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Woord vooraf

Onderwijs is een discussie zonder eind. Ooit verbond de historicus P. Geyl de kwali-
ficatie ‘discussie zonder eind’ aan de geschiedenis. Het is maar van welke kant je 
het bekijkt, zo stelde hij. Er valt altijd over te discussiëren. Voor het positie kiezen in 
onderwijskundige discussies geldt eigenlijk hetzelfde. Grofweg loopt de discussie 
vaak tussen twee posities, die door Theodor Litt (1880-1962) mooi zijn samengevat 
met de termen führen en wachsen lassen. In de onderwijsvernieuwingen waarmee 
het voortgezet onderwijs de afgelopen decennia geconfronteerd is geweest, heeft 
deze controverse zich nadrukkelijk voorgedaan. 

De periode van de invoering van de tweede fase was in mijn herinnering een tijd 
waarin hevige emoties opvlamden, emoties die niet zelden aan boosheid grensden. 
Ik zag uitstekende bovenbouwdocenten, echte vaklui en zeker geen klagers, die de 
vernieuwingen ervoeren als het afpakken van hun vak. Het wachsen lassen leek het 
te winnen. Rousseau met zijn geloof in de goedheid van de mens en zijn pleidooi 
voor opvoeding en onderwijs zonder enige dwang, leek ook het reformatorisch 
onderwijs in zijn greep te krijgen. Als docent diende je vooral je mond te houden 
en het leerproces en de leervragen met name uit de leerling te laten opkomen. 
Onderwijzen werd een besmet woord, leren kwam in. En dus was führen uit den boze.

Als docent geschiedenis in het reformatorisch onderwijs ben ik deelgenoot geweest 
van de discussies over de tweede fase. Hoewel ik als betrekkelijk jonge docent 
nog voorzichtig was om een al te expliciete positie te kiezen, zag ik om me heen 
voldoende collega’s hun partijtje meeblazen in lof of kritiek. De kritiek betrof dan 
vooral het gemak waarmee het reformatorisch onderwijs meeging met de vernieu-
wingen, die voor een deel haaks stonden op de eigen identiteit waarvan de kern, 
de Bijbelse beginselen, de toets der kritiek ten opzichte van de vernieuwingen zou 
moeten zijn. In de titel van dit proefschrift wordt gerefereerd aan deze toets der 
kritiek: wat was die toets waaraan het reformatorisch onderwijs de vernieuwingen 
zou moeten beoordelen? De titel verwijst naar een publicatie die ooit verscheen over 
de toetsen in de basisvorming. Op het moment dat die toetsen werden ontwikkeld 
en afgenomen moesten worden, bleek dat de praktijk een stuk weerbarstiger was 
dan in de basisvorming met haar hoge tekentafelgehalte bevroed kon worden. De 
basisvorming kon deze toets der kritiek niet doorstaan. Maar gold dat ook niet voor 
de toets van de Bijbelse, reformatorische kritiek? De toets der kritiek leek in de 
beleving van veel docenten eerder gezocht te worden bij moderne pedagogen die 
vertelden dat het helemaal mis was met het onderwijs. 

Toen ik als directielid iets meer afstand kon nemen van de dagelijkse praktijk, maar 
ook meer inzicht kreeg in hoe processen in scholen lopen, heb ik een oud ver-
langen om ooit een keer mijn studie af te ronden met een proefschrift nieuw leven 
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voor het aanleveren van gegevens over leerlingaantallen en scholen in het refor-
matorisch onderwijs. 

De heer W.B. Kranendonk ben ik erkentelijk voor zijn bereidheid om deze studie 
bij Labarum Academic uit te geven. Anne Exalto dank ik voor haar correctie van de 
uiteindelijke tekst. 

Mijn waardering wil ik uitspreken voor het feit dat mijn zoon Rens en oud-collega 
drs. Rinus van Dam de vertaling van de samenvatting in het Engels voor hun 
rekening namen. Mijn beide andere zoons Joost en Niek dank ik voor de bereid-
willigheid om paranimf te zijn tijdens mijn promotie en voor hun bijdrage in de 
organisatie van die dag. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de stimulerende en ruimte
gevende houding van mijn lieve vrouw Lia. Geweldig dat je dit mogelijk maakte! 

Ten slotte ben ik dank verschuldigd aan Hem, Die mij de gezondheid en het leven 
gaf om deze studie te voltooien. 

Oud-Beijerland, september 2015 

ingeblazen. Dit heeft geresulteerd in een intensieve, maar vooral ook boeiende 
studie naar dat wat mij het meeste bezighield: wat is goed onderwijs? En welke rol 
spelen de vernieuwingen daarin? Vrijwel geen moment heb ik het idee gehad dat 
ik met deze studie met een corvee bezig was, terwijl dit moest gebeuren naast een 
intensieve baan als directeur van een grote reformatorische school voor voortgezet 
onderwijs. Toen ik recht kreeg op de zogenaamde ‘kleine bapo’ was dit voor mij 
het moment om in mijn agenda één dag in de twee weken te reserveren voor 
deze studie. Al snel bleek dit te weinig en werden vrijwel alle vrije momenten en 
vakanties hierin geïnvesteerd. 

De energie die deze studie mij opleverde had ongetwijfeld ook te maken met 
het feit dat ik bezig was met een deel van mijn eigen historie. Dat heeft vanuit 
wetenschappelijk oogpunt bezien ook een schaduwzijde. Je zit er zo dichtbij, dat 
de wetenschappelijke distantie soms lastig is. Ik prijs mij gelukkig met mijn twee 
promotoren, die mij met een zekere regelmaat meer ‘op afstand’ brachten. Graag wil 
ik prof. dr. M.P.C. (Greetje) van der Werf en prof. dr. J.J.H. (Jeroen) Dekker van harte 
danken voor hun inspirerende en motiverende begeleiding. Greetje met haar onder-
wijskundige expertise en Jeroen met zijn historisch-pedagogische kennis waren ‘de 
ideale mix’ om mij in deze studie te begeleiden. Graag wil ik beiden hartelijk danken 
voor alle tijd die ze hierin gestopt hebben. Dit proefschrift was zonder hun stimu-
lerende begeleiding niet geworden wat het nu is. Ook dr. Alma Spijkerboer van de 
Rijksuniversiteit Groningen wil ik hartelijk danken voor haar werk met betrekking 
tot het empirisch gedeelte van deze studie. 

Graag wil ik ook mijn collega’s van de Guido de Brès bedanken, die mij kritisch 
gevolgd hebben, de één meer, de ander wat minder. Dick Janse, drs. Joke van Her-
waarden, Simone Kroes MCs, Martijn Meerkerk, dr. Bart Jan Spruyt, Arie Visser en 
drs. Peter Zevenbergen: fijn dat jullie de tijd namen om bepaalde hoofdstukken 
kritisch door te lichten. Mijn dank gaat ook uit naar mijn secretaresse, Liesbeth Mol, 
die met name in de begin- en eindfase veel hand- en spandiensten verleend heeft, 
maar daarnaast ook veel betekent voor mijn dagelijkse werk. Haar inzet heeft mijn 
werk voor deze studie zeker vergemakkelijkt. Mijn dank gaat verder uit naar het 
College van Bestuur, Wim Büdgen en Gert Jan Heijboer, voor de mogelijkheden die 
zij gaven. Al mijn collega’s op de Guido de Brès wil ik graag bedanken dat ze mij 
vrijwel zonder morren gelegenheid gaven om in de laatste fase van het proefschrift 
enkele maanden verlof te nemen. 

Verder wil ik de heer G. Leertouwer LLM BA, fractiemedewerker van de SGP, 
bedanken voor zijn commentaar en meelezen met het hoofdstuk over de SGP en de 
onderwijsvernieuwingen. Mijn dank gaat ook uit naar alle docenten, schoolleiders 
en leidinggevenden van VGS/BGS/DGS en de heer ir. B.J. van der Vlies, die bereid 
waren om mij te ontvangen en tijd inruimden voor een interview. Het voormalig 
Eerste Kamerlid voor de SGP mr. G. Holdijk dank ik voor zijn reactie via e-mail. De 
medewerkers van de VGS, Cora de Wit en mr. J.G. MacDaniel bedank ik onder meer 
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Hij was de drager van een nieuw elan, 
dat hij aan velen wist door te geven.5

In de tijd waarin Kuijt zijn oproep deed 
zag het reformatorisch landschap van 
scholen er als volgt uit: één kweekschool, 
vijf uloscholen6 (Dordrecht, Krabbendijke, 
Lisse, Middelburg, Rotterdam), vieren-
vijftig lagere scholen en veertien kleu-
terscholen. Vanaf die tijd ging het echter 
snel. In oktober 1967 vroeg De Driestar 
in Gouda een havoschool aan. Hierop 
volgde in eerste instantie een afwijzende 
beschikking. Gebruikmakend van de 
mogelijkheden die de Mammoetwet 
bood, werd in de regio Rotterdam in 
1967 een stichtingsbestuur gevormd. 
Dit bestuur deed in januari 1968 een 
aanvraag tot opneming in het plan van 
scholen met een atheneum. Dit verzoek 
werd wel ingewilligd. In augustus 1970 
startte in Rotterdam-Zuid het eerste 
reformatorische atheneum onder de 
naam Guido de Brès.7 In de loop van de 
jaren tachtig en negentig ontstonden 
uit inmiddels opgerichte scholen door 
fusies zeven brede reformatorische scho-
lengemeenschappen voor voortgezet 
onderwijs, namelijk in Goes, Rotterdam, Gouda, Gorinchem, Amersfoort, Apeldoorn en 
Kampen. Dat aantal is tot op heden onveranderd. 
In de jaren tachtig en negentig nam het aantal basisscholen ook verder toe: in 
1986 waren er 130 basisscholen verbonden aan de VGS, in 1996 waren dat er 151. 
Ook was er inmiddels een school voor reformatorisch mbo. Het aantal leerlingen 
in het reformatorisch voortgezet onderwijs in 2013 was 22.458. Het totale aantal 
leerlingen in alle vormen van reformatorisch onderwijs bedroeg in 2013 69.219.8 

5 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 65.
6 Mulo (ook ulo) is de afkorting voor (meer) uitgebreid lager onderwijs, een schoolvorm 

die in Nederland ontstond onder de Onderwijswet van 1857. Deze onderwijsvorm werd 
afgeschaft na de invoering van de Mammoetwet. 

7 Verhage, ‘Omzien in verwondering’, in: Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 
98.

8 Zie bijlage 1.

HOOFDSTUK 1 

Inleiding en probleemstelling

1.1 Inleiding

In 1966 hield P. Kuijt, directeur van de christelijke kweekschool De Driestar te 
Gouda, op de algemene vergadering van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs (VGS) een rede met de titel Licht en schaduw rond de  
Mammoetwet. M. Golverdingen1, een van de belangrijkste chroniqueurs van het 
reformatorisch onderwijs, betitelde deze rede dertig jaar later als ‘beroemd’.2 
De toespraak van Kuijt kan inderdaad beschouwd worden als een belangrijke 
markering in de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs op reformatorische 
grondslag. In zijn toespraak liet Kuijt aan de hand van een aantal berekeningen 
zien dat de Mammoetwet onvermoede perspectieven zou kunnen bieden voor het 
reformatorisch voortgezet onderwijs. De wet introduceerde onder andere de plan-
procedure. De minister van Onderwijs kon aan de hand van een aantal normen 
bepalen welke scholen konden worden opgericht of opgeheven. De minister kreeg 
hiermee een belangrijk middel in handen om een stelsel van voortgezet onderwijs 
op te bouwen dat aangepast was aan de behoeften in de verschillende delen van 
het land. De Mammoetwet verschafte een wettelijk kader aan een ook qua iden-
titeit gedifferentieerd voortgezet onderwijs.3

De Mammoetwet trad op 1 augustus 1968 in werking. De mogelijkheid om reforma-
torische scholen te stichten werd bepaald door een prognosemethode die op de SGP-
sleutel was gebaseerd: het percentage stemmen op de Staatkundig Gereformeerde 
Partij. Deze methodiek werd deugdelijk verklaard door de Kroon. Hierdoor kon er 
een netwerk van reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs ontstaan.4 
Samenwerking tussen diverse besturen en kerkenraden kon volgens Kuijt leiden tot 
de stichting van twee scholengemeenschappen met een lyceum (een atheneum en 
een gymnasium) en tien havoscholen. Kuijt riep de vergadering op zich af te vragen 
of er voor ‘belijders van de leer van Dordt, van Luther en Calvijn, bovenal voor ons 
die hebben te buigen voor Gods Woord, nog iets te doen is. (…) Alleen dan moeten 
we de houding van afwachten per se laten varen.’ Het was met name aan Kuijt te 
danken dat er een aantal reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs werd 
opgericht. De aanduiding ‘reformatorisch’ werd overigens ook gemunt door Kuijt. 

1 M. Golverdingen (1941) is emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij is 
naast geschiedschrijver ook publicist over het reformatorisch onderwijs.

2 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 65.
3 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, 1987, 290; Dodde, “Dag 

mammoet!”, 1993, 117. 
4 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 108.

P. Kuijt (1910-1987), oprichter van 
kweekschool De Driestar.
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weerbaar kunnen maken voor de veranderende maatschappij. De oprichting van 
eigen reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs versterkte een proces 
van reformatorische zuilvorming. Naast scholen ontstonden ook het Reformatorisch 
Dagblad, de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) en werden er reforma-
torische bezinningsavonden voor de jeugd georganiseerd. 

Opeenvolgende onderwijsvernieuwingen
De reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs, waarvan het aantal snel 
groeide, kregen vanaf hun prille bestaan te maken met onderwijsvernieuwingen. 
De eerste schoolstichtingen werden geconfronteerd met de Mammoetwet. Deze 
wet veranderde veel in de dagelijkse praktijk. Er werd een brugperiode geïntro-
duceerd, waarin leerlingen nog van niveau zouden kunnen veranderen en het aantal 
vakken werd verminderd. Vakkenpakketten werden minder uitgebreid en er kwam 
bovendien een grote mate van vrijheid in het samenstellen ervan. De breedte van 
vóór de Mammoetwet zou gecompenseerd worden door de intensiteit en diepgang 
waarmee de vakken zouden worden aangeboden. Voor het beperkte aantal vakken 
in een vakkenpakket zou meer tijd uitgetrokken kunnen worden. 
De tot dan toe bestaande schooltypen vonden hun oorspronkelijke bestaansrecht 
in de behoeften op de arbeidsmarkt. Daarmee was aanvankelijk een rechtstreekse 
band: de huishoudschool leidde op voor hulp in de huishouding, op de ambachts-
school ging het om de scholing van vaklieden. Het mulo leidde vooral admini-
stratieve krachten op, de hbs (hogere burgerschool) en mms (middelbare meisjes-
school) waren vooral voor de gegoede burgerij. Dit waren allemaal eindopleidingen. 
Dat gold niet voor het gymnasium: deze vorm van onderwijs was bedoeld als voor-
opleiding voor de universiteit. In de praktijk werkte dat niet altijd zo. De relatie 
met de arbeidsmarkt werd steeds minder sterk. Zo werd ook de hbs steeds meer 
vooropleiding voor de universiteit.12 Bij de huishoudschoolleerlingen verschoof het 
arbeidsperspectief meer en meer van het huishouden naar de zorg. 
De nieuwe opzet van de Mammoetwet betekende een indeling in een lbo- (lager 
beroepsonderwijs), mavo-, havo- en vwo-stroom. Leidend werd de permanente 
educatie. Het was immers niet meer zo dat de eisen veertig jaar hetzelfde bleven. 
Wat mensen geleerd hadden voor een bepaald beroep was maar korte tijd van waarde 
vanwege de snelle veranderingen in het beroepenveld. Daarop moest de jeugd voor-
bereid worden. Dit kon het beste door meer aandacht te geven aan het algemeen 
vormende gehalte van het voortgezet onderwijs. Door deze zogenaamde avoïsering 
werden ook op het lbo steeds meer algemeen vormende vakken aangeboden. Het 
lbo werd dan ook in 1992 omgedoopt tot vbo, het voorbereidend beroepsonderwijs.
De Mammoetwet was een resultante van de hierboven beschreven tijdgeest van de 
jaren zestig. De ontzuiling werd met haast en gretigheid ingezet. Wat in de jaren 
vijftig nog heilig was, werd ontmanteld en als ouderwets weggezet.13 Deze ont-

12 Amsing, Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 2002.
13 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 471.

Identiteit
Het reformatorisch onderwijs rekruteert leerlingen uit een groep in de Nederlandse 
samenleving die meestal aangeduid wordt als de bevindelijk gereformeerden.9 De 
bevindelijk gereformeerden vormen een betrekkelijk kleine groep. Hun aantal 
wordt geschat op ongeveer 250.000. Het gaat om het bevolkingsdeel dat vooral 
gezocht moet worden in de achterban van de SGP, deels ook bij de ChristenUnie 
(CU) en in beperkte mate bij het Christen Democratisch Appel (CDA). De aanduiding 
bevindelijk gereformeerden is vooral gebruikelijk geworden sinds het proefschrift 
van C.S.L. Janse, oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad (RD).10 Janse 
definieerde de bevindelijk gereformeerden als dat deel van de Nederlandse samen-
leving dat niet alleen teruggrijpt op de zestiende-eeuwse Reformatie, maar ook op 
het gedachtegoed van de zeventiende- en achttiende-eeuwse Nadere Reformatie, 
die de nadruk legde op de innerlijke beleving van het geloof en de persoonlijke 
bekering. Janse schetste een sociologisch portret van deze groep. De bevindelijk 
gereformeerden kenmerken zich volgens hem door conservatieve opvattingen over 
ethische zaken als zondagsheiliging, medezeggenschap, de positie van de vrouw, 
huwelijk, seksualiteit en levensbeëindiging. In de laatste twintig jaar zijn er wel 
ontwikkelingen die wijzen op liberalisering en verbreding van de standpunten. Zo 
functioneert bijvoorbeeld de medezeggenschap op reformatorische scholen op een 
wijze die weinig verschilt van die op niet-reformatorische scholen. Ook worden 
door druk van buitenaf eigen standpunten genuanceerd. Het weigeren van vrouwen 
voor het passief kiesrecht binnen de SGP werd met succes aangevochten door 
het Clara Wichmann Instituut.11 De partij moest na een vonnis van het Europese 
Hof ook vrouwen passief kiesrecht verlenen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 werd in de gemeenteraad van Vlissingen het eerste vrouwelijke SGP- 
raadslid gekozen. 
Met name de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig en de invloed 
daarvan op de protestants-christelijke scholen en de mogelijkheden die de Mam-
moetwet bood hebben geleid tot de oprichting van een netwerk van reformatorische 
scholen. De ontwikkelingen in de jaren zestig, zoals democratisering, medezeg-
genschap, secularisatie en seksuele bevrijding hadden gevolgen voor de christelijke 
uitgangspunten van veel van oudsher behoudende protestants-christelijke scholen. 
Op dergelijke scholen werden oude gezagsstructuren aangetast en voelden veel 
orthodox-protestanten zich meer en meer in een isolement terechtkomen. Met 
eigen scholen zou een dam opgeworpen kunnen worden tegen deze ‘maatschappij 
op drift’. In ieder geval zou het de eigen kinderen in een betrekkelijk isolement 

9 Naast de bevindelijk gereformeerden worden ook orthodox-gereformeerden als groep 
benoemd. Deze groepering is onder meer te vinden in de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Hoewel orthodox in de leer, leggen 
zij veel minder nadruk op de bevinding en onderscheiden zich ook in levensstijl veel minder 
van niet-gereformeerden. 

10 Janse, Bewaar het pand, 1985.
11 Het Clara Wichmann Instituut (CLWI), genoemd naar de juriste Clara Wichmann, is een 

Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met de rechtspositie van vrouwen.
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druk om te hervormen bleef echter volop bestaan na de experimenten met de mid-
denschool. Niet zozeer bij ouders en leerkrachten, maar vooral bij pedagogische 
centra19, onderwijskundigen, politici en ambtenaren op het ministerie. Onder de 
nieuwe naam basisvorming werd het oude idee van de middenschool afgestoft en 
nieuw leven ingeblazen. De basisvorming was een politiek compromis. Minister van 
Onderwijs Pais vroeg in 1979 een advies aan de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR). Dit advies kwam in 1986 op het bureau van zijn opvolger 
W.J. Deetman (CDA). De WRR stelde voor om de schoolorganisatie, het onderwijs-
stelsel niet te veranderen, maar om de vernieuwing onder de naam basisvorming te 
beperken tot de inhoud van het onderwijs. In de eerste drie klassen zou een breed 
samengesteld pakket van theoretische, technische en creatieve vakken moeten 
worden ingevoerd. De filosofie was dat de scholen zich vanzelf zouden aanpassen 
aan de nieuwe, uniforme inhoud. 
Deetman nam dit voorstel van de WRR over en nog in hetzelfde jaar kwam er een 
concept-wetsvoorstel. De motieven voor de invoering van de basisvorming waren 
daarin minder maatschappelijk geformuleerd: het ging om een noodzakelijke ver-
hoging van het onderwijspeil, het versterken van de gemeenschappelijke culturele 
basis (promotion de tous) van alle burgers en het voorkomen van een te vroege 
studie- en beroepskeuze. In 1993 ging de basisvorming in het voortgezet onderwijs 
daadwerkelijk van start. 
Nu de basis was aangepakt, werd het ook tijd voor de bovenbouw, de tweede fase. Al 
in 1991 was door staatssecretaris J. Wallage (PvdA) in zijn nota Profiel van de tweede 
fase voortgezet onderwijs het plan gelanceerd om de bovenbouw van havo en vwo te 
hervormen. Er werden te vaak zogenaamde pretpakketten gekozen, een gevolg van 
de structuurwijzigingen door de Mammoetwet. Het vak wiskunde lieten leerlingen 
bijvoorbeeld massaal links liggen. Op 15 februari 1993 vond er overleg plaats van 
minister J.M.M. Ritzen (PvdA) en staatssecretaris Wallage met de Tweede Kamer. 
Ze kregen groen licht om de vrije pakketkeuze te vervangen door vier zogenaamde 
doorstroomprofielen, die de aansluiting op hogescholen en universiteiten moesten 
verbeteren. Met het voorstel van de profielen raakten de bewindslieden een vrijwel 
algemeen gevoelen van noodzakelijkheid. Heel anders lag dat bij de toevoeging dat 
ook in didactische zin een cultuuromslag noodzakelijk zou zijn: de nadruk moest niet 
liggen op de kennisoverdracht door de leraar, maar op meer actieve leervormen voor 
en door leerlingen. Het studiehuis werd in de steigers gezet. Dit aspect van het voorstel 
stuitte op weerstand. Ondanks het verzet tegen deze didactische vernieuwing werd 
de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs in 1998 een feit. 
De laatste vernieuwing was de invoering van het vmbo, het voorbereidend mid-
delbaar beroepsonderwijs. Deze vernieuwing betekende een ineenschuiven van vbo 
en mavo. Er werd een Commissie mavo/vbo-aansluitend onderwijs aan het werk gezet 
onder voorzitterschap van voormalig minister van Onderwijs en werkgeversvoor-
zitter Ch. van Veen. Het advies van deze commissie luidde Recht doen aan verschei-

19 Philippens, ‘De pedagogische centra, stoottroepen van de vernieuwing?’, 2011.

manteling vertaalde zich ook in een voortdurende wisseling van onderwijskundige 
paradigma’s. De invoering van de Mammoetwet eind jaren zestig was niet de start 
van een onomstreden onderwijshervorming. Integendeel, het was het begin van 
een continue stroom van onderwijsvernieuwingen, die overigens de basisstructuur 
van de Mammoetwet niet fundamenteel aantastte. Al die vernieuwingen stonden 
in het teken van maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen, zoals het bevorderen 
van de gelijkheid van alle mensen en het inzetten op gelijke kansen voor iedereen. 
Dit paste naadloos in een tijd waarin de gevestigde (onderwijs)orde steeds verder 
onder vuur kwam te liggen, soms letterlijk, zoals bij de Parijse studentenopstand 
in mei 1968. Het was de tijd van pop en provo, flower-power, kraakbeweging, geen 
woning geen kroning.14 
In de jaren zeventig presenteerde minister van Onderwijs J.A. van Kemenade (PvdA) 
in de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel (de zogeheten Contourennota 
(1975)) de middenschool. In deze nota werd de functie van het onderwijs als volgt 
omschreven: ‘Een welzijnsvoorziening, gericht op persoonlijke ontplooiing van 
mensen en maatschappelijke voorbereiding van zijn leerlingen in veel ruimere zin 
dan de beroepsbeoefening alleen.’15 Van Kemenade wilde een doorbreking van de 
eenzijdige kennisgerichtheid van het onderwijs. Er moest een gemeenschappelijke 
basis voor alle leerlingen komen. De Contourennota was een belangrijke aanzet tot 
de constructieve onderwijspolitiek, een politiek waarin de overheid maatschap-
pelijk wenselijke ontwikkelingen onder andere via het onderwijs stimuleert. Bij de 
middenschool ging het om persoonlijke ontplooiing van leerlingen die uiteindelijk 
een rechtvaardige en democratische samenleving zou bevorderen. 
De ideeën van Van Kemenade waren niet nieuw. Zij leefden breed, ook buiten 
Nederland. In veel landen werd met middenschoolachtige constructies geëxperi-
menteerd. Vormen hiervan werden ook daadwerkelijk ingevoerd, zoals in Frankrijk, 
Engeland en in enkele West-Duitse deelstaten.16 De drie grote confessionele 
partijen in Nederland stonden aanvankelijk niet negatief tegenover het idee van 
de middenschool. Uiteindelijk schrokken zij echter toch terug voor de plannen van 
Van Kemenade, met name omdat zij vreesden dat de vrijheid van onderwijs in de 
knel zou komen. Ook de angst voor staatspedagogiek speelde een rol. De Volks-
partij voor Vrijheid en Democratie (VVD) was fel tegen: deze partij zag de midden-
school, waarbij alle leerlingen nog drie jaar bij elkaar gehouden werden, als een 
eenheidsworst, die alle excelleren zou smoren.17

Na het centrumlinkse kabinet-Den Uyl (1973-1977) trad het centrumrechtse kabi-
net-Van Agt-Wiegel (1977-1981) aan. Tijdens dit kabinet met onderwijsminister A. 
Pais (VVD) verdween de middenschool uit het centrum van de belangstelling.18 De 

14 Schüssler (red.), Weg van de middenschool, 2006, 20; zie ook: Dekker, Jeugdzorg in Nederland 
1945-2010, 2012; Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 1995.

15 Contourennota 1974-1975, 20.
16 Schüssler (red.), Weg van de middenschool, 2006, 61.
17 Amsing en Greveling, ‘Middenschool in de krant’, 2010. 
18 Prick, Drammen, dreigen, draaien, 2006, 28-29.
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de dertigjarige innovatieslag verloren en was terug bij af.23 De gedroomde structuur-
wijziging werd politiek afgeserveerd en vernieuwingen als de basisvorming, tweede 
fase en vmbo bleken te hoog gegrepen of pasten slecht in de veranderende school.24 
Hoewel het bestel zelf niet veranderd was en de vernieuwingen niet succesvol waren, 
ondergingen de scholen wel een gedaanteverwisseling. Deze was fysiek zichtbaar 
in het ontstaan van grote fusiescholen. Onderwijskundig werd dit zichtbaar doordat 
de leerling en zijn leervraag in het centrum van de aandacht kwamen te staan. 

Veranderende focus van de overheid 
Er waren twee factoren, die de invoering van de vernieuwingen bemoeilijkten. De 
eerste complicerende factor was het tempo van de vernieuwingen. De drie majeure 
vernieuwingen basisvorming, tweede fase en vmbo werden in een tijdbestek van 
ruim één decennium (1990-2003) over de scholen uitgerold. 
De invoering werd in de tweede plaats bemoeilijkt door een overheid die haar 
inhoudelijke ambities voortdurend bijstelde. In de jaren 1990 tot 2010 werden de 
inhoudelijke ambitie en het bestuurlijk gedrag van het Ministerie van Onderwijs 
tenminste driemaal herzien.25 De verantwoordelijkheid van de overheid ten opzichte 
van het onderwijs betreft het waarborgen van drie publieke belangen: doelma-
tigheid (schaalvergroting, kostenbeheersing en doelmatige leerwegen), toegan-
kelijkheid (meer hoger opgeleiden) en kwaliteit (referentieniveaus, aanscherping 
exameneisen, meer excellentie). H.M. Bronneman-Helmers stelt in haar studie 
Overheid en onderwijsbestel dat voor de overheid het tegelijk waarborgen van deze 
drie publieke belangen vaak lastig was. Hiermee wordt een belangrijk trilemma 
geschetst. Zo was er aan het begin van de jaren negentig sprake van een sterke 
focus op doelmatigheid (1990-1998). Deze focus leidde ertoe dat bijvoorbeeld het 
hoger onderwijs minder toegankelijk werd, omdat velen niet in staat waren om een 
hbo-opleiding met een diploma af te ronden.26 Dit werd gecorrigeerd door een sterke 
nadruk op toegankelijkheid in de periode 1998-2007, waarbij de beroepskolom al in 
het voortgezet onderwijs via bijvoorbeeld profielen werd vormgegeven. De grotere 
toegankelijkheid had weer tot gevolg dat het niveau ging dalen (diploma-inflatie). 
Als reactie daarop is de nadruk weer sterker komen te liggen op de verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs en het vormgeven aan excellentie. 
Een probleem dat met name na de grote onderwijsvernieuwingen speelde, was het 
feit dat de overheid moeite had met haar nieuwe positie in de toenemende deregu-
lering. In de jaren tachtig werden scholen vaak nog met zeer gedetailleerde wet- en 
regelgeving door de overheid aangestuurd. Deze houding veranderde in een koers 
waarin vooral ruimte geboden werd en marktwerking een belangrijke rol speelde. In 
2005 was de overheid als gevolg van deregulering en vergroting van de autonomie 
nog maar een van de beleidsactoren naast die van besturen van scholen, school-

23 Zie ook hoofdstuk 3, de bevindingen van Commissie Dijsselbloem. 
24 Schüssler (red.), Weg van de middenschool, 2006, 52.
25 Bronneman-Helmers, Overheid en onderwijsbestel, 2011.
26 Bronneman-Helmers, Overheid en onderwijsbestel, 2011, 57. 

denheid. De Commissie Van Veen stelde voor in het vmbo een aantal leerwegen 
te onderscheiden: een theoretische leerweg (tl, het mavo zoals dat oorspronkelijk 
bedoeld was), een basisberoepsgerichte leerweg (bb), een kaderberoepsgerichte 
leerweg (kb) en een gemengde leerweg (gl). Leerlingen die extra begeleiding nodig 
hadden zouden ondersteuning krijgen in het leerwegondersteunend onderwijs 
(lwoo). Na enkele wijzigingen werd deze vernieuwing in 1999 doorgevoerd.

1.2 Onderwerp van onderzoek 

Kritiek op vernieuwingen 
Op de vernieuwingen kwam veel kritiek. In het rapport van de Commissie Dijs-
selbloem uit 2008 is deze kritiek op de onderwijsvernieuwingen systematisch 
geformuleerd. Maar al bij de daadwerkelijke invoering van de vernieuwingen was 
er veel kritiek hoorbaar, zowel bij schoolleiders en docenten als bij ouders en leer-
lingen. 
De middenschool kwam nooit boven het experimentele stadium uit vanwege 
politieke ontwikkelingen. De basisvorming, die in 1993 daadwerkelijk werd 
ingevoerd, bleek uiteindelijk geen succes. Het moment waarop bleek dat de basis-
vorming een hoog tekentafelgehalte had was de uitvoering van de toetsing. Die 
riep veel verzet op. Het bleek onmogelijk om aan alle leerlingen dezelfde eisen te 
stellen en daardoor werd duidelijk dat het basisprincipe niet deugde. 
De tweede fase was ook niet succesvol. Met name het studiehuis functioneerde niet. 
Onder andere de Onderwijsraad liet harde kritiek horen: de wetenschappelijke basis 
van het studiehuis was naar het oordeel van de raad ‘oud en mager’ en er werd niet 
goed aangegeven hoe scholen hun leerlingen zelfstandig kunnen laten leren.20 In 
de ideeën van het studiehuis werd het nieuwe leren gepropageerd. Deze vorm van 
leren was gebaseerd op het zogenaamde sociaal constructivisme, waarin benadrukt 
werd dat leren een proces is van kennisconstructie door de leerling zelf, dat leren 
moet plaatsvinden in authentieke leeromgevingen en dat leren een sociale acti-
viteit is waarin kennisconstructie gezamenlijk plaatsvindt. De effectiviteit van deze 
vorm van leren werd echter al snel betwist. Onderzoek toonde aan dat de positieve 
effecten van deze vormen van ontdekkend leren beperkt waren. Vormen van directe 
instructie bleken vaak effectiever.21

Ten slotte was ook het vmbo geen onverdeeld succes. Volgens sommigen vergrootte 
deze vernieuwing onbedoeld de tweedeling in het onderwijs.22 De mavoleerling 
werd gemarginaliseerd in het beroepsonderwijs, zonder het vmbo te kunnen ver-
heffen, zoals verwacht werd. Anderen stelden dat alle vernieuwingen, ook die van 
het vmbo, slechts cosmetische ingrepen waren en dat de berg een muis gebaard 
had. De structuur van de Mammoetwet was er nog steeds. Den Haag had daarmee 

20 Prick, Drammen, dreigen, draaien, 2006, 81.
21 Van der Werf, ‘Leren in het studiehuis’, 2005.
22 We zien dit terug in de benadering van de SGP-fractie (zie hoofdstuk 5). 



18 19

werd mij dat duidelijk. Het studiehuis, gebaseerd op optimistische verwachtingen 
van de zelfstandigheid en het autonome handelen van de leerlingen, werd eerder 
verdedigd dan bekritiseerd. De levensbeschouwelijke kritiek werd slechts omfloerst 
benoemd. Er werd gezocht naar Bijbelse voorbeelden die de vernieuwingen zouden 
kunnen legitimeren en stimuleren. 

Ds. M. Golverdingen (1941), emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, publicist 
over het reformatorisch onderwijs.

Mijn observatie van de tamelijk kritiekloze participatie in de vernieuwingen werd in 
die jaren op verschillende manieren bevestigd. Ik las in die tijd het boek Inspirerend 
onderwijs.32 In dit boek betoogde de eerder genoemde Golverdingen, predikant van 
de Gereformeerde Gemeenten en in die tijd voorzitter van de reformatorische bestu-
renorganisatie VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs), dat het refor-
matorisch onderwijs gevoelig was voor vernieuwingen en goeroes die deze vernieu-
wingen verkondigden. Golverdingen plaatste dat in een kader. De jaren zestig tot 
en met tachtig van de twintigste eeuw zag hij als een periode van ongekende secu-
larisatie. Het was de tijd waarin de opvoeding in het kader stond van de autonomie 
van de mens en waarin de ideologie van zelfontplooiing en zelfverwerkelijking in 
de onderwijsvernieuwingen de scholen werd ingedragen en leidde tot een ver-
heerlijking van vrije opvoeding. Het christelijk draagvlak werd steeds smaller en 
zeer geleidelijk groeide de overtuiging dat het gereformeerd vormingsideaal moest 
worden uitgebouwd tot een eigen pedagogiek. De vooral praktische gerichtheid van 
het reformatorisch onderwijs leidde ertoe, dat het vacuüm aanvankelijk en ook wel 
in de loop van de jaren negentig gevuld werd met een al te gemakkelijke omhelzing 
van allerlei moderne gedachten, zoals ook de onderwijsvernieuwingen. Volgens 

32 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 15.

leiders en docenten. Deze positie vereiste een andere houding dan ten tijde van de 
invoering van de onderwijsvernieuwingen in de jaren negentig en tweeduizend, 
toen de overheid zich juist wel veel bemoeide met de onderwijskundige inhouden 
en didactische vormgeving van het onderwijs.27 
De voortdurende onderwijsvernieuwing enerzijds en de vaak veranderende focus 
van het ministerie anderzijds maakten het denken over en vormgeven van het 
onderwijs een intensieve, maar ook vluchtige bezigheid. Voordat grondig kon 
worden nagedacht over de ene vernieuwing of focus van het ministerie, kwam de 
volgende vernieuwing of focus al weer op het onderwijsveld af. Dit was temeer 
problematisch omdat de overheid inhoudelijk weinig consistent richting gaf aan het 
onderwijsbeleid. Wisselende kabinetten hadden wisselende opvattingen over wat 
goed onderwijs was. Dit had ook te maken met persoonlijke deskundigheden en 
ambities van de diverse bewindslieden.28

In de jaren negentig was er de opeenstapeling van nieuw beleid, zichtbaar in 
schaalvergroting en een constante stroom van onderwijsvernieuwingen (1990-
1998). Daarna kregen de liberale opvattingen over deregulering en marktwerking 
hun greep op het onderwijs (1998-2002). In de periode 2002–2010 werd de over-
heidsinsteek bepaald door christen-democratische opvattingen over subsidiariteit29 
en soevereiniteit in eigen kring.30 In deze periode liet de overheid het beleid bij 
voorkeur aan scholen zelf over, scholen die door fusies inmiddels tot zeer grote 
scholen uitgegroeid waren. Er werden wel tegenkrachten georganiseerd, in de vorm 
van raden van toezicht en medezeggenschapsraden. 

Positie van het reformatorisch voortgezet onderwijs 
ten opzichte van de vernieuwingen 
Ook het reformatorisch onderwijs heeft positie moeten bepalen in deze mêlee van 
focussen en vernieuwingen. In de jaren dat ik als docent geschiedenis actief was 
in het reformatorisch voortgezet onderwijs was mijn observatie dat de kritische 
houding ten opzichte van de vernieuwingen meer en meer losgelaten werd.31 Met 
name bij de invoering van de tweede fase aan het einde van de twintigste eeuw 

27 Zie uitkomsten parlementair onderzoek van de Commissie Dijsselbloem. 
28 Bronneman-Helmers, Overheid en onderwijsbestel. Samenvatting, 2011, 37, 38. 
29 Het uit rooms-katholieke kringen voortkomende subsidiariteitsbeginsel is een 

organisatiewijze die in algemene zin inhoudt dat hogere instanties niet iets moeten doen 
wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.

30 Soevereiniteit in eigen kring is een onderdeel van de calvinistische leer zoals die 
ontwikkeld is door Abraham Kuyper. Hiermee wordt bedoeld dat elke levenskring zijn 
eigen onafhankelijk gezag heeft en niet onder dat van een andere levenskring staat. Zo 
zijn het gezin, de economie, de kerk en het onderwijs soeverein in eigen kring. Kuyper 
heeft dit bijvoorbeeld geconcretiseerd in de oprichting van de Vrije Universiteit. Deze 
was vrij van invloed van de kerk en van de staat. Ook het theologie-onderwijs binnen 
de universiteit was daarmee relatief zelfstandig van de kerk ook al werden hier de 
predikanten opgeleid voor de Gereformeerde Kerken in Nederland.

31 Toes, ‘Weg van de verplatting’, 2008; Toes, ‘Refoscholen te positief over 
onderwijsvernieuwingen’, 2011. 
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wingen. Deze actoren zijn 1) schoolleiders; 2) docenten van reformatorische 
scholen voor voortgezet onderwijs; 3) vertegenwoordigers en leidinggevenden van 
de reformatorische besturenorganisatie VGS en van de reformatorische begelei-
dingsdiensten (Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs en Dienstver-
lening Gereformeerd Schoolonderwijs39); 4) politici van de SGP.40 De jaren 1970 en 
2005 vormen de tijdsbegrenzingen voor deze studie. In de jaren zeventig startten 
de meeste scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en manifesteerde zich 
de eerste vernieuwing in de vorm van de middenschool. In 2005 verscheen een 
eerste evaluatie over de laatste vernieuwing, het vmbo.41 

Het analysekader 
Om structuur en richting te geven aan de beschrijving en analyse van de houding 
ten opzichte van de vernieuwingen is een analysekader ontwikkeld. In dit ana-
lysekader zijn een vijftal onderwerpen opgenomen, die enerzijds als aandachts-
punten gehanteerd worden bij de beschrijving van de geschiedenis van de vernieu-
wingen en anderzijds als kader dienen voor het formuleren van conclusies. Het 
gaat om onderwerpen die in chronologische volgorde de visievorming vooraf, de 
praktische uitvoering (invoeringsstrategie en praktische effecten) en de evaluatie 
achteraf (visie in retrospectie) aan de orde stellen. Daarmee dekt dit analysekader 
het gehele traject van visievorming, implementatie en beoordeling achteraf. De vijf 
onderwerpen van het analysekader worden hieronder toegelicht. 

1. Relatie identiteit versus gedachtegoed achter de onderwijsvernieuwing 

In de eerste plaats is onderwerp van analyse de verhouding tussen de eigen iden-
titeit van het reformatorisch onderwijs, het eigen onderwijsconcept of de politieke 
overtuiging en de visie waarop de vernieuwingen zelf gebaseerd zijn. Het eigen 
pedagogisch paradigma, zoals dit naar voren komt in diverse visievormende publi-
caties uit onderwijs en politiek en zoals dit blijkt uit gehouden interviews, zal 
gelegd worden naast de vernieuwing zoals die verwoord is in wetsteksten of publi-
caties die daar een uitwerking van zijn. In hoeverre is er sprake van het aansluiten 
bij wat bekend is van het eigen onderwijskundig paradigma of juist het volgen van 

39 Het Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS) begon in 1982 als 
onbekostigde reformatorische schoolbegeleidingsdienst voor het primair onderwijs. Nadat 
ouders, schoolbesturen en kerkenraden drie jaar voor bekostiging hadden gezorgd, werd er 
in 1985 subsidie verkregen. Daarmee kon de schoolbegeleidingsdienst voor 130 scholen 
in het reformatorisch onderwijs uitgroeien tot een volwaardige organisatie. Vanaf 1985 
worden er ook diensten verleend aan het reformatorisch voortgezet onderwijs. Dit werd 
gedaan vanuit de stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs (DGS). Deze 
stichting stond onder hetzelfde bestuur als het BGS.

40 Er is vanwege de omvang van een dergelijk onderzoek voor gekozen om ouders en 
leerlingen als actoren niet mee te nemen. 

41 Interdepartementaal beleidsonderzoek Het VMBO. Beelden, feiten en toekomst, 2005; 
Kamerstuk 30 079, nr. 5.

Golverdingen leverde zijn praktijkgerichte karakter het reformatorisch onderwijs uit 
aan een bepaalde leerpsychologie en aan marktgericht denken, met als gevolg een 
kaalslag op kennisgebieden. Golverdingen schreef dit in 2003, dus op het moment 
dat de grote onderwijsvernieuwingen inmiddels ingevoerd waren. Zijn analyse 
bevestigde mijn observatie dat het reformatorisch onderwijs zich weinig kritisch 
had opgesteld tegenover de onderwijsvernieuwingen. 
Ook andere publicaties en bronnen uit reformatorische kring versterkten mijn 
beeld, zoals bijvoorbeeld het reformatorische onderwijsmagazine De Reformato-
rische School (DRS ). In DRS werd met een zekere regelmaat gediscussieerd over de 
houding van het reformatorisch voortgezet onderwijs ten opzichte van de onder-
wijsvernieuwingen. De discussie over de basisvorming en vooral over het stu-
diehuis in de tweede fase werd ongemeen fel gevoerd, waarbij door sommigen 
werd gesteld dat het reformatorisch onderwijs de onderwijsvernieuwingen gretig 
omarmde. In DRS was onder anderen J. Westerduin, docent geschiedenis aan De 
Driestar te Gouda, een vertolker van deze kritiek. Bij de beoordeling van de omgang 
van het reformatorisch onderwijs met de tweede fase kreeg Westerduin in zijn 
kritiek ondersteuning van andere docenten, onder wie P. Schot33 en A. Maljaars.34 
Op hun beurt werden zij bekritiseerd, met name vanuit het management, dat een 
positievere houding innam ten opzichte van de vernieuwingen.35 
Op het moment dat ik de stap zette naar een directiefunctie in het reformatorisch 
onderwijs (in 2004) was ik opnieuw getuige van een felle discussie die mijn waar-
neming versterkte. Deze keer betrof het een discussie die in het RD ontstond 
na de lectorale rede van Bram de Muynck, de eerste lector aan Hogeschool De 
Driestar.36 In de rede van De Muynck werden door H. Dijkgraaf, parttime docent 
Engels aan Driestar hogeschool, invloeden van de moderne orthopedagoog L. 
Stevens vermoed.37 De Driestar, de richtinggevende hogeschool (voor de opleiding 
van onderwijzers) van de bevindelijk gereformeerden, werd verweten eerder voor-
trekker van de vernieuwingen te zijn, dan dat zij daarop kritisch reflecteerde.38 Al 
deze waarnemingen tezamen deden bij mij het consistente beeld ontstaan dat het 
reformatorisch onderwijs vooral openstond voor de onderwijsvernieuwingen. Ze 
vormden voor mij de aanleiding tot deze studie. 

Onderwerp en tijdsbegrenzing van het onderzoek
In deze studie wordt bestudeerd welke houding de belangrijkste actoren in het 
reformatorisch onderwijs innamen ten opzichte van de genoemde vier vernieu-

33 Docent Nederlands aan het Wartburgcollege, locatie Guido de Brès, te Rotterdam. 
34 Docent Nederlands aan het Driestar College te Gouda. 
35 Die kritiek kwam van W. Büdgen en M. Sinke, respectievelijk voorzitter Centrale Directie en 

adjunct-directeur van het Wartburgcollege. Zie hoofdstuk 4.
36 De Muynck, Christelijk leraarschap tussen presentie, vorming en werkelijkheid, 2004. 
37 Dijkgraaf, ‘Interventie in het onderwijs hogelijk geboden’, 2004; zie ook hoofdstuk 2 en 4. 
38 Een meer recent gehoorde opvatting is dat juist deze hogeschool al vanaf de oorsprong 

in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw nooit afkerig was van vernieuwingen, zie 
Exalto, Wordt een heer!, 2012, 285-338. 
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repertoire van de docent gaan behoren? Wat er werkelijk gepraktiseerd wordt in 
het klaslokaal bepaalt de kracht van de vernieuwingen. Is de vernieuwing loyaal 
uitgevoerd in het reformatorisch onderwijs of is veel van wat de overheid en in het 
verlengde daarvan het management voorschreef aan docenten achter de gesloten 
lokaaldeur of zelfs op het transparante leerplein vervluchtigd? In hoeverre speelde 
het ‘pocket veto’ een rol: ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen? Dit verschijnsel ontstaat vooral 
daar waar sprake is van overmatig gebruik van hiërarchie en druk. Als er veel pocket 
veto is, dan heeft het management niet veel binding met de werkvloer. Er ontstaan 
langzaam maar zeker twee werelden, die weinig met elkaar te maken hebben.43 
Daarnaast wordt onderzocht in welke mate er sprake is van resistentie voor beleid. 
Docenten kunnen deze houding ontwikkelen vanuit de gedachte: ook deze ver-
nieuwing zal wel weer een zachte dood sterven. Dit wordt vertaald in een houding 
waarin beleid in zekere zin laconiek tegemoet wordt getreden. 

5. Evaluatie 

Hoe worden de onderwijsvernieuwingen achteraf geëvalueerd? Is er kritiek op de 
invoering in het reformatorisch onderwijs of kijkt men terug op een geslaagde imple-
mentatie en uitvoering van de vernieuwing? Deze evaluatie geeft ook informatie 
over de waardering van de oorspronkelijke houding van de diverse geledingen en 
over mogelijke veranderingen in de houding ten opzichte van de vernieuwingen. 

1.3 Methoden van onderzoek 

Voor deze studie zijn diverse methoden van onderzoek gebruikt. In de eerste plaats 
is er studie gemaakt van bestaande literatuur over de onderwijsvernieuwingen en 
van bronnen zoals het onderwijskundige maandblad DRS en de Handelingen van de 
Staten-Generaal. In de tweede plaats is er een enquête afgenomen onder docenten 
en schoolleiders. Ten slotte zijn er interviews gehouden met sleutelfiguren. Deze 
onderzoeksmethoden zijn hieronder beschreven. 

Gepubliceerde bronnen 
In reformatorische onderwijskringen werden diverse visievormende teksten gepu-
bliceerd. Sinds de oprichting van het reformatorisch voortgezet onderwijs werd de 
urgentie groter om te komen tot een welomschreven onderwijsvisie. Met name de 
jaren tachtig en negentig waren in dit opzicht productief. Er was de wil om te komen 
tot een reformatorisch onderwijskundig concept. Door het Begeleidingscentrum 
Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS) werd een werkgroep identiteit ingesteld. Deze 

43 Medewerkers passen pocket veto’s vaak onbewust toe. In de regel zijn ze niet bedoeld als 
sabotage of weerstand. Het is voor docenten een middel om voor de leerlingen de goede 
dingen te (blijven) doen; Hanson, Educational administration and organizational behaviour, 
1996. 

de overheid in haar constructieve onderwijspolitiek? De aanduidingen ‘pedagogisch 
paradigma’, ‘pedagogische (totaal)visie’ of ‘pedagogische identiteit’ worden in deze 
studie naast elkaar gebruikt. Hierbij wordt gedoeld op een stelsel van samen-
hangende uitspraken en richtinggevende waarden en normen met betrekking tot 
reformatorische pedagogiek. De relatie tussen pedagogiek en didactiek zal daar 
waar de bronnen daartoe aanleiding geven, apart benoemd worden. 

2. Veranderingen in het curriculum en de didactische aanpak

In de onderwijsvernieuwingen ging het ook om veranderingen van het curriculum, 
veranderingen die pasten in de constructieve onderwijspolitiek van de overheid. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het toevoegen van de vakken techniek 
en verzorging bij de invoering van de basisvorming. Naast het wat, is echter ook het 
hoe van belang. De didactiek van bijvoorbeeld het studiehuis in de tweede fase, is 
een belangrijk aspect van de vernieuwing. Nagegaan wordt wat de opvattingen van 
de actoren waren over het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de onderwijsvernieuwingen. Bij dit 
punt van het analysekader wordt ook de vraag aan de orde gesteld naar de relatie 
tussen de inhoud van het curriculum en de didactiek enerzijds en de reformato-
rische identiteit anderzijds. 

3. Invoeringsstrategie

Het derde aspect van het analysekader is de manier waarop de vernieuwingen zijn 
ingevoerd: de invoeringsstrategie. Welke strategie is er gebruikt door de overheid en 
de directies van reformatorische scholen om de vernieuwingen te implementeren? 
Welke vormen van samenwerking tussen en binnen reformatorische scholen waren 
er om de invoering acceptabel te maken? Is ervoor gekozen om docenten mee te 
nemen bij de invoering of is het vooral een top-downstrategie geweest? 
Als er in de invoeringsstrategie gekozen is voor het organiseren van een breed 
draagvlak, is de kans van slagen van een vernieuwing over het algemeen veel 
groter. Het meenemen van de docenten is een conditio sine qua non voor het wel-
slagen van een vernieuwing.42 Onderzocht wordt in hoeverre de docenten werkelijk 
betrokken werden bij de voorbereidingen op de invoering van de vernieuwingen. 
Hoe is er omgegaan met kritiek vooraf vanuit de scholen, vanuit de docentgeleding, 
vanuit de achterban? 

4. De praktische uitvoering 

De acceptatiegraad van de onderwijsvernieuwingen kan worden afgemeten aan de 
manier waarop en de mate waarin deze vernieuwingen daadwerkelijk in de praktijk 
zijn ingevoerd. In hoeverre is de essentie van de vernieuwingen tot het handelend 

42 Waslander, De geschiedenis herhaalt zich, 2011.
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worden tussen beide typen scholen in hun omgang met de onderwijsvernieuwingen. 
Voor dit vragenlijstonderzoek heb ik gebruikgemaakt van een onderzoek door de 
Rijksuniversiteit Groningen naar aanleiding van de vernieuwde onderbouw (2011) 
en de vernieuwde tweede fase (2011/2012). Dit onderzoek was uitgezet onder 
alle scholen voor voortgezet onderwijs. Aan dit onderzoek werd ten behoeve van 
deze studie een serie vragen toegevoegd over de middenschool, de basisvorming, 
de tweede fase en het vmbo. De reformatorische scholen zijn door middel van dit 
empirisch onderzoek in hun visievorming vergeleken met niet-reformatorische 
scholen voor voortgezet onderwijs. 

Interviews 
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw werden scholen geconfronteerd met 
onderwijsvernieuwingen. Daarmee zijn zij een onderdeel van de recente onderwijs-
geschiedenis. Dit opende het perspectief van de zogenaamde oral history .46 Ten 
behoeve van een verdieping van de analyses van de gepubliceerde bronnen, van de 
politieke besluitvorming en van het vragenlijstonderzoek is een reeks interviews 
afgenomen met schoolleiders47, docenten, politici en leidinggevenden van VGS, BGS 
en DGS. Schoolleiders omdat zij verantwoordelijk waren voor de implementatie van 
de onderwijsvernieuwingen. Docenten omdat zij de vernieuwingen daadwerkelijk 
moesten vormgeven in het klaslokaal. Politici omdat ze medeverantwoordelijk 
waren voor de wetgeving rond de vernieuwingen. Ten slotte, leidinggevenden van 
VGS, BGS en DGS omdat ze medebepalend zijn geweest voor de visievorming en als 
begeleidingsdiensten ook bij de implementatie van de vernieuwingen. 

1.4 Structuur en opbouw 

Hoofdstuk twee van deze studie behandelt de geschiedenis van het reformatorisch 
onderwijs en de ontwikkeling van een eigen pedagogisch paradigma. Hiermee 
worden de ontwikkelingen rondom de onderwijsvernieuwingen in historisch per-
spectief geplaatst. In het derde hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de onderwijs-
vernieuwingen zelf en worden de belangrijkste politieke en onderwijskundige ach-
tergronden en uitwerkingen van de onderwijsvernieuwingen beschreven. Er wordt 
aandacht gegeven aan de reacties op de vernieuwingen en hoe de vernieuwingen 
achteraf geëvalueerd zijn. In het vierde hoofdstuk wordt de houding van het refor-
matorisch onderwijs ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen beschreven. 
Hiervoor is een analyse gemaakt van de artikelen over de onderwijsvernieuwingen 

46 Geraadpleegde boeken: Leydesdorff, De mensen en de woorden, 2004; Hulshof, Leren 
interviewen, 2007; Howarth, Oral History. A Handbook, 1998; Janesick, Oral History for the 
qualitative Researcher, 2010; Thompson, The voice of the past, 2000. 

47 Er wordt in deze studie bewust voor de term ‘schoolleider’ gekozen, omdat de aanduiding 
‘bestuurder’ vooral gebezigd werd na de in deze studie behandelde vernieuwingen in het 
voortgezet onderwijs. 

werkgroep publiceerde een aantal brochures en boeken die dienden als aanzet tot 
zo’n reformatorisch onderwijskundig concept. In totaal ging het om vijf publicaties 
die verschenen onder de serienaam ‘Achtergrondstudies en bouwstenen ten dienste 
van het reformatorisch schoolbeleidsplan’.44 Naast genoemde BGS-brochures ver-
schenen er meer publicaties, onder andere vanuit Driestar hogeschool, die deels 
of geheel betrekking hadden op de onderwijskundige visievorming in het reforma-
torisch onderwijs. Aan de hand van al deze publicaties is geanalyseerd of en hoe 
het reformatorisch onderwijs gekomen is tot een eigen onderwijskundig concept. 
Een andere belangrijke bron uit het reformatorisch onderwijs zelf vormde het blad 
DRS. Dit opinieblad, in 1973 opgericht, mag beschouwd worden als de spreekbuis 
van het reformatorisch primair en voortgezet onderwijs. Het publiceert met een 
zekere regelmaat bezinnende artikelen van onder anderen opinieleiders uit de gere-
formeerde gezindte. De bezinning betreft met name onderwijs, maar ook zaken als 
geschiedenis en opvoeding komen aan de orde. Het archief van DRS werd door-
gelicht op het hoofdkantoor van de VGS te Ridderkerk.45 
Voor dit onderzoek zijn de jaargangen 1973 tot 2005 van DRS bestudeerd. Aan de 
hand van de opiniërende artikelen is een beeld geschetst van hoe in dit blad de 
visie gevormd werd ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen. Waar mogelijk is 
een onderscheid gemaakt tussen de visie van de directies en besturen enerzijds en 
de docenten anderzijds. 
Naast publicaties in eigen kring zijn er ook andere gepubliceerde bronnen, zoals de 
Handelingen van de Staten-Generaal, de letterlijke weergave van het gesprokene in 
de Tweede en de Eerste Kamer. Deze Handelingen zijn met name bestudeerd op de 
reacties van de SGP op de diverse onderwijsvernieuwingen. Een andere belangrijke 
bron vanuit de politiek is het verslag van de parlementaire enquête uit 2008, waarin 
de vernieuwingen door een commissie van de Tweede Kamer werden beoordeeld. 
Het verslag van de Commissie Dijsselbloem is gepubliceerd onder de titel Tijd voor 
onderwijs. Dit verslag is met name bestudeerd met betrekking tot het vijfde aspect 
van het analysekader, namelijk de evaluatie van de vernieuwingen. 

Vragenlijstonderzoek 
Naast onderzoek naar gepubliceerde bronnen is een vragenlijstonderzoek uit-
gevoerd. Dit onderzoek was gericht op de houding van de reformatorische scholen 
met betrekking tot de onderwijsvernieuwingen, in het bijzonder de houding van 
schoolleiders en docenten. In dit empirisch onderzoek wordt die positie ook geëva-
lueerd. Hoe keek men erop terug? Omdat dit onderzoek zowel op reformatorische 
als op niet-reformatorische scholen is uitgevoerd, kan een vergelijking gemaakt 

44 Het gaat om de volgende publicaties: Vogelaar en Bregman, Mens en kindbeeld in 
bijbels-reformatorische zin (deel 1 en deel 2); Vogelaar, Christelijke opvoeding vanuit de 
Gereformeerde traditie (deel 3); Stam, Identiteit en vernieuwing (deel 4); Visser, De school als 
leer- en leefgemeenschap (deel 5). 

45 Inmiddels zijn de afgelopen jaren ook veel artikelen online gezet, in te zien op www.
digibron.nl.
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HOOFDSTUK 2

Het reformatorisch onderwijs in 
historisch perspectief 

In dit hoofdstuk wordt het reformatorisch onderwijs in historisch perspectief 
geplaatst. In de eerste paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de 
geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden. In de tweede paragraaf wordt 
inzicht gegeven in het ontstaan en de groei van het reformatorisch onderwijs en de 
ontwikkeling van een eigen onderwijskundige identiteit.

2.1 Bevindelijk gereformeerden 

Het reformatorisch onderwijs wordt bevolkt door leerlingen uit een groep in de 
Nederlandse samenleving die veelal aangeduid werd met de term bevindelijk gere-
formeerden. Er waren ook andere benamingen voor deze groep in omloop, zoals 
‘de stille luyden’, ter markering tegenover ‘de kleine luyden’ van Abraham Kuyper.1 
Deze aanduiding heeft echter vooral betrekking op de vooroorlogse bevindelijk 
gereformeerden. Om zich bewust van de neogereformeerden van Abraham Kuyper 
te onderscheiden bedacht Driestardirecteur Kuijt waarschijnlijk al in 1949 de term 
‘reformatorisch’ in plaats van gereformeerd.2 Aanduidingen als ‘de gereformeerde 
gezindte’ of ‘de reformatorische gezindte’ of het populaire ‘refo’s’ zijn van na de 
Tweede Wereldoorlog en worden ook regelmatig gebezigd binnen en buiten deze 
groep. De aanduiding ‘bevindelijk’ in de term bevindelijk gereformeerden wordt 
in toenemende mate bekritiseerd. De moderne tijdgeest krijgt meer vat op deze 
groep, waardoor het bevindelijke element steeds meer verdwijnt.3 Dit hangt samen 
met de reformatorische zuilvorming vanaf de jaren zestig. Het bevindelijke 
element had weinig op met organisatie en zuilvorming. Bevinding is vanuit haar 
aard meer naar binnen gericht. De reformatorische zuil treedt echter juist meer en 
meer naar buiten. De omgang met het medium tv is hierin exemplarisch. Terwijl 
men hier altijd afwijzend tegenover stond, gebruiken inmiddels bijvoorbeeld SGP- 
politici de tv zonder terughoudendheid. Er is de wil om ook anderen buiten de eigen 
groep te bereiken. Dit pleit voor het gebruik van de term ‘reformatorische gezindte’ 
vanaf de start van de verzuiling van de bevindelijk gereformeerden, dus vanaf eind 
jaren zestig. Hoewel de term bevindelijk gereformeerden nog wel steeds gebruikt  

1 Van Lieburg (red.), De stille luyden, 1994. 
2 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 193. 
3 Zie ook verder in dit hoofdstuk de paragraaf over het geestelijk klimaat in de 

reformatorisch zuil. 

in DRS. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van visievormende publicaties en docu-
menten over onderwijs in reformatorische kring. Ten slotte zijn ook de gegevens uit 
de interviews in dit hoofdstuk verwerkt. In het vijfde hoofdstuk wordt beschreven 
welke houding de meest verwante politieke partij, de SGP, heeft ingenomen met 
betrekking tot de onderwijsvernieuwingen. Daarbij komt ook de toenmalige frac-
tievoorzitter en onderwijswoordvoerder B.J. van der Vlies aan het woord. In het 
zesde hoofdstuk wordt verslag gedaan van het vragenlijstonderzoek en van de 
overeenkomsten en verschillen tussen het reformatorisch en het niet-reforma-
torisch onderwijs in de houding ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen. In het 
zevende hoofdstuk wordt deze studie samengevat, worden conclusies getrokken en 
worden ten slotte enkele aanbevelingen gegeven. 
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overheid een christelijke overheid zijn. Een bijzonder gewicht werd toegekend aan 
de rol van de vader en moeder in het gezin. Er werd veel verwacht van gezins-
reformatie. Gezinnen moesten ‘kleine kerken’ zijn. Daarvoor werd een vrij gede-
tailleerde huisorde opgesteld, waarin werd aangegeven hoe alle gezinsleden zich 
op elk moment van de dag tegenover God en medemens christelijk hadden te 
gedragen.10 Binnen de kring van de bevindelijk gereformeerden zijn deze opvoed-
kundige boeken tot ver in de twintigste eeuw opnieuw uitgegeven, zoals De pligten 
der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden (1679) van Koelman. Dit boek werd nog 
in 1982 een ‘uitermate belangrijk geschrift’ genoemd.11 Overigens bleef de invloed 
van bijvoorbeeld Wittewrongel en Koelman in hun eigen tijd beperkt. Hun idee van 
het ‘breken van de wil van het kind’ werd bijvoorbeeld nooit de kern van de toen-
malige Noord-Nederlandse pedagogiek.12

Negentiende en twintigste eeuw
In de negentiende eeuw, na de periode van de Nadere Reformatie, was de Neder-
landse tak van deze internationale groepering vooral terug te vinden in de kerken 
van de Afscheiding van 1834. De Afscheiding is de aanduiding voor een kerkelijke 
beweging die uiteindelijk heeft geleid tot zelfstandige gereformeerde kerken naast 
de gevestigde gereformeerde kerk, inmiddels aangeduid als de Nederlandse Her-
vormde Kerk. Velen verlieten in 1834 de Nederlandse Hervormde Kerk, omdat 
zij vonden dat de leervrijheid onder invloed van de verlichting onaanvaardbare 
vormen had aangenomen. Verontrust over deze ontwikkelingen verenigde men 
zich in kerkverbanden, die in de loop van de negentiende en twintigste eeuw ont-
stonden of men kwam samen in vrije gemeenten. Anderen bleven in de Neder-
landse Hervormde Kerk. Deze kerk kende een grote interne verscheidenheid. Dit 
varieerde van voorstanders van de ‘oude bevindelijke waarheid’ tot overtuigde aan-
hangers van de moderne theologie.13 Een deel zag een opdracht tot kerkherstel. 
Deze groepering, bekend onder de naam Gereformeerde Bond (1906) is nog steeds 
onderdeel van de inmiddels ontstane fusiekerk van de Gereformeerde Kerken, de 
Evangelisch-Lutherse kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk tot de Protestantse 
Kerk in Nederland (2004). 
Uiteindelijk vormden zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw een 
aantal bevindelijke kerkgenootschappen die de kern vormden van het bevindelijk 
gereformeerde volksdeel waaruit reformatorische scholen hun leerlingen met 
name rekruteren. Het betreft de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gere-

10 Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin, 1984, 23. De Amsterdamse predikant 
Petrus Wittewrongel (1609-1662) wijdde bijvoorbeeld het werk Oeconomia Christiana ofte 
Christelicke Huys-houdinghe (1661) geheel aan de gezinsreformatie. 

11 Deze typering is van C. Bregman, inmiddels gepensioneerd docent Nederlands aan de 
Guido de Brès te Rotterdam. Hij verzorgde de heruitgave van het boek van Koelman, De 
plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden, 1982. Zie ook: Exalto, Wordt een heer!, 
2012, 147.

12 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 114. 
13 Van Lieburg, Jeugdwerk met een watermerk, 2012, 36. 

wordt4, wordt in het dagelijkse spraakgebruik de aanduiding reformatorische 
gezindte tegenwoordig vaker gehanteerd.

Nadere Reformatie
De oorsprong van de bevindelijk gereformeerden ligt in een internationale vroom-
heidsbeweging, die vertakkingen had in het Engelse, Nederlandse en Duitse taal-
gebied.5 In Nederland is deze beweging bekend onder de naam Nadere Reformatie. 
Toen in de zeventiende eeuw de inmiddels gevestigde gereformeerde of Nederduitse 
kerk de geprivilegieerde kerk werd en een duidelijke structuur had gekregen, werd 
dit door een deel van de gelovigen ervaren als een vorm van institutionalisering. Dit 
stond haaks op de motivatie voor de afsplitsing van de Rooms-Katholieke Kerk. Het 
ging hen om de persoonlijke omgang met God, de wedergeboorte en bekering6, en 
daarvoor was een kerkelijk instituut in feite van ondergeschikt belang. 
Over de Nadere Reformatie als historisch fenomeen bestaat discussie, gevoerd 
tussen twee hoogleraren van de Vrije Universiteit, W.J. op ’t Hof en F.A. van Lieburg. 
Van Lieburg neemt afstand van het concept Nadere Reformatie. Dit heeft naar zijn 
oordeel vooral gefunctioneerd in de twintigste eeuw. Hij beschouwt dit fenomeen 
als een manier om een enclave in de kerkgeschiedenis te reserveren en deze met de 
hedendaagse kerkpolitiek te verbinden.7 Voor Op ’t Hof staat het feit dat de Nadere 
Reformatie ingebed is in een groter geheel niet ter discussie. Het feit dat een van 
haar voormannen, Willem Teellinck (1579-1629), nieuwe ideeën had, rechtvaardigt 
naar zijn oordeel een afzonderlijke onderscheiding. 
Onder de huidige reformatorische gezindte bestaat nog steeds belangstelling 
voor deze vroomheidsbeweging. Zo is er een speciale stichting actief, de Stichting 
Studie der Nadere Reformatie, die in 1983 is opgericht. De stichting is vooral geïnte-
resseerd in nagelaten boeken en levens van predikanten uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Overigens moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat er ook 
bij de reformatorische gezindte steeds minder aandacht lijkt te zijn voor de Nadere 
Reformatie. De hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, W.B. Kranendonk, 
constateerde dat het aantal studenten dat hierin geïnteresseerd is, tanende is, het 
aantal proefschriften over ‘oudvaders’ uit de tijd van de Nadere Reformatie duidelijk 
afneemt en de verkoop van boeken uit de Nadere Reformatie sterk terugloopt.8 
De afgelopen decennia was er wel aandacht voor de pedagogische opvattingen 
van theologen van de Nadere Reformatie, zoals Teellinck, Jacobus Koelman (1631-
1695) en Petrus Wittewrongel (1609-1662).9 Volgens deze theologen moest de 

4 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014; Janse, De refozuil onder vuur, 2015, 158-200. In deze 
studie worden de begrippen ‘reformatorische gezindte’ en ‘bevindelijk gereformeerden’ 
beide gebruikt. 

5 Op ’t Hof, Het gereformeerd piëtisme, 2005. 
6 Zwemer, De bevindelijk gereformeerden, 2001, 21.
7 De Bruijn, ‘Beelden van piëtisme’, 2011. 
8 Kranendonk, ‘Nadere Reformatie raakt vergeten’, 2014. 
9 Zie voor meer informatie hierover o.a. Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 2006, 30-179 

en Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin, 1984. 
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toegekend dan aan de bevindingen en zielenroerselen van een individuele gelovige, 
aangeduid als ‘een kind van God’. Ook legde men vaak geen relatie tussen de Bijbel, 
het onderwijs en de samenleving. De bevindelijk gereformeerden vormden een 
groep in de marge van de samenleving, zonder pers, zonder maatschappelijke ver-
banden en scholen die gebaseerd waren op het gereformeerde belijden bestonden 
er nauwelijks.20

Dit veranderde langzaam in de tweede helft van de twintigste eeuw. Er kwamen 
schoorvoetend vormen van vereniging, zoals in 1954 de Nederlandse Vereniging 
tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, snel erna gevolgd door 
de Stichting Mbuma Zending en de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). De echte 
zuilvorming vond echter pas plaats in de jaren zeventig. De belangrijkste aanjagers 
hiervan waren de reformatorische scholen en het Reformatorisch Dagblad.21 Dit kan 
enerzijds als een vorm van emancipatie beschouwd worden: er was kennelijk vol-
doende kader om dit vorm te geven. Anderzijds werd dit ook gezien als een reactie 
op de geestelijke vervlakking van traditionele christelijke bladen en scholen. De 
nieuws- en gezinsbladen dienden ervoor om de eigen achterban toe te rusten. Door 
dit activistische element vertoont de zuil inmiddels steeds meer de trekken van de 
neogereformeerde zuil van Kuyper aan het begin van de twintigste eeuw.22 
De reformatorische zuilvorming was een opvallende ontwikkeling, omdat zich juist 
in de jaren zeventig landelijk een tegengestelde ontwikkeling voordeed van ont-
zuiling en secularisatie. Terwijl alom de zuilen ongedaan gemaakt werden of ten-
minste verwaterden en hun glans verloren, bouwden de bevindelijk gereformeerden 
een hecht doortimmerde eigen minizuil. Het feit dat de aanduiding bevindelijk 
gereformeerden ingeburgerd raakte gaf ook aan dat deze groep opereerde vanuit 
een toenemend zelfbewustzijn.23 Tot deze zuil behoort een aantal instellingen 
op het maatschappelijk middenveld, met name op het gebied van de (geestelijke) 
gezondheidszorg. Daarnaast kent het een eigen maatschappelijke organisatie, de 
Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU). De keuze voor de naam ‘maatschap-
pelijke organisatie’ is bewust: de benaming ‘vakbond’ wordt niet op prijs gesteld, 
omdat dit te veel de sfeer ademt van ‘tegenover’ en ‘actie’. Overigens wordt de 
zuilvorming in de groep zelf lang niet altijd positief gewaardeerd.24 Het is volgens 
sommigen te veel een bewust gekozen organisatievorm die de eigen identiteit in 
stand moet houden. Het heeft niets of weinig meer te maken met een verdedigings-
middel tegen de aanvallen van de buitenwereld.25 
Het beeld dat de gemiddelde Nederlander op dit moment heeft van de reformato-
rische gezindte wordt door Van Lieburg als volgt verwoord: ‘Men ziet de refo’s als 
serieuze mensen die wat verscholen in de wereld hun gang gaan. Harde werkers, 

20 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 13.
21 Zwemer, De bevindelijk gereformeerden, 2001, 60.
22 Zwemer, De bevindelijk gereformeerden, 2001, 61.
23 Van Lieburg (red.), Refogeschiedenis in perspectief, 2007, 10.
24 Janse, De refozuil onder vuur, 2015, 9-12.
25 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 178. 

formeerde Kerken, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Gerefor-
meerde Gemeenten in Nederland. In 2004 ontstond met de Hersteld Hervormde 
Kerk een nieuw kerkverband voor dat deel van de Nederlandse Hervormde Kerk dat 
weigerde mee te gaan met de hierboven genoemde fusie. 

Het geestelijk klimaat in de reformatorische zuil
Rond 1900 was in bevindelijk gereformeerde kringen nog geen sprake van zuil-
vorming. De groep was overwegend agrarisch van karakter en leefde in een maat-
schappelijk en cultureel isolement.14 Kerkelijk koos men, zoals beschreven, voor 
verschillende wegen. Er waren wel ontmoetingen tussen kerkleden van de diverse 
kerkgenootschappen in gezelschappen, zowel in steden als op het platteland. Deze 
gezelschappen, waarin over het geestelijk leven gesproken werd, worden als een 
belangrijke katalysator gezien voor latere samenwerking. Men kende elkaar en de 
contacten bleven van generatie op generatie bestaan. Daarmee vormden ze mede 
de basis voor latere organisaties in onderwijs en politiek.15

De levenswandel van de bevindelijk gereformeerden kenmerkte zich door afkeer 
van luxe, een groot verantwoordelijkheidsbesef en doorzettingsvermogen. Ze 
waren ‘gast en vreemdeling’ op deze aarde en dienden de pinnen niet al te vast te 
slaan in het hier en nu.16 Andere kenmerken waren de strikte zondagsheiliging, een 
intensief gezins- en familieleven en een leescultuur. Godsdienstige boeken uit de 
Nadere Reformatie (oude schrijvers) genoten een hoog aanzien. De invloed van de 
lekentheologie is een aspect dat tot vandaag de dag voortbestaat. Theologische 
opleidingen werden gewantrouwd en het ‘van-God-geleerd-zijn’ stond in veel hoger 
aanzien. Dan pas spraken predikanten en oefenaars naar het hart van de eenvoudige 
vromen. Ondertussen misten ze wel de ‘duchtige scholing’ die de zo geroemde oud-
vaders, theologen van de Nadere Reformatie, wel kregen.17 
In de eerste helft van de twintigste eeuw was men over het algemeen wars van 
organisaties en verenigingen. Ook het kerkelijk verenigingsleven werd gewan-
trouwd. Alleen het lidmaatschap van de SGP was een optie.18 Er wordt aan dit iso-
lement zowel een conserverend als een vervormend effect toegeschreven.19 Zo 
was er sprake van een zeker vervormend subjectivisme in een aantal godsdienstige 
zaken. Aan de Bijbel, toch de belangrijkste inspiratiebron, werd soms minder waarde 

14 Zie voor meer informatie over de bevindelijke gereformeerden cultuur in het algemeen in 
het recente en minder recente verleden: Oosterbeek, Gordel van God, 2006; Van Lieburg 
(red.), Refogeschiedenis in perspectief, 2007; Van Dijk, Het geloof der vaderen, 1996; Van der 
Meiden, “De zwarte kousen kerken”, 1993; Dekker, De stille revolutie, 1992; Verboom, Het 
bevindelijke nest, 2002. 

15 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 12.
16 Van Dijk, Het geloof der vaderen, 1996, 113 e.v..
17 Zwemer, De bevindelijk gereformeerden, 2001, 40.
18 Dat betekende overigens niet dat de SGP de enige optie was om op te stemmen: door 

bevindelijk gereformeerden van hervormden huize werd ook gestemd op ARP en CHU. Zie: 
Van der Graaf, ‘Het tij is gekeerd’, 1980. 

19 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 13.
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Biblebelt
Geografisch is de bevindelijk gereformeerde groep te vinden op de zogeheten 
Biblebelt, ook wel de Refoband of Refogordel genoemd.34 Deze gordel loopt 
ongeveer van de meest noordelijke begrenzing Staphorst (op sommige enclaves 
in Friesland na) over de Veluwe, Utrecht en Zuid-Holland tot in Walcheren 
(Zeeland). De grote reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zijn alle te 
vinden binnen deze band: in Kampen (Pieter Zandt), Apeldoorn (Jacobus Fruytier), 
Amersfoort (Van Lodenstein), Gouda (Driestar), Gorinchem (Gomarus), Rotterdam/
Dordrecht (Wartburg) en in Goes (Calvijn). 

De Biblebelt. (SGP-stemmers per gemeente bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010).

34 Van Lieburg (red.), Refogeschiedenis in perspectief, 2007, 51. 

die het materieel goed hebben, maar met een aantal bizarre opvattingen die uit 
de zeventiende eeuw stammen. Een groep die eigenlijk ook een beetje zielig is, 
omdat hij zich onder de knoet van een domineeselite veel genoegens van het leven 
laat ontnemen.’ Intern ziet Van Lieburg wel ontwikkelingen. ‘Je ziet dat het formele 
circuit wordt aangestuurd door opinieleiders die de kerkelijk correcte opvattingen 
voorschrijven. Intussen gebeurt er in het informele circuit van alles waar zij geen 
grip op hebben. Er is een autonome dynamiek in de refozuil, mensen gaan gewoon 
hun eigen gang.’26 In de media vigeert nog vaak het beeld van de refo’s als folklore. 
In 2007 zond de NCRV een profielschets uit onder de titel ‘Velen zijn geroepen’. 
Deze reportage werd bewust op kerstavond uitgezonden om het nostalgisch gevoel 
te versterken: dat hebben we ook nog in Nederland. 
De bevindelijk gereformeerden zijn inmiddels met een inhaalactie bezig. De zuil is op 
orde, maar vertoont inmiddels ook sporen van gewoontevorming.27 De buitenwacht 
en ook de eigen jongeren vragen meer en meer verantwoording over de afgelegde 
weg. Er is kritiek op theologische opvattingen.28 Ook lijkt de band met de SGP losser. 
Sommige jongeren uit de hoek van een conservatieve denktank vinden dat het lid-
maatschap van het CDA erbij kan horen. Op het gebied van luxe is eveneens een ont-
wikkeling gaande die meer aansluit bij de mainstream van de Nederlandse samen-
leving. De opkomst van internet, waaraan deze groep met of zonder filter volop 
meedoet, zal zonder twijfel effect hebben op de vanouds cultuurmijdende houding.29 
Bioscoopbezoek is onder refojongeren en langzaam maar zeker ook onder ouderen 
vaak geen punt van discussie meer. Al in 1987 bewees een onderzoek onder jongeren 
uit de reformatorische gezindte dat zij op tal van gebieden niet anders denken en 
handelen dan andere jongeren.30 Cultureel antropologe José Baars-Blom deed in 
2006 onderzoek naar het gedrag van refojongeren. Ook zij stelde dat het gedrag van 
reformatorische jongeren in veel zaken inmiddels lijkt op dat van seculiere jongeren, 
zoals bij het gebruik van genotsmiddelen en de media.31 Ze constateerde hybride 
gedrag: ‘De één zit met Pinksteren zowel in een traditionele belijdenisdienst als 
bij de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking32.’ Maar ze zag ook een andere 
hybriditeit, die van ‘diegene die op zondag alles doet wat goed is in Gods ogen en op 
maandag hoopt dat er een oogje wordt dichtgeknepen.’33

26 Karels, ‘Refo’s in een liberale wereld’, 2008. 
27 Janse, De refozuil onder vuur, 2015, 229-250. 
28 Van der Zwaag (Afwachten of verwachten, 2003) en Blaauwendraad (Het is ingewikkeld 

geworden, 1997) schreven boeken die als kritisch bestempeld werden in de Gereformeerde 
Gemeenten. 

29 Van Lieburg, ‘De stille refolutie’, 2014. 
30 Van Driel en Kole, Godsdienstbeleving van jongeren tussen de veertien en achttien jaar, 1987.
31 Kerkredactie Reformatorisch Dagblad, ‘Cultureel antropologe doet onderzoek naar 

refojongeren’, 2011. Zie ook: Baars- Blom, De onschuld voorbij, 2006; Baars-Blom, Licht 
onder de zwaren, 2013. 

32 Stichting Opwekking is een interkerkelijke stichting binnen de pinksterbeweging. 
Bekendheid kreeg deze stichting vooral vanwege haar liederenbundel (met zogenaamde 
opwekkingsliederen) en de jaarlijkse pinksterconferentie Opwekking. 

33 Molenaar, ‘Al zet ik twee hoedjes op, ik blijf buitenstaander’, 2013. 
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van dit kerkgenootschap is verbonden 
aan Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948). 
In 1905 werd Kersten na een korte 
loopbaan als onderwijzer en oefenaar 
predikant bij de Gereformeerde Kerken 
onder het Kruis.40 Kersten stond aan 
de basis van het kerkverband van de 
Gereformeerde Gemeenten dat in 1907 
ontstond uit het samengaan van de 
Gereformeerde Kerken onder het Kruis 
met ledeboeriaanse gemeenten. Dit 
kerkverband kan aangeduid worden als 
de binnenste cirkel van het latere refor-
matorisch onderwijs. 

In zijn inleiding in de herdenkingsbundel 
geeft Golverdingen aan wat hij verstaat 
onder het woord ‘identiteit’ in de titel. 
Hij formuleert dat als volgt: 

Hierbij gaat het om vorming van kinderen 
en jeugdigen, die zonder enig voor-
behoud gedragen wordt door de leer van 
de Heilige Schrift, zoals die is verwoord 
in de oude, klassiek gereformeerde belijdenis. In de ver ontkerstende samenleving van 
vandaag begeren we door Gods genade en hulp bij die doelstelling te blijven. Daarbij 
weten we ons niet alleen nauw verwant met de Reformatie, maar ook met de Nadere 
Reformatie uit de zeventiende en achttiende eeuw. De gezonde leer moet niet alleen 
worden beleden, maar ook persoonlijk worden beleefd in de praktijk van alle dag. 
Orthodoxie en orthopraxie behoren bij elkaar. In de identiteitsbepaling van het reforma-
torisch onderwijs staat de onmisbaarheid van het persoonlijk mogen kennen en dienen 
van de Heere door middel van wedergeboorte en geloof centraal. Het liefhebben en 
dienen van de naaste vloeit daaruit voort. Dit hartelijk en liefdevol mogen vrezen van 
de Heere, de God des Verbonds, krijgt ook gestalte in een bijbels verantwoorde stijl van 
leven en handelen.41

In een notendop wordt hier aangegeven wat het uitgangspunt is van het reforma-
torisch onderwijs. Het gaat in deze denominatie om het leven naar Gods Woord, de 
Bijbel, zoals dat verwoord is in de drie belijdenisgeschriften.42 Het onderwijs dient 

40 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 13.
41 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 9.
42 Het gaat om de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 

Dordtse Leerregels. 

Veelal wordt het aantal SGP-stemmers als uitgangspunt genomen om de geogra-
fische spreiding van de reformatorische gezindte te bepalen. De reformatorische 
gezindte en stemmers op de SGP35 vallen vrijwel geheel samen. Deze partij werd 
in 1918 opgericht en is de oudste politieke partij in Nederland. Kenmerkend is dat 
het SGP-electoraat een minderheid is, maar wel een significante.36 Zij is namelijk 
zichtbaar aanwezig in diverse plaatsen in de Biblebelt en is in staat om een stempel 
te drukken op het openbare leven. Bij de kamerverkiezingen van 7 maart 2006 
haalde de SGP bijvoorbeeld in diverse plaatsen ruim meer dan 20 procent van 
de stemmen: Urk (30,4%), Rijssen-Holten (24,6%), Goedereede (30,9%) en Tholen 
(25,8%). 
Kenmerkend is vervolgens dat het vooral om een rurale cultuur gaat. In de grote 
steden is de groep nauwelijks vertegenwoordigd. Slechts in Rotterdam zijn er nog 
wat overblijfselen, hoewel ook de leerlingen van het Wartburgcollege in Rotterdam 
met name komen uit de randgemeenten en de omliggende waarden zoals de Alblas-
serwaard en de Hoeksche Waard.

2.2   Geschiedenis van het reformatorisch onderwijs tot 1980:  
de zoektocht naar een eigen pedagogisch paradigma

Identiteit en kwaliteit
In de wetenschappelijke historisch-pedagogische literatuur wordt weinig aandacht 
geschonken aan de pedagogische opvattingen en de geschiedenis van het onderwijs 
van de bevindelijk gereformeerden. Op zichzelf is dat niet zo vreemd. De groep 
leefde in een relatief isolement. Ook was de groep zo klein, dat een onderzoek 
hiernaar niet veel nieuwswaarde had. Dit wordt nog versterkt door het feit dat er tot 
de jaren tachtig nauwelijks publicaties over pedagogiek of de eigen pedagogische 
weg verschenen zijn. 
De afgelopen decennia vormen hierop een uitzondering. Een belangrijke bron is 
een herdenkingsbundel die in 1996 geschreven werd in het kader van het 75-jarig 
bestaan van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.37 De al eerder 
genoemde Golverdingen38 nam, samen met J.J. Verhage39, het historisch deel voor 
zijn rekening. De auteurs baseerden hun beschrijving met name op bronnen als De 
Saambinder (kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten) en notulen en jaarver-
slagen van de VGS. De VGS is een van de herkenbare gestalten van de bevindelijk 
gereformeerden in de loop van de twintigste eeuw. Het ontstaan van deze onder-
wijsvereniging heeft alles te maken met het ontstaan van het kerkgenootschap van 
de Gereformeerde Gemeenten, zoals later in dit hoofdstuk zal blijken. De oorsprong 

35 Meer informatie over de SGP in hoofdstuk 5.
36 Snel, ‘Waarom daar?’, 2007, 60.
37 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996. 
38 Zie noot 1 hoofdstuk 1.
39 J.J. Verhage was algemeen secretaris van de reformatorische besturenorganisatie VGS.

Ds. G.H. Kersten (1882-1948), predikant van 
de Gereformeerde Gemeenten, oprichter 
van de Staatkundig Gereformeerde Partij en 
voorman van de bevindelijk gereformeerden.
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De basis van het reformatorisch onderwijs ligt ver in de negentiende eeuw. In die 
beginjaren is er nauwelijks sprake van het zoeken naar een eigen pedagogiek. De 
eerste periode, die we grofweg dateren tussen 1840 en 1910, kan aangeduid worden 
als een periode van pedagogisch quiëtisme. De tweede periode is de periode van het 
pedagogisch ontwaken en loopt van 1910 tot 1980. De eerste twee perioden zijn 
(deels) gekozen in navolging van de periodisering die J. Exalto maakt in zijn boek 
over de geschiedenis van Hogeschool De Driestar.45 
De derde periode, die begint in de jaren tachtig, is een periode waarin voor het 
eerst, met name door de opkomende onderwijsvernieuwingen in het voortgezet 
onderwijs, grondig wordt nagedacht over het eigen pedagogisch paradigma. Onder 
de druk van de onderwijsvernieuwingen werd in deze periode, die eigenlijk nog 
steeds niet is afgerond, ‘geshopt’ bij zowel neogereformeerde als diverse moderne 
pedagogen. Deze periode duid ik aan als de periode van pedagogische exploratie. De 
drie onderscheiden periodes worden hieronder toegelicht. 

1. Pedagogisch quiëtisme (1840-1910)

De eerste periode, de periode van het pedagogisch quiëtisme, kenmerkte zich door 
een relatief gebrek aan vertrouwen in de pedagogiek en gebrek aan vertrouwen in 
de overheid, die bijvoorbeeld via de vaccinatieplicht het pedagogisch ontwaken in 
de kiem smoorde. Deze periode startte met de kerkelijke kwestie rond de predikant 
L.G.C. Ledeboer (1808-1863), die in 1841 speelde. Ledeboer had grote moeite met 
onder andere de nieuwe gezangenbundel. Hij wierp die zelfs demonstratief van de 
kansel. Hoewel deze actie van Ledeboer natuurlijk niet gericht was op het onderwijs, 
kan dit handelen om twee redenen als het begin van een periode gezien worden. 
In de eerste plaats vormden de uiteindelijke volgelingen van Ledeboer samen 
met enkele andere kruisgemeenten de basis voor de groep die, zoals hierboven al 
benoemd, de binnenste cirkel van het reformatorisch onderwijs vormde, namelijk 
de door Kersten opgerichte Gereformeerde Gemeenten (1907).46 Als gesproken 
wordt over de binnenste cirkel, betekent dit dat er nog meer groepen bij hoorden, 
zoals de bevindelijk gereformeerden in de Nederlandse Hervormde Kerk. Een aantal 
decennia later (in 1878) zetten bijvoorbeeld meer dan 300.000 orthodoxe protes-
tanten hun handtekening onder het zogenaamde volkspetitionnement. Dit was een 
indrukwekkende mobilisatie van het volk tegen de onderwijsplannen van minister 
Kappeyne van de Coppello, waarbij dezelfde eisen aan het bijzonder onderwijs 
gesteld werden, zonder dat daar subsidiëring tegenover stond. Hoewel het niet dui-
delijk is hoeveel bevindelijk gereformeerden hierin participeerden, zegt het wel 
iets dat het gros van de ondertekenaars uit ongeveer de huidige Biblebelt kwam.47  
Kerkelijk lidmaatschap was daarbij niet onderscheidend, wel de orthodox-protes-

45 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 149. 
46 Zie ook: Florijn, De Ledeboerianen, 1991. 
47 Feringa, Gedenkboek betreffende het Volkspetitionnement, 1978, 125-132. 

in dit teken te staan en heeft naar het oordeel van Golverdingen ook de pedago-
gische potentie in zich om Bijbels verantwoord leven en handelen te bevorderen of 
te bereiken. Zaken die in de gereformeerde dogmatiek een belangrijke rol spelen, 
zoals erfzonde, bekering, wedergeboorte en het mens- en kindbeeld, moeten 
worden betrokken bij het formuleren van gedachten rond een eigen pedagogisch 
paradigma.43

Uiteraard stelt de overheid ook eisen aan de kwaliteit van het onderwijs, eisen die 
passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij moet wel bedacht worden 
dat bij de bevindelijk gereformeerden het besef bestaat dat de maatschappij ver 
verwijderd is van het leven naar Gods Woord. Het reformatorisch onderwijs kan dus 
gezien worden als een middel om dit leven naar Schrift en belijdenis te bevorderen, 
zich daarbij oriënterend op de Reformatie en de Nadere Reformatie. Het gaat daarbij 
zeker niet alleen om de leer (de orthodoxie), maar ook om het leven daarnaar en 
daaruit (orthopraxie). 
De oriëntatie op het verleden betekent niet dat het reformatorisch onderwijs niet 
tijd-betrokken zou willen zijn. Als het tweede begrip in de titel van de herdenkings-
bundel aan de orde komt, namelijk ‘kwaliteit’, verwoordt Golverdingen dit als volgt:

Juist deze doelstelling moet ons aansporen voortdurend aandacht te geven aan de kwa-
liteit van ons onderwijs. Dat behoort vanzelfsprekend te zijn. Onze Schepper, Die ons 
gaven en talenten schonk, vraagt dat van ons. Onze overheid, die wij in het licht van 
het Woord van God hoogachten en eren, heeft daar ook recht op, omdat de financiële 
middelen door haar ter beschikking worden gesteld. Juist omdat we beseffen dat aan ons 
werk zonden en gebreken kleven, staan we voortdurend open voor een verantwoorde 
vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.44

In dit citaat zien we dat de bevindelijk gereformeerden trouw aan de overheid als 
een vast en bijbels fundament beschouwen. Deze bundel is in 1997 geschreven. 
Op dat moment waren enkele vernieuwingen die in deze studie centraal staan al in 
volle omvang op het reformatorisch onderwijs afgekomen. We kunnen in dit citaat 
een gehoorzame, open houding tot de vernieuwingen constateren. Opmerkelijk is 
dat in het openstaan voor de vernieuwingen de basis gevonden wordt in een oeroud 
gegeven bij de bevindelijk gereformeerden: de eigen zonden en gebreken. 

Het zoeken naar een eigen pedagogiek 
De geschiedenis van het reformatorisch onderwijs kan gerelateerd worden aan de 
ontwikkeling van en het zoeken naar een eigen pedagogiek. Hoewel een indeling 
niet zelden arbitrair is, is het te verdedigen om in deze ontwikkeling drie periodes 
te onderscheiden. 

43 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 118. 
44 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 9.
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en Doleantie54 wel maatschappelijk engagement en pedagogisch activisme 
kenden, was dit bij de bevindelijk gereformeerden grotendeels afwezig. Er was 
wel belangstelling voor wat de gereformeerde vaderen, zoals Koelman en Fruytier 
over opvoeding hadden geschreven zoals we hebben gezien. De afgescheidenen 
die met Kuyper meegingen, de zogenaamde nieuw-gereformeerden55 wisten zich 
weliswaar verwant met de zeventiende-eeuwse piëtistische traditie, maar wilden 
die zeker niet kritiekloos imiteren. Kuyper en de zijnen hadden weinig met de 
piëtistische bekeringspedagogiek en de opvatting van de ‘doemwaardigheid’ van 
het kind. Ouders mochten er volgens hen van uitgaan dat hun ‘verbondskinderen’ 
wedergeboren waren. 
Dat lag duidelijk anders bij de oudgereformeerden, de ledeboerianen en de kruis-
gezinden. Zij waren overtuigd van de doemwaardigheid van hun kroost en vonden 
dat de ‘schrik des Heeren’ nodig was om hen tot geloof te brengen. Deze zoge-
naamde hellfire strategy, die bij het Engelse puritanisme voorkwam, werd via het 
werk van onder anderen Koelman overgenomen. Koelmans handleiding (De pligten 
der ouders) voor de christelijke opvoeding kan als een kerntekst voor de bevindelijk 
gereformeerden worden beschouwd.56 Bij de oudgereformeerden werd de moge-
lijkheid tot opvoeden sterk betwijfeld en daarmee ook de waarde van het onderwijs. 
Hoewel Ledeboer de waarde van het onderwijs zeker niet negatief duidde, was 
het voor hem ook duidelijk dat bijvoorbeeld godgeleerdheid van God geleerd moet 
worden ‘of zij is het niet’.57

Het quiëtisme in de bevindelijk gereformeerde pedagogiek betekende ook dat de 
opvoeding thuis niet hoog werd aangeslagen, hoewel dat bij de zeventiende-eeuwse 
gereformeerden als Koelman en Wittewrongel zeker nog wel het geval was. Toch 
betekende dit niet dat er geen sprake geweest is van christelijke opvoeding. Er 
moet zeker invloed uitgegaan zijn van de geestelijke atmosfeer waarin de kinderen 
opgroeiden.58

2. Pedagogisch ontwaken (1910-1980) 

De tweede periode is de periode van pedagogisch ontwaken. Deze periode sluit aan 
op de feitelijke ontwikkelingen van de reformatorische schoolstichtingen tussen 
1910 en 1980.59 Na 1980 groeide het aantal leerlingen in het reformatorisch 
onderwijs nog, maar waren de schoolstichtingen in vooral het voortgezet onderwijs 
grotendeels afgerond en begon de periode van het systematisch nadenken over 
een eigen pedagogiek. Het einde van de periode van pedagogisch ontwaken wordt 

54 De Doleantie is de benaming voor een kerkscheuring die in 1886 plaatsvond onder leiding 
van Abraham Kuyper. Ze vormde de basis voor de latere Gereformeerde Kerken in Nederland. 

55 Sturm, Een goede gereformeerde opvoeding, 1988. Zie ook: Rosendaal, Naar een school voor 
de gereformeerde gezindte, 2006. 

56 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 147. 
57 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 158.
58 Van Deursen, ‘Vreemdelingen in Mesech’, 1994. 
59 Zie bijlage 1.

tantse of de hervormd-gereformeerde confessionele gezindheid.48 De tweede reden 
ligt in het feit dat Ledeboer, in tegenstelling tot vele verwante zielen uit zijn tijd, 
duidelijk verwachtingen had van het christelijk onderwijs. Ledeboer groeide op in 
een verlicht-piëtistisch patriciërsmilieu. In deze kringen was er in het algemeen 
sprake van betrokkenheid op de maatschappij, de zending en de school.49 Als de 
bevindelijk gereformeerden al tot schoolstichtingen wilden overgaan, wat dus 
niet bijzonder zou zijn gezien de stellingname van Ledeboer, werd dit verlangen 
gesmoord door de Wet op de Besmettelijke Ziekten (1872) die een pokkenbriefje 
als voorwaarde stelde om een school te mogen bezoeken. Deze wet betekende het 
einde van het gedoogbeleid ten opzichte van christelijke scholen. Bij veel bevin-
delijk gereformeerden leefden bezwaren tegen inenting. Er was sprake van een 
conflict tussen twee posities. Enerzijds was er het verlichte idee van de beheersing 
van het leven en anderzijds de bevindelijke notie van het zich neerleggen bij de 
wil van God in het leven van mensen. Liefde voor de kinderen trok uiteindelijk 
wel velen over de streep om hun kinderen te laten inenten.50 Maar de zorg voor de 
eeuwige bestemming van hun kinderen bracht bevindelijk gereformeerden soms 
ook tot een andere keuze. 
De vaccinatieplicht ontnam de bevindelijk gereformeerden hoop op eigen onderwijs. 
Het onderwijs zou dus geen middel kunnen zijn om de kinderen op te voeden in 
de gereformeerde leer. Exalto benadrukt in zijn boek Wordt een heer! dat vrome 
lieden het standpunt hadden dat God de kinderen moest bekeren: ‘Hij zal dat op 
Zijn tijd doen.’ Dit lijkt een uiting van defaitisme, hoewel we dit volgens Exalto ook 
in wat objectievere termen kunnen omschrijven als een logische consequentie van 
de quiëtistische kant van het piëtisme.51 Dit quiëtisme kan beschouwd worden als 
een belangrijk element van de ledeboeriaanse spiritualiteit, zich uitend in een zich 
afkeren van het gewoel van deze wereld en een zich overgeven aan God. Dat ver-
taalde zich ook in een kritische houding ten opzichte van de eigen school, moeite 
met jeugdverenigingen en theologische opleidingen. Onderwijs paste niet in het 
quiëtistisch pedagogisch paradigma. De gedachte dat de mens in staat zou zijn tot 
opvoeding of vorming getuigde van ongefundeerd pedagogisch optimisme. Alles 
diende in de handen van God gelegd te worden. 
Bij de negentiende-eeuwse bevindelijk gereformeerden was er weinig tot geen 
verwijzing naar de heilzame invloed van de opvoeding.52 Een vrome opvoeding 
werd zelfs wel als een sta-in-de-weg gezien voor de bekering. Terwijl Reveil53 

48 Janse en Van Lieburg, ‘In 1878 was de protestantenband aanzienlijk breder dan 
tegenwoordig’, 2013.

49 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 150.
50 Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 2006, 

181. 
51 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 152.
52 Groenendijk, ‘Piëtistische opvoedingsleer in Nederland’, 2002, 335. 
53 Het Reveil was een internationale christelijke opwekkingsbeweging (1815-1865). In 

Nederland was Willem Bilderdijk een belangrijke voorman van deze beweging. 



40 41

telijk onderwijs. Dat onderwijs werd naar zijn opinie beheerst door de nieuw-gere-
formeerde veronderstelde wedergeboorte van Kuyper.62 Al in 1904 gaf Kersten in 
zijn eerste gemeente te Meliskerke de aanzet tot de oprichting van een schoolver-
eniging. Deze vereniging had, gezien de gememoreerde diversiteit van opvattingen 
over het christelijk onderwijs, een tweeledig doel: het geven van gereformeerd 
onderwijs aan gevaccineerde kinderen en ook het zorgdragen voor gereformeerd 
thuisonderwijs ten behoeve van ongevaccineerde kinderen. In 1905 werd in Lisse 
de eerste christelijke school binnen de Gereformeerde Kerken onder het Kruis 
opgericht.
In 1910 volgde Opheusden. Op Hervormingsdag 1913 opende Kersten in Borssele 
de derde school met de woorden uit het Bijbelboek van de Psalmen: ‘Nu hebt 
Gij degenen die U vrezen, een banier gegeven om die op te werpen, vanwege de 
waarheid.’ (60:6) Deze tekst gaf volgens Golverdingen de kern weer van wat Kersten 
en zijn medestanders voor ogen stond.63 Op de openbare school zaaide men het 
zaad van het ongeloof, dus was schoolstichting noodzakelijk om ‘een banier op 
te werpen vanwege de waarheid’. Als hoofdredacteur van het kerkelijk blad van 
de Gereformeerde Gemeenten De Saambinder, dat voor het eerst in 1919 uitkwam, 
droeg Kersten deze motieven ook regelmatig uit in de rubriek Onderwijs. Kersten 
had er bijvoorbeeld grote moeite mee als men een lid van de Gereformeerde Kerken 
in het schoolbestuur van een eigen basisschool wilde opnemen. Naar zijn oordeel 
was dat hetzelfde als het binnenhalen van het Trojaanse paard.
Kersten zag zich dus genoodzaakt om een netwerk van eigen scholen op te richten. 
De onderwijspacificatie van 1917 bood hiervoor nieuwe mogelijkheden. Met 
de aanvaarding van de Lager-onderwijswet op 7 oktober 1920 was de financiële 
gelijkstelling een feit. Oprichtingen volgden onder andere in Aagtekerke en in 
Rijssen.64 Een belangrijke stap voorwaarts in de participatie van de achterban in 
de eigen scholen was het feit dat in 1928 vaccinatiedwang bij wet werd afgeschaft. 
Kersten achtte het belang hiervan hoog. Hij plaatste de integrale tekst van de wet 
in De Saambinder en beklemtoonde dat nu alle leerplichtige kinderen naar school 
moesten.65 Dit betekende dus feitelijk het einde van het thuisonderwijs. Tussen 
1927 en 1934 groeide het aantal scholen van 14 tot 25, waarbij vooral de groei in 
Zeeland opviel. Na 1934 stagneerde de groei, waarschijnlijk door de economische 
crisis van de jaren dertig. In 1947 was het aantal doorgegroeid tot 37 basisscholen 
plus twee uloscholen (Lisse en Krabbendijke), in 1957 tot 42 basisscholen en vier 
uloscholen (Rotterdam en Goes kwamen erbij), een aantal kleuterscholen en een 
kweekschool.66

62 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 46. Exalto noemt dit een merkwaardige stellingname, omdat 
lang niet in alle plaatsen waar de SGP en de Gereformeerde Gemeenten actief waren 
feitelijk christelijk onderwijs bestond en nog veel minder onderwijs dat door Kuypers 
‘dwaalleer’ gedomineerd werd.

63 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 16. 
64 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 21.
65 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 27.
66 Zie ook Exalto, Wordt een heer!, 2012, 50, 51. 

ook gemarkeerd door het feit dat begin jaren tachtig het Begeleidingscentrum 
Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS, 1981) en de Dienstverlening Gereformeerd 
Schoolonderwijs (DGS, 1985) werden opgericht, begeleidingscentra voor het refor-
matorisch primair en voortgezet onderwijs. Dit was mede de start van gestructu-
reerde visievorming en is een extra argument voor het bepalen van het begin van 
een derde periode in het onderwijs voor de reformatorische gezindte. 
In het jaar 1910 stelde Kersten voor het eerst de schoolstichtingen aan de orde. 
Kersten onderkende het belang van gereformeerd schoolonderwijs. Aan het begin 
van de twintigste eeuw was er bij de bevindelijk gereformeerden echter geen 
sprake van een homogene visie op het onderwijs. Er ontwikkelden zich in de ach-
terban van de Gereformeerde Gemeenten volgens Golverdingen een viertal visies 
op onderwijs. 60 De grootste groep had moeite met het christelijk karakter van 
de bestaande christelijke scholen. Die scholen waren ‘geïnfecteerd’ door de kuy-
periaanse leer van de veronderstelde wedergeboorte en de algemene verzoening. 
Deze groep koos liever voor het openbaar onderwijs, omdat daar in ieder geval 
duidelijk was wat de uitgangspunten waren. 
Een tweede groep koos heel principieel voor het openbare onderwijs. Zij ging uit van 
het idee dat hun God soeverein was in Zijn handelen en zou bepalen hoe mensen 
tot bekering komen. Daarvoor was niet speciaal christelijk onderwijs noodzakelijk. 
Ook de rijkssubsidie deugde niet in deze visie. Als er werkelijk behoefte was aan een 
eigen school dan zou deze gefinancierd moeten worden met eigen middelen. Deze 
groep werd gesteund door predikanten als J. Fraanje (1878-1949) die vanaf 1913 de 
gereformeerde gemeente van Rotterdam-Centrum diende.61 Er zijn overigens geen 
gegevens bekend over hoe het in het openbaar onderwijs ging met de leerlingen 
uit deze twee groepen. 
Een derde groep koos wel voor het christelijk onderwijs. Ze ervoeren wel nadelen, 
ook en met name in de geloofsleer die overgedragen werd, maar de voordelen 
werden toch in positieve zin afgewogen tegenover de nadelen. 
De vierde groep koos voor thuisonderwijs. Deze groep werd gevormd door degenen 
die tegen vaccinatie waren. De grootte van deze groep varieerde. In Rotterdam bij-
voorbeeld werd het overgrote deel van de kinderen gevaccineerd, maar in Meliskerke 
liep het percentage niet-gevaccineerden rond 1920 op tot 20 procent. Zij kregen 
thuisonderwijs van plaatselijke onderwijzers of ouders pakten het zelf op. 

De eerste schoolstichtingen
Kersten benadrukte de samenhang tussen de doopbelofte van een opvoeding in 
de ‘voorzeide leer’ en het christelijk onderwijs. Hij gaf de voorkeur aan het chris-
telijk onderwijs, omdat volgens hem christenen in de maatschappij een zoutend 
zout dienden te zijn en dat kon niet zonder dat ouders, kerk en school de handen 
ineensloegen. Dat betekende overigens niet een aansluiten bij het reguliere chris-

60 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 15. 
61 Mulder, Lerende hen onderhouden, 1985, 23. 
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juristen in eigen kring af, die de functie van secretaris van de VGS op zich zouden 
kunnen nemen. Jurist J. de Heer diende de scholenbond ruim 25 jaar van 1947 tot 
1974 in de functie van secretaris. Op 6 september 1948 stierf ds. Kersten. In dat-
zelfde jaar werd ds. L. Rijksen te Leiden de nieuwe voorzitter. Hij werd bijgestaan 
door De Heer. 
In deze periode speelde een aantal principiële en didactische vragen. Het gebruik 
van de nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling, werd afgewezen. In 1949 werd 
een vraag gesteld over het didactisch hulpmiddel van de schoolfilm. De voorzitter 
keurde het gebruik af: ‘De duivel gaat niet altijd om als een briesende leeuw, maar 
tracht ook met verfijnde listigheden ons van het pad der Vaderen af te voeren.’ 
Dezelfde gedragslijn gold voor tv en bioscoopbezoek. Het vertonen van dia’s als 
didactische werkvorm werd wel toegestaan: volgens de voorzitter behoefde het 
projecteren van foto’s, zoals hij het noemde, geen veroordeling.70 Al heel snel 
ontstond overigens een meer tolerante opvatting over het gebruik van film. De edu-
catieve verkeersfilm werd bijvoorbeeld wel toegelaten. In 1956 werd aangegeven 
dat het gebruik van film een zaak was van de schoolbesturen. Tegen het medium 
zelf was immers geen bezwaar. 
Een belangrijke kwestie vormde de eigen onderwijzersopleiding. Al in 1944 ont-
wikkelde Kuijt het initiatief om de mulo in Krabbendijke aan te vullen met een 
onderwijzersopleiding. Deze was het begin van de latere kweekschool De Driestar. 
De financiering vond geheel plaats uit collecten en giften uit de kring van de Gere-
formeerde Gemeenten. Naast deze collectes werd in 1947 een studiefonds in het 
leven geroepen en Kuijt ging boekjes schrijven waarvan de opbrengsten deels 
bestemd waren voor dit studiefonds. Het leidde uiteindelijk tot een lange serie bro-
chures en boekjes onder de naam Koop de Waarheid en verkoopt ze niet. Er bestond 
wel van overheidswege een regeling dat leerlingen van kweekscholen driehonderd 
gulden per jaar als een soort studiebeurs zouden kunnen claimen. De leerlingen van 
De Driestar in Krabbendijke kwamen daarvoor echter niet in aanmerking, omdat de 
school nog niet officieel erkend was.71 Als het ging om benoemingen van personeel 
werd eind 1952 de kring breder getrokken. Ook bevoegde docenten die niet uit 
de kring van de Gereformeerde Gemeenten, maar wel van orthodox-protestantsen 
huize waren, werden benoemd aan De Driestar. 
In mei 1954 deed A. de Redelijkheid (hervormd hulpprediker te Ouderkerk aan den 
IJssel) via een brief aan het bestuur de suggestie om te komen tot verbreding van 
het bestuur. Deze suggestie werd waarschijnlijk vooral ingegeven door plannen om 
een hervormd-gereformeerde kweekschool op te richten, voor de hervormde hulp-
prediker een ongewenste weg.72 De Redelijkheid stond een samenwerking voor 
ogen tussen de Gereformeerde Gemeenten, het hervormd-gereformeerde deel van 
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Oud 
Gereformeerde Gemeenten. Kortom, allen die op politiek terrein de beginselen der 

70 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 53.
71 Zie Bosland, 40 jaar De Driestar, 1985, 83-85.
72 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 267. 

Oprichting van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
De Lager-onderwijswet was het moment voor Kersten om de banden tussen de 
verschillende scholen aan te trekken. Op 4 januari 1921 werd in een vergadering 
van de diverse scholen besloten tot het vormen van een landelijke organisatie, die 
als naam droeg Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).67 Kersten 
had als doel om een nauwere aaneensluiting van de verschillende schoolvereni-
gingen van zijn kring te bewerkstelligen. Die kring moest overigens niet te breed 
getrokken worden. In het eerste artikel van de statuten werden door middel van een 
bijvoeglijk naamwoord de Gereformeerde Kerken al uitgesloten. Van de leden van 
de vereniging werd verwacht dat ze handelden overeenkomstig de ‘onveranderde’ 
Drie Formulieren van Enigheid, want de Gereformeerden hadden een passage uit 
artikel 36 geschrapt, waar het gaat om het ‘weren en uitroeien van alle afgoderij en 
valse godsdienst’.
Opvallend is artikel 2 van de eerste statuten, met name omdat dit afwijkt van de 
situatie op veel reformatorische scholen op dit moment. De meeste reformatorische 
scholen kennen anno 2015 een strikt toelatingsbeleid, waarbij het plaatsen van 
leerlingen die niet behoren tot de kerken van de achterban een uitzondering vormt. 
Artikel 2 van die eerste statuten luidt echter als volgt: ‘De vereeniging stelt zich ten 
doel de opvoeding van de kinderen onzes volks, tot welk doel het ware Christelijk 
Schoolonderwijs middel is, voor welk onderwijs zij met alle geoorloofde middelen 
belangstelling zoekt te wekken.’ De bedoeling is duidelijk: het gaat niet uitsluitend 
om kinderen van de kerkelijke gemeente, maar om die van ons volk.68 Kersten zag 
kennelijk in dat de openbare school met de Bijbel niet meer mogelijk was. Deze 
mogelijkheid was wettelijk al vervallen met de schoolwet van Van der Brugghen 
(1857).69 Kersten wilde daarom met de formulering in artikel 2 van de VGS-statuten 
het ideaal van de werkelijk gereformeerde volksschool handhaven met het oog op 
de herkerstening van de samenleving. 
De VGS en de opgerichte scholen worstelden in de eerste decennia van de twin-
tigste eeuw met het feit dat er geen sprake was van een eigen docentenopleiding. Er 
was groot gebrek aan personeel en de bestaande opleidingen waren vaak neogere-
formeerd. Overeenkomstig de Dordtse Kerkorde moest er een nauwe samenwerking 
zijn tussen scholen en kerkenraden en ‘zullen de kerkeraden alomme toezien, dat er 
goede schoolmeesters zijn’ (art 21 DKO). Het was een voortdurende zorg hoe men 
aan voldoende kader moest komen. 

Periode 1945-1960
Door oorlogsomstandigheden kwam de VGS pas op 19 december 1945 weer bijeen. 
De organisatie miste juristen uit eigen kring. Pas in 1947 studeerden de eerste 

67 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 299-301. Hierin zijn de statuten 
integraal opgenomen.

68 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 22.
69 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot aan 

de huidige tijd, 1987, 212. 
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ologie, bracht in een aantal gevallen ouders ertoe een nieuwe school te stichten.75

Sommigen wendden zich af van de protestants-christelijke Besturenraad en gingen 
over naar de VGS. Ten aanzien van het lager onderwijs kon men door plaatselijke 
of regionale samenwerking van ouders van verschillende kerkverbanden aan de 
vereiste getalsnorm voor schoolstichting voldoen. Voor het voortgezet onderwijs lag 
dat moeilijker. En juist daar waren de moderne invloeden heel duidelijk geworden. 
In 1963 stelde Verhage, de latere secretaris van de VGS, de mogelijkheid aan de 
orde tot het stichten van een hbs van eigen richting.76 Men besefte dat dit alleen 
kon, als het landelijk werd aangepakt, met de mogelijkheid voor leerlingen om in 
een internaat te verblijven. In 1964 wees secretaris De Heer tijdens een algemene 
vergadering voor het eerst op het perspectief om aan de kweekschool te Gouda 
een volledige havoschool te verbinden. Deze mogelijkheid ontstond door de Mam-
moetwet die op stapel stond. 
In 1966 hield Kuijt de al in het eerste hoofdstuk gememoreerde rede Licht en 
schaduw rond de Mammoetwet op de algemene vergadering van de VGS. Aan de 
hand van berekeningen toonde hij aan dat de Mammoetwet, die op 1 augustus 
1968 in werking zou treden, mogelijkheden opende voor schoolstichtingen in het 
voortgezet onderwijs. Deze vernieuwing in het voortgezet onderwijs kon, na aan-
vankelijk stevige kritiek, op sympathie rekenen bij de reformatorische achterban. 
Kuijt berekende dat er plaats zou kunnen komen voor de stichting van twee scho-
lengemeenschappen met een lyceum, een atheneum en een gymnasium en tien 
havoscholen. Kuijt riep op tot actie.77 In 1968 zagen de cijfers er als volgt uit: één 
kweekschool, zes uloscholen, vierenvijftig lagere scholen, veertien kleuterscholen. 
In totaal ging het om 10.533 leerlingen, een verdubbeling ten opzichte van 1946. 

Uitbreiding van het voortgezet onderwijs
Als reactie op de oproep van Kuijt vroeg De Driestar in Gouda in oktober 1967 
een havoschool aan. Hierop volgde echter een afwijzende beschikking. In de regio 
Rotterdam werd eveneens in 1967 een stichtingsbestuur gevormd. Dit bestuur 
deed in januari 1968 een aanvraag om opneming in het plan van scholen met een 
atheneum. Dit verzoek werd wel ingewilligd. In augustus 1970 startte in Rotter-
dam-Zuid het eerste reformatorische atheneum onder de naam Guido de Brès.78 In 
het Plan van scholen 1973-1975 van het Ministerie van Onderwijs stond een aantal 
reformatorische scholen: een mavo in Amersfoort en Gorinchem, een havo in Gouda 
(na gegrondverklaring van een beroep in 1972) en een opleidingsschool voor kleu-
terleidsters in Gouda. Daarna volgden al snel nieuwe schoolstichtingen: een havo in 
Amersfoort (1973), een mavo in Kampen (1978), in 1981 een lhno in Amersfoort, in 
hetzelfde jaar een havo in Goes, in 1984 een havo in Kampen. De methode om deze 
scholen te realiseren was de al gememoreerde SGP-sleutel. Uiteindelijk resulteerde 

75 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 64.
76 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 64.
77 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 65. 
78 Verhage, Omzien in verwondering, 1996, 98.

SGP waren toegedaan. De oproep van De Redelijkheid had effect. De meerderheid 
van de zetels van het nieuwe stichtingsbestuur bleef weliswaar gereserveerd voor 
de Gereformeerde Gemeenten, daarmee de waardering uitdrukkend voor de inzet 
van dit kerkverband, maar er werd wel plaats ingeruimd voor andere kerkgenoot-
schappen. Deze verbreding was voor Kuijt, naast de al eerder benoemde onder-
scheiding van de neogereformeerden, de reden om de aanduiding reformatorisch 
onderwijs te gebruiken.73 In 1954 lukte het om een meer centrale vestiging voor 
de kweekschool te vinden in Gouda. Op 1 september 1955 volgde ook de officiële 
erkenning door de minister van Onderwijs, mr. J.M.L.Th. Cals. 
Het bestuur van de VGS overwoog om in lijn met het Driestar-bestuur ook het 
VGS-bestuur uit te breiden met vertegenwoordigers van andere orthodoxe kerk-
genootschappen. In 1958 lukte dat: er vond een uitbreiding plaats van zeven naar 
negen bestuursleden. Twee bestuursleden werden gerecruteerd van buiten de 
Gereformeerde Gemeenten. In 1959 trad de oudgereformeerde predikant H. Wiltink 
toe, in 1965 de hervormde predikant en latere fractievoorzitter van de SGP H.G. 
Abma. Uiteindelijk kwamen er elf bestuursleden, waarvan zes uit de Gereformeerde 
Gemeenten, drie uit de Nederlandse Hervormde Kerk, één uit de Christelijke Gere-
formeerde Kerken en één uit de Oud Gereformeerde Gemeenten. Het werd als een 
zegen ervaren dat, gezien de kerkelijke verdeeldheid, men elkaar wel kon vinden 
op het terrein van het onderwijs. Toch werd naast de VGS in 1975 een eigen – nog 
steeds bestaande – scholenbond van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
(ontstaan na een kerkscheuring in de Gereformeerde Gemeenten in 1953) opgericht: 
de VBSO, Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag. 

Ontwikkelingen vanaf de jaren zestig 
In de jaren zestig nam de kritiek van reformatorische ouders op het beleid van veel 
protestants-christelijke scholen steeds meer toe. Het onderwijs verloor meer en 
meer het behoudende gereformeerde karakter, zo was de mening. Er was sprake 
van een andere oriëntatie onder nieuwe kwekelingen en docenten in het protes-
tants-christelijk onderwijs. Dit ging samen met een gemis aan historisch besef met 
betrekking tot de motieven voor de School met de Bijbel. Afscheiding en Doleantie 
werden wel als historische feiten geaccepteerd, maar het was onduidelijk wat de 
relevantie daarvan was voor het heden. Er bestond bij deze generatie van kwe-
kelingen en docenten een sceptische houding tegenover ‘de radicale, volstrekte 
overgave aan Iemand, Die zeker weet hoe alles is en zegt: Zo moet het, dát is de 
weg! Terwijl men zélf met tal van vragen zat, waarop men zelf het antwoord nog 
niet wist.’74 Toenemende onvrede over dit gewijzigde godsdienstige en pedago-
gische klimaat, dat tevens werd gekenmerkt door een Schriftkritische houding en 
horizontalisering van het heil onder invloed van de neomarxistische bevrijdingsthe-

73 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 56, 57. 
74 Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, 2006, 225.
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nakomen van de doopbelofte, en de praktische motivatie van de bereidheid van 
ouders om met eigen investering over grote afstanden hun kinderen reformatorisch 
onderwijs te laten volgen. Een citaat uit een aanvraag voor de latere Gomarus-scho-
lengemeenschap in Gorinchem uit 1983 mag dat illustreren. Hierin wordt de iden-
titeit van de reformatorische bevolkingsgroep als volgt geformuleerd: 

(…) welke onder meer hierin tot uitdrukking komt, dat: a) onvoorwaardelijk wordt vast-
gehouden aan de woordelijke inspiratie door de Heilige Geest van de Heilige Schrift, 
op welke grond al hetgeen daarin beschreven staat zonder enige twijfel wordt geloofd 
en elke vorm van kritiek daarop in het onderwijs strijdig wordt geacht met deze 
beschouwing; b) zij het als een Bijbelse opdracht ziet, dat de leerkrachten zich in het 
door hen te geven onderwijs op het standpunt stellen, dat zij en de kinderen dood zijn 
door misdaden en zonden, tenzij zij door de Geest van God wedergeboren worden; c) zij 
verlangt krachtens de belofte, afgelegd bij het sacrament van de Heilige Doop van hun 
kinderen, dat de leerlingen dat onderwijs ontvangen, hetwelk aan de normen gesteld 
onder a en b, voldoet (….); dat de behoefte van het geven van onderwijs aan de kinderen 
overeenkomstig de godsdienstige overtuiging van de ouders, behorend tot de reformato-
rische bevolkingsgroep, geen frase is; dat namelijk de ouders zich in vele gevallen grote 
offers getroosten, die hierin bestaan dat zij bereidheid tonen aanzienlijke reiskosten 
ter zake van hun kinderen voor hun rekening te nemen en vele ouders voor dat ver-
langde onderwijs hun kinderen dagelijks verhoudingsgewijs zeer lange afstanden laten 
afleggen.80 

Dit citaat geeft inzicht in de eigen identiteit van het reformatorisch onderwijs, zij 
het niet in pedagogisch, dan wel in algemeen opzicht. Dit is belangrijk om de uitein-
delijke visie ten opzichte van de vernieuwingen aan te relateren. 

Pedagogisch ontwaken
De schoolstichtingen vormden het belangrijkste bewijs voor het feit dat er posi-
tiever gedacht werd over de pedagogische mogelijkheden en de rol van de school 
hierin dan in de periode ervoor (1840-1910). In die zin is het pedagogisch ontwaken 
hiermee al geïllustreerd. Het theoretische pedagogisch ontwaken bleef tot 
ongeveer 1980 beperkt tot enige publicaties van Kuijt. De bronnen van Kuijt waren 
vooral Luther, Calvijn81, De Swaef, Koelman, Groen en Bavinck.82 Het pedagogisch 
ontwaken werd ook zichtbaar in de opkomst van jeugdboeken en gezinsbladen, bij-
voorbeeld sinds 1957 de GezinsGids. De jeugd werd hierin in ieder geval beschouwd 
als een aparte categorie. In 1958 verscheen ‘het eerste echte opvoedboek’83 
onder de titel Jeugd! Waarheen?84 Dit boek sloot aan bij een brede bezorgdheid in 

80 Koninklijk Besluit van 27 oktober 1983, nr. 25.
81 Als voorbeeld: Kuijt, Calvijn’s kleine institutie voor de kweekschool. 
82 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 194. 
83 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 168. 
84 Van Wijk (et al.), Jeugd! Waarheen?, 1958. 

dit in de jaren negentig, door fusies die de basisvorming met zich meebracht, in 
zeven brede reformatorische scholengemeenschappen. 
De aanvragen gingen overigens niet probleemloos. Verscheidene keren werden aan-
vragen om opneming in het Plan van scholen voor voortgezet onderwijs afgewezen. 
Diverse motieven lagen hieraan ten grondslag, bijvoorbeeld twijfels over de prog-
nosemethodiek of de opvatting dat het reformatorisch onderwijs niet als aparte 
denominatie kon worden aangemerkt. Met name staatssecretaris K. de Jong Ozn. 
huldigde in de jaren zeventig dit standpunt.79 
Gestimuleerd door de VGS legde De Jong in 1978 aan de Onderwijsraad de vraag 
voor of deze geneigd zou zijn het reformatorisch onderwijs als een aparte deno-
minatie naast het gebruikelijke protestants-christelijk onderwijs te beschouwen. 
En dus niet als een subdenominatie daarvan. De Jong hanteerde tot dan toe alleen 
de bekende driedeling protestants-christelijk, rooms-katholiek en algemeen bij-
zonder onderwijs. De Onderwijsraad, opgericht in 1919, fungeert als vast college 
van advies en bijstand over alle belangrijke beleidsmaatregelen die de minister van 
Onderwijs neemt. Elke beleidsmaatregel waarover door de Raad een advies wordt 
uitgebracht, wordt getoetst aan de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en aan de 
financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. In 1979 was I.A. Die-
penhorst voorzitter van de Onderwijsraad. Zijn politieke loopbaan begon hij in 1952 
als lid van de Eerste Kamer voor de ARP. Daarna werd hij minister van Onderwijs 
in de kabinetten-Cals en -Zijlstra. Op 2 februari 1979 gaf de Onderwijsraad een 
advies in deze kwestie: het reformatorisch onderwijs diende als een aparte deno-
minatie beschouwd te worden. Hij stelde in een brief ‘geneigd te zijn het refor-
matorisch onderwijs te beschouwen als een denominatie naast het gebruikelijke 
pc-onderwijs’ en deelde dus niet de mening van de staatssecretaris met betrekking 
tot het reformatorisch onderwijs als subdenominatie. Doorslaggevend daarbij was 
dat De Driestar in Gouda al in 1956 voor subsidie in aanmerking kwam. We volgen 
een stukje van de brief van de Onderwijsraad waarin de motivatie wordt toegelicht: 

De Raad stelt voorop, dat bij een aanvraag voor een school voor bijzonder onderwijs in 
het kader van de planprocedure moet worden bezien, of dit bijzonder onderwijs uitgaat 
van een van de richtingen, welke zich in het Nederlandse volk op geestelijk terrein 
openbaren. Voor zover de Raad vermag na te gaan is dit het geval bij een aanvraag voor 
een school op reformatorische grondslag, daar een dergelijke school – gelet op statuten 
en grondslag – zich baseert op verbondenheid met bepaalde kerkelijke groeperingen 
met eigen levensbeschouwelijke opvattingen.

Bij alle aanvragen voor reformatorische scholen daarna zien we vervolgens een 
poging om het eigene van het reformatorisch onderwijs te benadrukken. Het ging 
om het onvoorwaardelijk vasthouden aan de Bijbel en de drie formulieren, het 

79 Hij was zelf directeur van een protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs in 
Goes en vertegenwoordigde als ex-AR-man de conservatieve flank van het CDA. 
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De reformatorische kring dacht niet zo 
theoretisch, maar vooral praktisch en 
idealistisch. Soms liet men zich leiden 
door de fenomenologisch pedagoog 
Langeveld, die wel lid was van de Her-
vormde Kerk maar geen gereformeerd 
denker. Waardering was er ook voor 
de neocalvinistische pedagogiek van 
H. Bavinck en J. Waterink, die in ieder 
geval een normatieve pedagogiek han-
teerden. ‘Met de conceptie die ontstond 
uit dit samengaan van het oude, gere-
formeerde ideaal en het inbedden van 
elementen uit deze neogereformeerde 
pedagogiek in de eigen visie, konden we 
lange tijd uit de voeten’,87 stelde Golver-
dingen. De waardering voor de neoge-
reformeerden was echter wel begrensd: 
er bleef fundamentele kritiek op de visie 
ten aanzien van wedergeboorte, geloofs- 
toe-eigening, levensheiliging, cultuur-
waardering en de overheidstaak. Aan 
grootse systemen hadden de reforma-
torische scholen geen behoefte. Er was 
angst voor kuyperiaans triomfalisme. 

De zoektocht naar een eigen reformatorisch onderwijskundige visie werd in 1981 
feitelijk ingezet door Bregman en Kole, beiden actief als docent en lid van de school-
leiding van een reformatorische school.88 Zij stelden een bundel samen onder de 
titel Visie op onderwijs. Deze bundel wilde in een aantal thema’s aanzetten geven 
tot een reformatorische onderwijsvisie. Het was eerder een zich verstaan met visies 
buiten het reformatorisch onderwijs dan dat er werkelijk originele pedagogische 
aanzetten gegeven werden. De meeste bijdragen verschenen eerder in DRS89 of 
waren omwerkingen van eerdere lezingen. 
In 1987 kwam een tweede deel uit van Visie op onderwijs onder dezelfde titel. Visie 
op onderwijs (II). In deze bundel werd gereflecteerd op de reacties die er gekomen 
waren op de eerste bundel, met name vanuit het protestants-christelijk onderwijs. 
De reacties versterkten volgens Bregman en Kole het besef dat protestants-chris-
telijk en reformatorisch onderwijs dermate ver uit elkaar waren gegroeid dat het 
laatste terecht als een aparte denominatie naast het eerste kon worden aangemerkt. 

87 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 64.
88 Bregman en Kole, Visie op onderwijs I en Visie op onderwijs II. 
89 De artikelen in DRS komen in Hoofdstuk 4 aan de orde. 

de maatschappij van de jaren vijftig over de massajeugd. De Utrechtse pedagoog 
Martinus Jan Langeveld (1905-1989) maakte zich zorgen over de karakterloze en 
verwilderde massajeugd, die geen innerlijke binding had met de ‘werkelijke cultuur’. 
Volgens Exalto bleek juist uit deze publicatie dat de pedagogisering maar langzaam 
doorzette. Driestardocent pedagogiek B. Florijn wijdde een bijdrage aan het opvoe-
dingsdilemma waarvoor de bevindelijk gereformeerden zich geplaatst zagen. Hij 
noemde opvoeden tot Gods eer een onmogelijkheid. De serie opstellen over chris-
telijke opvoeding die dezelfde auteur in de jaren negentig liet uitkomen, bevestigen 
dit principiële opvoedingspessimisme, maar geven inmiddels – evenals het artikel 
in Jeugd! Waarheen?85 – zoveel gedetailleerde adviezen dat het wel vertrouwen 
uitstraalde in wat de opvoeder in de opvoeding teweeg kon brengen.86

3. Pedagogische exploratie (1980- heden)

De periode van de pedagogische exploratie valt grotendeels samen met de periode 
die deze studie behandelt. Op 13 juni 1981 werd het BGS opgericht: de Stichting 
Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs. De oprichting hiervan was 
een rechtstreeks gevolg van de door staatssecretaris A.J. Hermes vastgestelde 
Rijksregeling Subsidiëring Schoolbegeleiding. Het BGS werd in 1985 gevolgd door 
een op het voortgezet onderwijs gerichte begeleidingsdienst, de Dienstverlening 
Gereformeerd Schoolonderwijs (DGS). Met deze twee begeleidingscentra kwam de 
bezinning op onderwijs in een professioneler vaarwater en zien we vanaf ongeveer 
1980 de eerste publicaties over (de weg naar) een eigen onderwijsconcept. 
De onderwijsvernieuwingen gaven een externe stimulans om zich bezig te houden 
met een eigen pedagogiek. De leidende rol van de Gereformeerde Gemeenten in 
het bestuur van de VGS vertaalde zich ook in geschriften van juist leden van dat 
kerkgenootschap over het denken over pedagogiek. C. Bregman, D. Vogelaar en I.A. 
Kole (allen lid van de Gereformeerde Gemeenten) publiceerden nieuwe geschriften 
of samengestelde bundels. Zij vroegen echter ook buiten het kerkverband van 
de Gereformeerde Gemeenten scribenten. De zoektocht die toen begon, was het 
startpunt van een periode van pedagogische exploratie, het zoeken naar een eigen 
reformatorische onderwijsvisie. 

Neogereformeerde invloeden 
De jaren zestig tot en met tachtig van de twintigste eeuw was de tijd waarin de 
opvoeding in het kader stond van de autonomie van de mens en waarin onder-
wijsvernieuwingen zelfontplooiing en zelfverwerkelijking centraal stelden. Het 
christelijk draagvlak werd steeds smaller en zeer geleidelijk groeide de overtuiging 
dat het gereformeerd vormingsideaal moest worden uitgebouwd tot een eigen 
pedagogiek. Het pedagogisch denken voltrok zich nog in vertrouwde omgeving. 

85 Florijn, ‘Opvoeders zijn’, in: Van Wijk (et al.), Jeugd! Waarheen?, 1958, 280-294. 
86 Florijn, Opstellen over christelijke opvoeding (14 delen), 1994. 

Dr. H. Bavinck (1854-1921), vooraanstaand 
antirevolutionair en gereformeerd theoloog.
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en verlossing nodig.94 In hun tweede 
deel waren Vogelaar en Bregman heel 
duidelijk over het aansluiten bij de 
maatschappelijke werkelijkheid, iets 
wat in de onderwijsvernieuwingen 
als heel belangrijk getypeerd werd: 
‘Voor ons kan, noch in negatieve, noch 
in positieve zin, de maatschappelijke 
werkelijkheid als uitgangspunt voor de 
onderwijssituatie dienen.’ Het omgaan 
met de cultuur werd door hen duidelijk 
beperkt door bij de beoordeling daarvan 
altijd uit te gaan van een christelijk-kri-
tische levensbeschouwing.95 
De hierboven genoemde publicaties 
vormden niet het einde van een eigen 
pedagogisch bouwwerk. Het besef was 
aanwezig dat men met deze publi-
caties en ook met de andere bijdragen 
die vanuit DGS verschenen nog niet 
toegekomen was aan een uitvoerig pedagogisch exposé. Bregman en Kole gaven 
in 1987 aan dat er binnen afzienbare tijd hiervoor een apart geschrift zou ver-
schijnen.96 In dezelfde jaren voerde Vogelaar in zijn De betekenis van Waterink in 
onze tijd een pleidooi voor de normatieve pedagogiek van Waterink, die hij een 
voorbeeld noemde voor het denken over een gereformeerde pedagogiek voor refor-
matorische scholen.97 A.C. Rosendaal benadrukte in zijn studie over het neogere-
formeerde schoolconcept98 dat het bijzonder was dat de herontdekking van het 
gedachtegoed van de gereformeerde pedagoog Waterink juist in reformatorische 
kring plaatsvond. Waterink werd in reformatorische kring vanwege zijn nieuw- 
gereformeerde benadering immers vanouds gewantrouwd. Bij Vogelaar ging het 
om een kritische herwaardering, waarin voor de optimistische verbondsopvatting 
geen plaats zou zijn. 
Vogelaar pleitte ervoor om op basis van de uitgangspunten van de levensbeschou-
welijke pedagogiek van Waterink een eigen reformatorische pedagogiek te ont-
wikkelen. Vogelaars pleidooi beperkte zich echter niet tot Waterink. Hij vroeg ook 
aandacht voor Bavinck. Kenmerkend voor de pedagogiek van deze twee pedagogen 

94 Vogelaar en Bregman, Mens- en kindbeeld in bijbels-reformatorische zin, 1983, 48, 55, 80, 81, 
87-96. 

95 Vogelaar en Bregman, School, maatschappij en cultuur in Bijbels licht, 1984, 29, 74.
96 Bregman en Kole, Visie op het onderwijs II, 1987, 236. Hierbij doelen ze waarschijnlijk op het 

schoolconcept van Visser dat in 2000 bij BGS verscheen.
97 Vogelaar, ‘De blijvende actualiteit van de calvinistische pedagogiek van Bavinck en 

Waterink’, 1985, 139. 
98 Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, 2006. 

‘Natuurlijk, ze zijn er gelukkig nog, docenten die in het protestants-christelijk 
onderwijs van harte staan op dezelfde grondslag van Schrift en belijdenis’, aldus de 
auteurs. Naast waardering vanuit protestants-christelijke hoek was er op het eerste 
deel ook stevige kritiek. Het geschrevene in de eerste bundel werd gekwalificeerd 
als ‘een meedogenloze theorie, waaraan de liefde ten enenmale ontbreekt en ook 
wel móét ontbreken’. De opvoeding in het reformatorische milieu werd getypeerd 
als ‘drillen in de leer van de dubbele voorbeschikking’. Zo’n houding in de opvoeding 
betekende dat in het reformatorisch milieu mensen niet van (hun) kinderen kunnen 
houden. Bregman en Kole beschouwden dit als een ernstige beschuldiging.90 
In dezelfde jaren werd via publicaties van BGS en DGS gewerkt aan een eigen 
schoolconcept. Vogelaar (actief als schoolleider91 in het reformatorisch onderwijs) 
en Bregman formuleerden een antropologisch referentiekader ten dienste van de 
schoolwerkplanontwikkeling en verdere pedagogische bezinning.92 Dit mens- en 
kindbeeld gaf richting aan het pedagogisch handelen. Het was volgens de auteurs 
voor het christelijk onderwijs een goede zaak de pedagogische en ontwikkelings-
psychologische lijnen van Waterink en Bavinck door te trekken naar onze tijd, de 
optimistische verbondsbeschouwing uitgezonderd. Vogelaar en Bregman vonden 
het formuleren van een mens- en kindbeeld daarbij behoren tot het hart van het 
schoolwerkplan. Dit mens- en kindbeeld kon naar hun oordeel alleen gevonden 
worden in de Bijbel, niet in filosofische meningen of meningen uit de historische 
pedagogiek. Ze beseften dat de Bijbel daarbij door hen niet als een handboek voor 
antropologie gehanteerd kon worden. Ze behandelden vervolgens de orthodox- 
gereformeerde noties over de mens als een geschapen wezen, naar Gods beeld 
en gelijkenis. Maar ook dat de mens door ‘de val in Adam’ een zondaar is, onder de 
heerschappij van de zonde en de dood. Daarbij werd artikel 15 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis aangehaald waarin staat dat ook de kinderen schuldig zijn voor 
God: ‘Zij [de erfzonde] is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam 
is om het menselijk geslacht te verdoemen.’ De auteurs zetten dit af tegen de visie 
van onder anderen Rousseau, in wiens visie het kind van nature goed en onschuldig 
is. In zijn visie moet de opvoeder zoveel mogelijk aan het kind zelf overlaten. Deze 
houding wezen de auteurs pertinent af.93 Dat er nog een harmonieuze samenleving 
mogelijk was, was volgens de auteurs te danken aan de algemene genade, een vorm 
van genade die niet inwendig vernieuwde, maar de doorwerking van de zonden in de 
samenlevingsverbanden remde. De mens had uiteindelijk genade, wedergeboorte 

90 Bregman en Kole, Visie op onderwijs II, 1987, 235. Het wordt in dit artikel overigens niet 
altijd duidelijk wie precies deze beschuldigingen doet. 

91 Vogelaar was conrector op de Guido de Brès te Rotterdam en vanaf 1985 rector van de 
Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen. 

92 Vogelaar en Bregman, Mens en kindbeeld in bijbels-reformatorische zin, 1983 en School, 
maatschappij en cultuur in Bijbels licht, 1984.

93 Deze houding was overigens voor een niet onbelangrijk deel de achtergrond van de 
moderne onderwijsvernieuwingen. 

Dr. J. Waterink (1890-1966), hoogleraar 
pedagogiek aan de VU.
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ook kanttekeningen vanuit de gereformeerde antropologie en de pedagogische 
erfenis van de Reformatie en Nadere Reformatie, met gezinspedagogen zoals De 
Swaef en Koelman. Daarnaast betrok men in deze bezinning deelconcepties van 
de pedagoog Langeveld. Verder was de invloed van de moderne orthopedagoog 
Stevens merkbaar. Voorlopig is het schoolconcept van Visser het enige concept dat 
in het reformatorisch onderwijs is uitgegeven.108 Het was echter niet het gedroomde 
eindstation. Ook na het verschijnen van dit concept bleef onder anderen Golver-
dingen oproepen tot een bescheiden ‘gereformeerde pedagogiek van de essentie’.109 
De aandacht van De Driestar voor een reformatorisch schoolconcept bleef in het 
laatste decennium (2004-2014) eclectisch van karakter. Lange tijd stond bijvoorbeeld 
het exemplarisch leren in het centrum van de belangstelling, in de vorm van de op 
reformpedagogen gebaseerde ‘onderwijskunst’. Onderwijskunst beklemtoonde de 
vrije ontwikkeling van het kind en ging gepaard met een pleidooi voor betekenisvol 
leren en een reductie van de leerstofinhouden. Driestardocenten als Kalkman en De 
Muynck werkten vanuit een brede visie op vorming en keerden zich tegen een een-
zijdig kennisideaal.110 Vanaf 2004 werkte De Driestar ook met lectoraten en kennis-
kringen, die zich bijvoorbeeld richtten op onderwijs en identiteit, het exemplarisch 
leren (onderwijskunst), het vak Engels, de positie van de leraar, de plaats van ICT in 
het onderwijs en het passend onderwijs. Tijdens het eerste lectoraat van De Muynck 
(onderwijs en identiteit) werden stappen genomen in het benoemen van een eigen 
reformatorisch pedagogisch paradigma, maar dit paradigma bleef steken in deel-
concepties. Geïntroduceerde concepten werden snel weer vervangen, waardoor er 
geen constante, duidelijke lijn zichtbaar werd. Dit had veel te maken met voorkeuren 
van leidinggevenden, die gebaseerd waren op ‘de beroving van de Egyptenaren’: 
wat ‘heidense’ wetenschappen opleverden, werd naar reformatorische maatstaven 
gemodelleerd.111 De onderwijsvernieuwingen, die voor een deel gebaseerd waren 
op het nieuwe leren en het competentiegerichte onderwijs waarin de mens en zijn 
mogelijkheden centraal staan, werden niet kritisch onder de loep genomen of afge-
wezen.112 Integendeel, er ontstond een open houding tegenover het nieuwe leren113 
en een oriëntatie op een moderne pedagoog als Stevens en de buiten de reformato-
rische kring staande godsdienstpedagoog S. Miedema. 

108 Zie hoofdstuk 4 voor een inhoudelijke beschrijving van dit schoolconcept. 
109 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 61-79.
110 Kalkman (et al.), Onderwijskunst, 2005; zie ook Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 114. 
111 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 116. Exalto noemt als oriëntatiepunten op De Driestar: 

De Swaef, Bloth, Langeveld, Waterink en Wagenschein.
112 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 206. 
113 Vogelaar, ‘Het nieuwe leren? Geen mening’, 2005. 

was volgens Vogelaar het voorop plaatsen van de theologische antropologie. Deze 
antropologie kenmerkte zich enerzijds door ‘de erkenning van zonde en schuld’ 
en anderzijds door een accent op het ‘ingeschapen zedelijk ideaal van de mens’.99 
Dit laatste punt werd door Vogelaar geplaatst in het kader van het neogerefor-
meerde optimisme van overgebleven ‘vonkskens’, die in Gods algemene genade na 
de zondeval nog overgebleven zijn. In de ‘oude calvinistische visie’ was hiervoor 
volgens Vogelaar duidelijk minder ruimte. Hij waardeerde het echter dat bij Bavinck 
en Waterink het opvoedingsdoel niet de basis vond in de autonome persoonlijkheid 
en dat gezag en tucht pijlers waren in de opvoeding.100 
In een aparte publicatie ging Vogelaar in op de betekenis van Waterink in het 
streven naar een gereformeerde opvoeding.101 Volgens Vogelaar was het nodig om 
de deskundigheid binnen een opleidingsinstituut als De Driestar en een schoolbe-
geleidingsdienst als de BGS, de knowhow die binnen reformatorische scholenge-
meenschappen aanwezig was en de inzet van individuele wetenschappers uit eigen 
kring samen te bundelen om de lacune van de VU op te vullen. Op De Driestar werd 
door de pedagoog E. Blaauwendraat de doelstelling van Waterink ten aanzien van 
de opvoeding centraal gesteld: ‘De vorming van de mens tot zelfstandige, God naar 
Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid al de gaven, die hij van 
God ontving, te besteden tot Gods eer en tot heil van het schepsel, in alle levens-
verbanden waarin God hem plaatst.’102 In de loop van de jaren negentig was echter 
weinig meer terug te vinden van een voortgezette oriëntatie op en een uitbouw 
en actualiseren van de visie van Bavinck en Waterink. De aandacht voor de imple-
mentatie van de onderwijsvernieuwingen deden waarschijnlijk veel energie weg-
lekken. Wel werd er via BGS en DGS verder gewerkt aan een eigen schoolconcept. 

Een reformatorisch schoolconcept
De ruwe contouren voor een reformatorisch schoolconcept werden geschreven door 
B. Stam.103 Uiteindelijk leidde dit tot een schoolconcept voor het christelijk/refor-
matorisch onderwijs geschreven door A. Visser.104 Visser steunde in het beschrijven 
van zijn schoolconcept op publicaties van Van Kempen en Sinke 1995105, van Gol-
verdingen (1995)106 en van De Muynck en Stam (1992)107 (die op hun beurt weer 
steunden op de normatieve pedagogen Bavinck en Waterink). Daarbij plaatste men 

99 Vogelaar, ‘De blijvende actualiteit van de calvinistische pedagogiek van Bavinck en 
Waterink’, 1985, 146. 

100 Vogelaar, ‘De blijvende actualiteit van de calvinistische pedagogiek van Bavinck en 
Waterink’, 1985, 148.

101 Vogelaar, De betekenis van Waterink in onze tijd, 1990. 
102 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 55. 
103 Stam, Identiteit en vernieuwing, 1996. Zie met name hoofdstuk 4. 
104 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000.
105 Nota Uitgangspunten voor het Reformatorisch Onderwijs, 1995.
106 Golverdingen (et al.), Mens in beeld, 1995.
107 De Muynck en Stam, ‘Pedagogische ontwikkelingen binnen het reformatorisch onderwijs’, 

1992.
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Dr. L.M. Stevens (1941), emeritus hoogleraar orthopedagogiek.

Stevens’ invloed had alles te maken met zijn populariteit op dat moment in het 
gehele onderwijs, vooral in de tweede helft jaren negentig en het begin van de 
eenentwintigste eeuw. Zijn invloed op de onderwijsvernieuwingen, waarin het 
lerende kind centraal staat en de leerling zelf eigenaar moet zijn van het leerproces, 
was onmiskenbaar. Zijn invloed op het reformatorisch onderwijs was merkbaar bij 
de ruime aandacht voor hem in het schoolconcept van Visser. Ook werd Stevens 
als spreker uitgenodigd. Op een studiedag in januari 2000 op een van de refor-
matorische scholen voor voortgezet onderwijs, het Wartburgcollege, benadrukte 
Stevens de centrale rol van de leerling.121 Stevens’ invloed was ook opvallend in 
een discussie die volgde op de lectorale rede van Bram de Muynck in april 2004 
aan Driestar hogeschool.122 In de rede van De Muynck werden door H. Dijkgraaf 
invloeden van Stevens vermoed.123 De invloed van Stevens was verder merkbaar 
bij de gekozen methodes op de docentenopleiding van De Driestar. Zo werd zijn 

121 Zie ook hoofdstuk 4. Delen van de visie van Stevens werden op een gegeven moment ook 
als een feitelijke ontwikkeling getypeerd. In 2002 constateerde W. Büdgen (voorzitter 
van de centrale directie van het Wartburgcollege) een zogenaamde paradigma-wisseling, 
die ook consequenties moest hebben voor het reformatorisch onderwijs. Hij zag onder 
andere een ontwikkeling van docent- en instructiegestuurd naar leerlinggestuurd, van het 
memoriseren van feiten en concepten naar het construeren van een eigen kennisgebouw 
op basis van persoonlijke betekenisverlening. Zie: Büdgen, ‘Wat trekt mij in KAG-AL?, 2002.

122 De Muynck, Christelijk leraarschap tussen presentie, vorming en werkelijkheid, 2004; 
Dijkgraaf, ‘Interventie in het onderwijs hogelijk geboden’, 2004. Zie ook hoofdstuk 4.

123 Dijkgraaf, ‘Interventie in het onderwijs hogelijk geboden’, 2004. Zie ook hoofdstuk 1 en 4. 

Invloeden van Stevens en Miedema 
De sporen van de orthopedagoog Luc Stevens zijn expliciet en impliciet duidelijk 
te traceren in de visie op de onderwijsvernieuwingen van het reformatorisch 
onderwijs. Stevens’ visie werd onder andere als uitgangspunt genomen in het 
genoemde concept van Visser.114 Het is daarom van belang hierover duidelijkheid te 
verschaffen. Stevens baseert zijn visie op ervaringskennis over menselijke ontwik-
keling, opvoeding en onderwijs. Hij maakt vooral gebruik van inzichten uit motiva-
tie-onderzoek en hechtingsonderzoek als het gaat om het zich ontwikkelende kind. 
Stevens hanteert daarbij een aantal nieuwe inzichten van de leerpsychologie en de 
orthopedagogiek. Deze inzichten worden met name ontleend aan het (sociaal-)con-
structivisme, dat een nieuwe visie op leren en onderwijzen voorstaat.115 In Stevens’ 
visie zijn leerlingen nieuwsgierig en leergierig: ontwikkeling wordt dus gekenmerkt 
door een proactief karakter. In de motivatiepsychologie wordt dit streven ook 
wel aangeduid in drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en 
autonomie. Dit zijn drie behoeften die bij ieder mens permanent aanwezig worden 
verondersteld.116 Zij vormen in feite het ‘magnum opus’ van Stevens.117 Stevens 
trekt de effecten van deze drie basisbehoeften consequent door in het onderwijs. 
De mate waarin in interactie met de omgeving tegemoetgekomen wordt aan deze 
behoeften bepaalt het welbevinden van leerlingen en de motivatie een actief eigen 
aandeel te leveren aan hun ontwikkeling.118 Stevens neemt de subjectiviteit van 
menselijke waarnemingen en oordelen tot uitgangspunt en neemt afstand van 
constanten. ‘Leren is niet het je eigen maken (reciteren) van een eventueel aan-
gepast onderwijsaanbod, leren is het actief, op individueel verschillende wijze (re)
construeren van aangeboden informatie. Onderwijs betekent het faciliteren van 
deze processen.’119 In deze visie is het dus de leerling die het proces bepaalt. Hij 
is eigenaar van het leerproces en de docent is coach: knowlegde building in plaats 
van knowlegde reproduction. Stevens’ visie heeft als basis dat er niet één waarheid 
is, maar dat er vele waarheden naast elkaar bestaan. Stevens ziet, geheel in de lijn 
met de onderwijsvernieuwingen, de actieve, zelfstandige leerling centraal staan in 
het onderwijs. De docent moet vooral afstand bewaren, wil hij de gevoelens van 
competentie niet fnuiken. ‘Als we te gericht vanuit de docent bezig zijn, gaat het 
verkeerd. Er wordt dan een signaal afgegeven dat de docent de ontwikkeling van 
het kind regisseert en dat niet het kind zelf, maar de docent verantwoordelijk is voor 
zijn ontwikkeling.’120 

114 Zie hoofdstuk 4. 
115 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000, 96, 97.
116 Stevens, Overdenken en doen, 1997.
117 Oorspronkelijk geformuleerd in het zogeheten self-determination model door de 

onderzoekers R.M. Ryan en E.L. Deci.
118 De Groot, Inclusief onderwijs, 1996. 
119 Stevens, ‘Reflectief en pragmatisch’, 1998.
120 Stevens, Overdenken en doen, 1997, 16.
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thema, gezien de eerdere stellingname 
van Miedema ten opzichte van Vogelaar.
De relatie met De Driestar werd ook 
zichtbaar bij de presentatie van het boek 
van John Exalto, Wordt een heer!132 Bij 
die gelegenheid in 2012 werd Miedema 
in het Reformatorisch Dagblad geïn-
terviewd. Miedema was zeer positief 
over Kuijt, de grondlegger van De 
Driestar.133 Dat  positieve zag Miedema 
vooral in het feit dat Kuijt min of meer 
afstand deed van de normatieve peda-
gogiek.134 Hij liet zich door meer bronnen 
inspireren, zoals Boeke en Bloth.135 Dat 
hij zich niet oriënteerde op de gerefor-
meerde Bavinck en Wate  rink had een 
belangrijk voordeel, volgens Miedema. 
Kuijt voorkwam daarmee het verwijt uit 
de achterban dat hij theologisch achter 
de VU aan holde.
Bij de presentatie sprak ook VGS-voor-
zitter P. Mulder, predikant in de Gerefor-
meerde Gemeenten en oud-rector van De Driestar (afdeling voortgezet onderwijs). 
De VGS-voorzitter haalde bij de boekpresentatie vooral de lijn De Swaef (een gezins- 
pedagoog uit de Nadere Reformatie) eruit. Miedema was het daar echter niet mee 
eens. De Swaef was niet Kuijts enige bron. Exalto geeft Miedema hierin gelijk. In 
eerste instantie stond Kuijt wel sceptisch tegenover het ‘allegaartje’ van reform-
pedagogen zoals Maria Montessori (1870-1952), Helen Parkhurst (1887-1973), Jan 
Ligthart (1859-1916) en Kees Boeke (1884-1966). Maar hij stond daar zeker niet 
categorisch afwijzend tegenover, aldus Exalto.136 Naar aanleiding van een lezing 
van Klaas Brouwer137 eind jaren dertig over de werkplaats van reformpedagoog 
Kees Boeke stelt Exalto dat de interesse in bevindelijk gereformeerde kringen voor 
onderwijsvernieuwing al vroeg gewekt was. Zelfs Kersten, zelf oud-onderwijzer, 
was het daarmee eens. Hij stelde dat het tijd werd om een eind te maken aan het 

132 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 285-338. 
133 Van Dijkhuizen, ‘VU-pedagoog Miedema: veel veronderstelde eenheid op refoscholen’, 

2012; Van Dijkhuizen, ‘De spiegel van de veronderstelde eenheid’, 2012.
134 Hofland, Pedagogisch denken, z.j., 195-216.
135 Hugo Gotthard Bloth (1898-1986) was predikant in de Evangelisch-Lutherse Kerk. Kuijt 

werd gegrepen door het godsdienst-pedagogisch concept ‘Evangelische Unterweisung’ van 
Bloth, waarin hij het leergesprek introduceerde. 

136 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 324.
137 Juist afgestudeerd onderwijzer, lid van de Gereformeerde Gemeenten, bij Waterink 

studerend voor MO-A-pedagogiek, later docent pedagogiek aan De Driestar. 

leerboek Zin in school124 gebruikt. De invloed van Stevens was ten slotte waar-
neembaar in het basisonderwijs, de vorm van onderwijs waarvoor De Driestar met 
name opleidt. Scholen namen soms delen van de visie van Stevens over in hun 
missie.125 
Vanuit reformatorische kring kwam er ook kritiek op Stevens, op een moment dat 
hij al behoorlijk zijn invloed had laten gelden. In 2003 verwoordde Golverdingen 
zijn kritiek.126 Volgens hem zei Stevens waardevolle dingen in algemeen menselijke 
zin, maar de notie van de zonde was in zijn kindbeeld afwezig, al gaf hij toe dat we 
het ideale nooit bereiken. Het kind werd bij Stevens eigenaar van het leerproces, 
de maat van alle dingen.127 Dit kindbeeld was bepaald niet vrij van optimistische 
trekken. Het inleiden van kinderen in de normen en waarden van Gods Woord was 
uit dit denken geheel verdwenen.128

De invloed van Siebren Miedema, die als hoogleraar godsdienstpedagogiek ver-
bonden was aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, valt moeilijker te traceren 
dan die van Stevens en is waarschijnlijk ook minder expliciet (geweest). Het feit 
dat hij lid was van een resonansgroep die De Driestar adviseerde, geeft wel aan dat 
er connecties waren. Ook op reformatorische scholen werd hij als adviseur in dis-
cussies geraadpleegd.129 Vogelaar studeerde bij hem af op Waterink. Voor Vogelaar 
vormde de verhouding tussen levensbeschouwing, pedagogiek en didactiek een 
drietrapsraket, waarbij levensbeschouwing het fundament vormde waarop al het 
andere werd gebouwd. Miedema relativeerde de nadruk die Vogelaar legde op de 
levensbeschouwing. In een debat in 1997 wees Miedema hem erop dat hij met 
deze stellingname het gevaar liep om ‘quasi-theologen’ op te leiden die zich voor-
namelijk met levensbeschouwing gingen bezighouden. In Miedema’s visie dienden 
deze drie elementen gelijkgeschakeld te worden.130 Bij het afscheid van Miedema 
aan de VU sprak ook De Muynck, lector aan De Driestar, die bij Miedema promo-
veerde.131 De Muynck ging in deze afscheidsspeech juist in op het belang van een 
levensbeschouwelijke dimensie. Hij koos waarschijnlijk niet zonder reden voor dat 

124 Stevens et al, Zin in school, 2004.
125 Op websites van reformatorische scholen wordt Stevens gedachtegoed soms zonder 

voorbehoud gepresenteerd. Een voorbeeld: ‘De school wil vanuit haar grondslag vorm 
geven aan het onderwijs. Vanuit de missie van de school vinden wij het belangrijk de 
levensbeschouwing in het onderwijskundige concept terug te zien. Hoewel het adaptieve 
onderwijsconcept uit een humanistische mensvisie voortkomt, zien we er waardevolle 
elementen in. Adaptief onderwijs benadrukt de pedagogische omgeving en gaat daarbij uit 
van de drie basisbehoeften van het kind: het hebben van goede relaties met leerkrachten 
en medeleerlingen, het hebben van een competentiegevoel: het gevoel hebben, dat je 
de opdracht die je krijgt, aankunt, het hebben van een gevoel van onafhankelijkheid; het 
zonder anderen zelf tot iets in staat zijn. (We ontlenen deze drie basisbehoeften aan prof. 
Stevens)’, op: ehselspeet.nl. 

126 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 37 e.v.
127 Stevens, Overdenken en doen, 1997. 
128 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 38.
129 Bijvoorbeeld voor het Wartburgcollege, 2003/2004.
130 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 55. 
131 De Muynck, Solidair en kritisch, 2012.

Dr. Siebren Miedema (1949), emeritus hoog-
leraar pedagogiek.
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ruimte om dit naar de vragen en de eisen van de tijd dynamischer vorm te geven. 
Hierop is evenwel ook weer kritiek, omdat dit volgens sommige basisschooldirec-
teuren veel te ruim geformuleerd is. Gods wetten geven naar hun oordeel duidelijke 
begrenzingen aan.143 

Eclectisch resultaat van de pedagogische exploratie
Concluderend kan gesteld worden dat er geen sprake was en is van een breed geac-
cepteerd eigen reformatorisch pedagogisch paradigma. Er werd en wordt geput 
uit vele bronnen. Enerzijds was er een oriëntatie op pedagogen van de (Nadere) 
Reformatie en de normatieve pedagogiek van Waterink en Bavinck. Anderzijds con-
stateerden we ook een oriëntatie op reformpedagogen144 en pedagogen als Stevens 
en Miedema. Hun ideeën werden soms reformatorisch gemodelleerd en als prin-
cipieel doordacht omhelsd.145

De eigen visie is tot op heden niet uitgekristalliseerd. Nog steeds wordt benadrukt 
dat het ontbreken van een visie op leren en een eigen (school)pedagogiek het 
reformatorisch onderwijs kwetsbaar maakt.146 Golverdingen stelde in 2003 in 
een interview met het RD naar aanleiding van zijn afscheid als voorzitter van de 
VGS dat de reformatorische onderwijswereld uit toegewijde mensen bestaat, die 
de handen uit de mouwen willen steken. Hij constateerde dat het reformatorisch 
onderwijs vooral praktisch gericht is en niet zozeer op theoretische bezinning is 
gericht. Slechts een kleine groep houdt zich bezig met de principiële doordenking 
van ons onderwijs. Golverdingen verwees naar de werkgroep Identiteit Reforma-
torisch Onderwijs, die ongeveer vanaf 1985 actief was. Zij bracht publicaties uit die 
thema’s behandelden van het reformatorisch mens- en kindbeeld tot een Bijbelse 
visie op cultuur. De werkgroep is opgeheven omdat ze haar einddoel had bereikt: de 
presentatie van een schoolconcept. Dat is terug te vinden in de laatste publicatie 
van Visser De school als leer- en leefgemeenschap.147 
Volgens Golverdingen mist het reformatorisch onderwijs nog één ding: een studie 
die de theoretische elementen uit al die verschillende publicaties bij elkaar brengt 
in een ‘kleine gereformeerde pedagogiek’.148 In de interviews die gehouden zijn in 
het kader van deze studie wordt met name door (ex-)leidinggevenden van VGS/BGS/
DGS gesteld dat er anno 2015 nog steeds geen sprake is van een duidelijk eigen 
reformatorisch pedagogisch paradigma. Hoewel er sinds 2004 ‘karrenvrachten vol 
publicaties’149 zijn verschenen op De Driestar blijft het onbehagen over het ont-
breken van een eigen pedagogiek. Nog in 2014 stelde B. Kalkman (oud-bestuurder 
van Driestar hogeschool) in het RD dat het ontbreken van een eigen schoolpeda-

143 Flier (et al.), ‘Driestar educatief, haal hek niet van dam’, 2015. 
144 Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 114. 
145 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 15; Mulder, ‘Didactiek is niet neutraal’, 2002. 
146 Zie ook uitkomsten interviews in hoofdstuk 4. 
147 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000. Zie hoofdstuk 4.
148 Van Dijkhuizen, ‘De droom van een scheidend voorzitter’, 2003.
149 Van der Schans, ‘De gans énige school’, 2014, 211.

opproppen van kennis, die in de praktijk weinig nut blijkt te hebben. Exalto: ‘De 
traditionele leer- en luisterschool was dus niet Kerstens ideaal.’138 Met deze stel-
lingname van Exalto wordt de suggestie gewekt dat het openstaan voor onder-
wijsvernieuwingen en voor bijvoorbeeld het eclectisch denken en oriëntatie op 
reform-pedagogisch denken niet onlogisch zijn, gezien het verleden van het refor-
matorisch onderwijs.139 
Miedema’s invloed op de vernieuwingen in het reformatorisch onderwijs is niet 
concreet aan te wijzen. Zijn positie ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen 
die in deze studie centraal staan was in ieder geval duidelijk positief.140 Het feit 
dat Golverdingen zijn ideeën aan de orde stelde, zegt ook iets over zijn impliciete 
invloed. Golverdingen ging in 2003 namelijk uitvoerig in op de levensbeschou-
welijke dimensie in de visie van Miedema. Miedema vertolkte een visie, die het 
meest nabij kwam. Als VU-pedagoog werd hij gevolgd door het reformatorisch 
onderwijs. Wellicht bemerkte Golverdingen ook invloed van Miedema op het refor-
matorisch onderwijs. In zijn boek Inspirerend onderwijs141 reageerde Golverdingen 
op een in het najaar van 2002 verschenen bundel Alle onderwijs bijzonder, naar 
aanleiding van een studiedag aan de Vrije Universiteit. Geheel in lijn met de meeste 
onderwijsvernieuwingen verzette Miedema zich in laatstgenoemde bundel tegen 
waardenoverdracht door de man of vrouw voor de klas, waarbij leerstof centraal 
stond. Hij sprak zich heel nadrukkelijk uit voor ‘toe-eigening’ van de waarden door 
de leerling zelf. Eigenlijk was overdracht van waarden niet mogelijk. Het ging om 
het komen tot zelfontwikkeling en zelfopvoeding van de leerling in een niet-ver-
zuilde, open samenleving. Het christelijk onderwijs moest uitgaan van het gegeven 
dat de school een vormingsgemeenschap was. Het ging om de ‘vormende kracht 
van situaties en relaties in de school’ en niet zozeer om het ‘bedoelde en plan-
matige inwerken op kinderen’. De tijd van de christelijke beginselpedagogiek was 
voorgoed voorbij. 
Miedema juichte het dan ook toe om van de lijn Bavinck/Waterink af te stappen en 
de pedagogische nieuwsgierigheid van Kuijt te promoten. Hiermee gaf hij impliciet 
aan dat ‘the founding father’ van het reformatorisch onderwijs in ieder geval wel 
openstond voor moderne onderwijsvernieuwingen. Er moest beweging blijven in de 
identiteit. Miedema vond dat de identiteit van een school dynamisch, procesmatig 
en constructivistisch geïnterpreteerd moet worden. Daaraan werken was niet op 
zoek gaan naar statisch vastliggende essentialistische bouwstenen, maar de nadruk 
leggen op de dynamiek, op de ontwikkelingsprocessen. Die lijn is ook zichtbaar bij 
de laatste ontwikkelingen op De Driestar. 142 Voor de huidige voorzitter van het 
College van Bestuur L.N. Rottier staat de kern van het belijden vast, maar is er wel 

138 Exalto, Wordt een heer!, 2012, 325. 
139 In hoofdstuk 4 worden de geïnterviewden met deze stellingname geconfronteerd. 
140 Miedema, ‘Over de zogenaamde teloorgang van het onderwijs en de stem van pedagogen 

in het publieke debat’, 2007. Zie ook hoofdstuk 3. 
141 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 9-19.
142 Rottier, ‘Telkens terug naar de bron’, 2015. 
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HOOFDSTUK 3

De onderwijsvernieuwingen: 
van middenschool tot vmbo

3.1 Inleiding: van Mammoetwet naar middenschool 

In dit hoofdstuk staan de onderwijsvernieuwingen zelf centraal: wat was het doel, 
welke visie zat er achter de vernieuwingen, hoe werden zij in het onderwijsveld 
ontvangen en geïmplementeerd en welke evaluaties werden hieraan verbonden. 
Deze beschrijving is gebaseerd op diverse bronnen zoals documenten van het 
Ministerie van Onderwijs, documenten van diverse adviesraden (Onderwijsraad, 
Sociaal-Economische Raad, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR)), documenten van de Inspectie, het rapport van de Commissie Dijsselbloem, 
de Handelingen van de Tweede Kamer en diverse wetenschappelijke studies van 
onder andere het GION.1 
In de negentiende en de twintigste eeuw was onderwijs een belangrijk onderwerp 
op de politieke agenda. Diverse politieke stromingen zagen onderwijs als een 
middel om politieke doelen en wensen dichterbij te brengen. Sinds de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw werd die bemoeienis nog krachtiger, doordat de overheid 
de zogenaamde constructieve onderwijspolitiek ging hanteren. Daarbij liet zij zich 
leiden door uitgesproken doelen en innovatiestrategieën. Het beleid was echter 
nogal grillig. Er was sprake van diverse koerswendingen en de politieke voorkeuren 
bleken vluchtiger dan in de jaren ervoor. 
De eerste grote wijziging na de Tweede Wereldoorlog was de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs, beter bekend onder de naam Mammoetwet. De Mammoetwet sloot een 
lange periode van denken over veranderingen in het Nederlandse onderwijssysteem 
af. Al in 1903 was er een staatscommissie die zich hiermee bezigghield.2 De uit-
eindelijke wet kwam tot stand op 26 februari 1963.3 De wet werd ingevoerd op 1 
augustus 1968 en bracht een samenhangend kader aan in een waaier van onder-
wijsvoorzieningen in het voortgezet onderwijs. Het ging om een ‘mammoetope-
ratie’.4 Deze wet verwerkelijkte wat onderwijsvernieuwers aan het begin van de 
twintigste eeuw voor ogen stond5: meer samenhang geven aan het onderwijs, een 

1 Zie literatuur- en bronvermelding. 
2 Amsing, Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs 1863-1920, 2002, 112-127. 
3 Boekholt (et al.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat, 2002, 29, 30. 
4 De naam ‘Mammoetwet’ is te danken aan het ARP-kamerlid A. Roosjen. Hij was 

tegenstander van deze wet. ‘Laat die mammoet maar in het sprookjesleven voortbestaan’, 
had hij gezegd. De term Mammoetwet werd zo een bijnaam voor de Wet op het voortgezet 
onderwijs. 

5 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 386 e.v.; Dodde, “Dag 
mammoet!”, 1993, 101. 

gogiek en visie op leren het reformatorisch onderwijs kwetsbaar maakt, waardoor 
seculiere denk- en werkwijzen gemakkelijk worden overgenomen. Kalkman doelde 
daarmee op het adaptieve en ontwikkelingsgerichte onderwijs, het sociaal-con-
structivisme en de accountabilitycultuur achter opbrengstgericht werken.150

Resumerend: De eigen reformatorische identiteit stond wel vast en werd regelmatig 
geformuleerd. Men ging uit van de Bijbel en de drie belijdenisgeschriften, waarbij 
kernnoties als zonde, genade, wedergeboorte en een pessimistisch mens- en 
kindbeeld kernpunten waren. De vertaling van deze levensbeschouwing naar een 
eigen consistente pedagogische identiteit bleek echter lastig: reformatorische, 
nader-reformatorische, neogereformeerde en modern-pedagogische invloeden 
vormden het eclectische resultaat van de pedagogische exploratie. Dit resultaat 
vormde het fundament voor de reformatorische scholen om hun houding te bepalen 
tegenover de onderwijsvernieuwingen waarmee zij werden geconfronteerd. 

150 Kalkman, ‘Revival van het christelijk onderwijs noodzakelijk’, 2014. 
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Enkele nieuwe vakken werden verplicht voor alle scholen voor voortgezet onderwijs, 
zoals handvaardigheid en maatschappijleer. Een nieuw aspect was ook de invoering 
van de planprocedure. Volgens deze procedure kon de minister bepalen welke 
scholen konden worden opgericht of opgeheven. Het reformatorisch onderwijs 
heeft met name door de planprocedure10 kansen gekregen en deze uiteindelijk ook 
verwezenlijkt voor de stichting van een reeks middelbare scholen vanaf 1970.11 
De Mammoetwet bleek uiteindelijk slechts op onderdelen een vernieuwende wet-
geving. Deze betroffen onder andere de vorming brede scholengemeenschappen 
en daarbinnen van brugklassen, de verbetering van de aansluiting tussen en 
doorstroom naar schooltypen, en de structurering van het beroepsonderwijs. Het 
categorale stelsel, dat onder andere zijn oorsprong vond in de Franse en Latijnse 
school van de vijftiende en zestiende eeuw, werd echter in feite bevestigd. Ulo, hbs, 
gymnasium en vormen van beroepsonderwijs bleven gewoon bestaan, vaak onder 
andere namen.12 Hiermee was deze wet-
geving ook voor confessionele partijen 
meer acceptabel. De Mammoetwet was 
dan ook niet het einde van de onderwijs-
hervorming.13 
Het meest ingrijpend waren de Contou-
rennota’s (1975 en 1977) en de mid-
denschool die minister Van Kemenade 
nog geen tien jaar na de invoering 
van de Mammoetwet presenteerde. 
Na pogingen om de Mammoetwet te 
wijzigen door de ministers Van Veen, Van 
Kemenade en Deetman zagen eind jaren 
tachtig de beleidsmakers van met name 
de PvdA, die toen weer mee regeerde, af 
van een complete reconstructie van het 
onderwijs. Men koos voor afzonderlijke 
vernieuwingen: de basisvorming, de 
tweede fase havo/vwo en nog later 
het vmbo. Deze werden min of meer 
ingebouwd in het bestaande raamwerk. 
In de volgende paragrafen worden deze 
vier vernieuwingen beschreven. 

10 Zie hoofdstuk 1. 
11 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, 1987, 290. Zie ook hoofdstuk 

1.
12 Dodde, “Dag mammoet!”, 1993, 117, 118.
13 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, 1987, 289-290.

langere leerplicht en uitstel van schoolkeuze, zelfs tot het vijftiende levensjaar.6

Vanaf de invoering van de Mammoetwet was er sprake van een constante stroom 
van vernieuwingen in het onderwijs. Ondanks alle aanpassingen en pogingen tot 
vernieuwing staat het raamwerk van die wet echter nog steeds.7 Door de Mam-
moetwet werden de oude opleidingen mulo, mms en hbs afgeschaft. Deze werden 
vervangen door mavo, havo en vwo. Ook ontstond op dat moment het lager beroeps-
onderwijs (lbo), later voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) genoemd. De aan-
duiding ‘voorbereidend’ moest aangeven dat er nog een opleiding diende te volgen. 
De meer vakgerichte opleidingen bleven behouden. Ook het gymnasium bleef 
bestaan, maar werd een onderdeel van het vwo8, naast het (nieuwe) atheneum. De 
huishoudschool, die meisjes voorbebereidde op hun rol als huisvrouw, verdween.
Om het onderwijsideaal te realiseren dat elke leerling dezelfde basis kreeg, werd de 
brugklas ingevoerd.9 De brugklas was bedoeld als een brugperiode tussen lager 
en voortgezet onderwijs, maar ook tussen de verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs. Al snel bleek dat één uniforme brugklas niet werkte. Gymnasium en vbo 
hadden weinig met elkaar te maken. Er werd toen gekozen voor meer brugklastypen, 
één voor het avo-onderwijs en één voor het beroepsonderwijs. En binnen deze 
brugklastypen vond nog verdergaande differentiatie plaats, zoals brugklassen voor 
mavo/havo en voor havo/vwo. Er bleven daarnaast ook wel zelfstandige, categorale 
scholen bestaan. De vorming van brugklassen is een eerste stap geweest in het 
ontstaan van grotere scholengemeenschappen, waarbij verschillende schooltypen 
onder één dak vertegenwoordigd waren. Zij maakte de overstap naar een ander 
schooltype makkelijker, omdat dit binnen één schoolgebouw mogelijk werd. De 
invoering van de brugklas leek de afbraak van het categorale systeem te betekenen, 
maar de praktijk pakte anders uit. Sommige scholen hielden vast aan het categorale 
systeem door alleen een vorm van samenwerking aan te gaan en niet te kiezen voor 
fusie met andere scholen. 
Bij de invoering van de Mammoetwet werd het aantal vakken voor het eind-
examen sterk verminderd. Het examen vwo werd bijvoorbeeld beperkt tot zeven 
vakken. Om de totale hoeveelheid leerstof min of meer gelijk te houden moest het 
onderwijs in de vakken dieper gaan dan bijvoorbeeld op de oude hbs of het gym-
nasium. Keuzevrijheid werd door de beperking van het aantal vakken wel een nieuw 
fenomeen. Ook het zogenaamde pretpakket deed zijn intrede: een pakket zonder 
exacte vakken. 
Een ander nieuw element van de Mammoetwet was dat het opstellen van een 
leerplan, een werkprogramma, belangrijker werd dan voorheen. Ieder jaar moesten 
scholen een concreet en systematisch plan vervaardigen. Daarin kon men onder 
andere aangeven hoe de gedeeltelijke keuzevrijheid van vakken werd ingevuld. 

6 Dodde, “Dag mammoet!”, 1993, 110. Volgens Dodde was de Mammoetwet eigenlijk al 
achterhaald bij de invoering.

7 Schüssler (red.), Weg van de Middenschool, 2006. 
8 Het gymnasium was soms al onderdeel van het lyceum.
9 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 386 e.v..

Dr. J.A. van Kemenade (1937), minister van 
Onderwijs in het kabinet-Den Uyl. 
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De culturele revolutie liet uiteraard het onderwijs en de opvoeding niet onberoerd. 
In de opvoeding werd meer en meer de anti-autoritaire variant beproefd. Met name 
op universiteiten werden bestaande structuren doorbroken, waarbij studenten 
niet langer het gezag van hoogleraren erkenden. Er volgde een democratiserings- 
explosie. Onderwijs mocht niet meer in dienst staan van ‘het militair-industriële 
complex’, maar moest maatschappelijk relevante veranderingen stimuleren. Er 
moesten kansen geboden worden aan lagere milieus, achterstanden van meisjes 
en vrouwen moesten ingelopen worden. Kortom, sekse en herkomst mochten niet 
langer de sociale positie bepalen, maar juist individuele aanleg en belangstelling 
moesten dat doen.18

De overheid werd daarbij een centrale rol toebedacht. Via de constructieve onder-
wijspolitiek moest zij de nieuwe opvattingen over de taak van het onderwijs 
vormgeven. De ingevoerde Mammoetwet bleek geen garantie voor rust aan het 
onderwijsfront. Integendeel. De discussie over de vormgeving van het voortgezet 
onderwijs werd met grote heftigheid voortgezet. Dat had mede te maken met het 
al gememoreerde feit dat de basis van de Mammoetwet al in het begin van de 
twintigste eeuw lag, een tijd waarin het bereiken van maatschappelijke gelijkheid 
nog geen stevig issue was. Het bereiken van die maatschappelijke gelijkheid via 
het onderwijs was al helemaal geen thema. Dit gebeurde feitelijk pas in de jaren 
zeventig, de gloriejaren van de linkse politiek, mede omdat het meest linkse kabinet 
ooit, het kabinet-Den Uyl, in die jaren regeerde. 
Het gevoel werd sterker dat het de opdracht was van school en maatschappij om geen 
talent verloren te laten gaan. Het verborgen talent moest worden opgespoord.19 
Met activerings- en compensatieprogramma’s zou de lower class minder buitenspel 
staan. De belangrijkste verbetering zou in het onderwijs gezocht moeten worden. In 
dit opzicht werd vooral naar het buitenland gekeken. Nederland liep achter, zo was 
de veronderstelling van de onderwijsvernieuwers. Andere Europese landen hadden 
hun categorale scholenstelsel immers al vervangen of bijgesteld. Die verandering 
bestond uit meer of minder geïntegreerde vormen van onderwijs. Leerlingen van 
alle niveaus zouden langer bij elkaar blijven, waardoor ook de studiekeuze op een 
later moment zou vallen. Dat was bijvoorbeeld aan de orde in Zweden, waar een 
negenjarige Grundskola functioneerde. In de VS waren in dit opzicht ook ontwikke-
lingen. Er werd geëxperimenteerd met de Middle School, een school tussen basis-
school en High School. Engeland experimenteerde met zijn Comprehensive Schools, 
Duitsland startte voorbereidingen met de Gesamtschule en Frankrijk met het Collège 
d’Enseignement Secondaire. 
De ontwikkelingen in het buitenland werden uiteraard nauwgezet gevolgd door 
critici van de Mammoetwet. Een van die critici was Leon van Gelder.20 Van Gelder 
was betrokken bij de eerste nota’s over de middenschool, vanuit onder andere het 

18 Dekker, ‘Jeugdzorg in Nederland 1945-2010’, 2012, 37, 38.
19 Van Heek (et al.), Het verborgen talent, 1968. 
20 Leon van Gelder (1913-1981) was van 1964 tot 1980 hoogleraar onderwijskunde in 

Groningen en is grondlegger van de didactische analyse.

3.2 De middenschool 

De vernieuwingen die volgden na de Mammoetwet zullen hieronder beschreven 
worden volgens de onderwerpen die in het analysekader zijn onderscheiden. Van 
iedere vernieuwing zal als eerste (1) de ontstaansgeschiedenis en de visie achter 
de vernieuwing beschreven worden. In de tweede plaats (2) komen de verande-
ringen in het curriculum en de didactiek aan de orde. Daarna wordt (3) de invoe-
ringsstrategie beschreven: welke strategie werd toegepast om de vernieuwing in 
de scholen te implementeren. Vervolgens (4) wordt kort nagegaan wat er in de 
praktijk van terechtgekomen is. Ten slotte (5) zal de vernieuwing in een terugblik 
geëvalueerd worden. 

Ontstaansgeschiedenis en visie achter de vernieuwing 
De tweede helft van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig vormden 
een periode van grote maatschappelijke veranderingen.14 De Nederlander werd 
kritischer, mondiger en individualistischer. Van links tot rechts was men ervan 
overtuigd dat sociale zekerheid en geestelijk welzijn sturing behoefden. Er ontstond 
een snelgroeiende groep van deskundigen die deze gedachte zou moeten concre-
tiseren: economen, onderwijskundigen, beleidsambtenaren en maatschappelijk 
werkers. Nederland ging, letterlijk en figuurlijk, op de schop.15 De zuilen, waarop 
het politiek-maatschappelijk bestel van de jaren vijftig nog hecht leek te rusten, 
werden aan het wankelen gebracht. De jaren vijftig vormden voor deze beweging 
een stille voorbereiding, een ‘kraamkamer’. Bestaande machts- en gezagsstructuren 
werden eind jaren zestig en in de jaren zeventig in hoog tempo uitgehold. Voor 
de katholieke gelovige was het woord van de paus en de lokale geestelijke niet 
langer heilig. In met name de Gereformeerde Kerken in Nederland en delen van 
de Nederlandse Hervormde Kerk vond een grondige afbraak plaats van het tra-
ditionele protestantse gedachtegoed. Nederland werd in hoog tempo een van de 
meest vernieuwingsgezinde en vrijgevochten landen van de westerse wereld.16 In 
deze jaren probeerde D66 als nieuwkomer op het politieke toneel het bestaande 
politieke bestel op te blazen. Het gezag werd uitgedaagd door provo’s. Het was 
een tijd waarin de gevestigde onderwijsorde steeds verder onder vuur kwam te 
liggen. Soms gebeurde dit letterlijk, zoals in het Parijs van mei 1968. Het was de 
tijd van pop en provo, van flowerpower en kraakbeweging. Internationaal kreeg de 
VS zware kritiek te verduren vanwege het militaire optreden in Vietnam en werd de 
NAVO steeds minder een vanzelfsprekendheid. Normen en waarden op het gebied 
van godsdienst, huwelijk en seksualiteit veranderden drastisch, zodat met recht van 
een culturele revolutie gesproken kon worden.17

14 Zie o.a. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 1995. 
15 Schuyt en Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit, 2000. 
16 Dekker, ‘Jeugdzorg in Nederland 1945-2010’, 2012. 
17 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 471.
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was deze verandering zelfs een soort cultuurschok. Het zittende kader was gewend 
te denken in termen van stapsgewijze aanpak, waarin de behoeften van het kind 
en het onderwijs centraal stonden en de angst voor staatspedagogiek zeker niet 
geheel was geweken. Nu werden zij geconfronteerd met een visie waarin de maat-
schappij als geheel vooropstond, waarin onderwijs gezien werd als een middel om 
maatschappelijke hervormingen door te voeren en maatschappelijke ongelijkheid 
te verminderen. En dat alles op basis van een krachtig geloof in de maakbaarheid 
van de samenleving.26 
Rondom de middenschool ontstond in de politiek steeds meer een gepolariseerde 
sfeer. Het ontbrak aan consequent overheidsbeleid. De PvdA bleef een groot voor-
stander van de middenschool, bij het CDA werd het animo echter steeds geringer 
en de VVD was altijd al een fel tegenstander. VVD-kamerlid Smit-Kroes stelde dat 
Van Kemenade ‘het schoolgaande kind als een politiek instrument wil gebruiken 
om tot een maatschappelijke omwenteling te komen. Via indoctrinatie van de leer-
lingen moet er uiteindelijk een socialistische samenleving komen.’ Ze vond het een 
‘levensgevaarlijke zaak, waartegen wij in opstand moeten komen’. Smit-Kroes ver-
wachtte overigens dat de minister uiteindelijk wel succesvol zou zijn in zijn streven: 
‘Als je kindertjes nu gaat inspuiten met deze ideeën, dan komt die samenleving er 
uiteindelijk wel.’27

Veranderingen in het curriculum en de didactiek 
Met de middenschool kwam een nieuwe onderwijsfilosofie centraal te staan, 
althans dat was het plan. In eerste instantie zou dit betekenen een uitstel van de 
studie- en beroepskeuze naar een later tijdstip: in plaats van op twaalfjarige op 
vijftien- of zestienjarige leeftijd. Ten tweede ging het om het aanbieden van gelijke 
en optimale kansen en dus eenzelfde curriculum op alle niveaus van onderwijs, 
waarbij educatieve achterstanden en schoolkeuzemotieven, veroorzaakt door 
milieugebondenheid, zouden worden opgeheven. Vervolgens zou de middenschool 
zich meer dan voorheen richten op de brede vorming, een verbreding van het 
curriculum dus. Behalve intellectuele zouden ook sociale, culturele, artistieke en 
technische kwaliteiten aan bod moeten komen. Ten slotte zou het onderwijs meer 
passende onderwijsleersituaties voor zowel sociale bewustwording als individuele 
ontplooiing moeten aanbieden. De laatste doelstelling zou makkelijk in het kader 
van socialistisch wensdenken geplaatst kunnen worden.28 
Van Kemenade kwam in 1975 met de Contourennota. Hij schetste een midden-
school waarin één curriculum voor alle leerlingen zou gelden: de traditionele 
scheiding tussen beroeps- en algemeen onderwijs zou verdwijnen. De functie van 
het onderwijs werd in de nota omschreven als ‘een welzijnsvoorziening, gericht op 
persoonlijke ontplooiing van mensen en maatschappelijke voorbereiding van zijn 

26 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 561.
27 Amsing en Greveling, ‘Middenschool in de krant’, 2010, 39.
28 Schüssler (red.), Weg van de Middenschool, 2006, 24, 25. 

ABOP21 en de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. 
De ideeën van Van Gelder zijn niet onbelangrijk geweest. Zijn model is in hoofd-
lijnen terug te vinden in de beroemde discussienota Contouren van een toekomstig 
onderwijsbestel, die in 1975 werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
toenmalige minister van Onderwijs Van Kemenade.22 
De strategie die Van Gelder uitstippelde, was niet een eenduidige wetgeving, maar 
een zogenaamde rolling reform.23 Het zou moeten gaan om een plan op hoofd-
lijnen, dat in de loop van de tijd kon worden aangevuld of bijgesteld. Zijn model 
bevatte drie lagen: primair, secundair en tertiair onderwijs. De middenschool zou 
de eerste cyclus zijn van het secundair onderwijs, voor leerlingen in de leeftijd van 
elf tot en met zestien jaar. De tweede cyclus was voor leerlingen van zestien tot en 
met negentien jaar, met een vormingsschool, verschillende vormen van beroepson-
derwijs en voorbereidend tertiair onderwijs. 
De kritiek op de Mammoetwet en het propageren van de middenschoolideeën 
kwamen niet alleen uit socialistische hoek.24 Ook ARP-staatssecretaris Grosheide, 
die deel uitmaakte van het kabinet-De Jong (1967-1971), ging mee in de kritiek op de 
kersverse Mammoetwet. Zo vond er in februari 1970 een conferentie plaats, waar 
vertegenwoordigers van werkende jongeren zich fel verzetten tegen de sociale 
scheiding in het onderwijs.25 Grosheide, die op die bijeenkomst aanwezig was, 
bevestigde de noodzaak van een middenschool. 
De middenschool werd ook door de kabinetten Biesheuvel (1971-1973) gestimuleerd. 
Minister Van Veen (CHU) en staatssecretaris Schelfhout (KVP) zagen de midden-
school als een oplossing voor de kwalen van de Mammoetwet. Van Veen kondigde 
experimenten aan. Zijn doel was om te komen tot integratie van schoolvormen, 
waardoor milieufactoren een minder grote rol zouden spelen. De nota-Van Veen 
was een belangrijk keerpunt in de visievorming op het onderwijs. Deze betekende 
namelijk het einde van de distributieve onderwijspolitiek en de daadwerkelijke start 
van de constructieve onderwijspolitiek. De minister en het ministerie gingen zich 
intensief met het onderwijs bemoeien. Deze nadrukkelijke bemoeienis of – nega-
tiever aangeduid – Haagse sturing, zou ruim dertig jaar duren. 
Met het aantreden van onderwijssocioloog Van Kemenade als minister van 
Onderwijs in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) ging er in het departement een 
nieuwe wind waaien. Voor het confessionele deel van de zittende ambtelijke top 

21 In 1842 ontstond het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, dat in 1946 met de Bond 
van Nederlandsche Onderwijzers (BvNO) fuseerde tot de Nederlandse Onderwijzers 
Vereniging (NOV), die in 1966 met de Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het 
Nijverheidsonderwijs formeel fuseerde tot de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel 
(ABOP); de ABOP fuseerde in 1997 met het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL) tot 
de Algemene Onderwijsbond (AOb).

22 Schüssler (red.), Weg van de Middenschool, 2006, 21.
23 Boekholt (et al.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat, 2002, 31.
24 Met name Schüssler (red.), Weg van de Middenschool, 2006 doet een poging om dit aan te 

tonen. 
25 Karstanje, Beleidsevaluatie bij controversiële onderwijsvernieuwingen, 1988.
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een ‘hoe-karakter’, namelijk hoe het geïntegreerd onderwijs vormgegeven moest 
worden. De experimentele middenscholen kwamen daardoor in een ongunstige 
concurrentiepositie: ze moesten bewijzen dat hun leerresultaten beter waren dan 
die in het reguliere onderwijs.31

Bij de invoeringsstrategie hoorde ook het organiseren van draagvlak bij (aan-
staande) docenten. Via de zogenaamde nieuwe lerarenopleidingen (nlo’s) werd een 
poging gedaan om de invoering van de middenschool te stimuleren. Van Kemenade 
stelde dat de nieuwe nlo-docenten in staat moesten zijn een actieve bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.32 Voor de nlo’s gold 
als toelatingseis havo, waarbij zelfs voor twee vakken in het voortgezet onderwijs 
zou worden opgeleid. Dit stak mager af bij de eisen die tot dan toe gesteld werden, 
namelijk in de vakgerichte universitaire opleiding en de mo-opleidingen, waar onder-
wijzers veelal in deeltijd een eerste- of tweedegraads bevoegdheid behaalden. Stu-
denten gingen zelfs in staking tegen de uitkleding van het curriculum. Deze nieuwe 
docenten hadden het ook niet makkelijk. Ze leerden dat het onderwijs niet deugde 
en dat dit door hen moest worden opgeschud. Uiteindelijk bleken ze vakinhoudelijk 
minder in hun mars te hebben en werden ze in de scholen afgetroefd door oudere 
collega’s wat betreft praktijkervaring en kennis. In 1990 werd de opleiding op de 
nlo weer teruggebracht tot één vak.33

Het middenschoolconcept werd alleen in de vorm van experimenteerscholen tijdelijk 
gerealiseerd en is, in tegenstelling tot de volgende vernieuwingen, nooit verplicht 
opgelegd. De middenschool bestond als schooltype naast andere schooltypen. 

Praktische uitvoering 
Al snel ontstond het beeld dat de middenschool niet zo prestatiegericht was. 
De middenschool maakte gemiddeld veel meer werk van begeleiding en kwam 
daarmee in een vicieuze cirkel door vooral twijfelgevallen binnen te halen, namelijk 
leerlingen die moeite hadden met een keuze en vaak minder gemotiveerd waren. 
De school had vooral de belangstelling van ouders die geen duidelijkheid hadden 
over de geschikte school voor voortgezet onderwijs en uitstel van keuze wel prima 
vonden. Hoofden van basisscholen waren over het algemeen kritisch over de mid-
denscholen en verwezen leerlingen zelden naar zo’n school. Op den duur waren 
er zeker middenscholen die het vertrouwen wonnen van ouders en hoofden van 
basisscholen, vanwege de goede leerresultaten en het plezier waarmee het kind 
naar school ging. De middenschoolstatus nam men dan op de koop toe. Dit waren 
dan overigens wel de middenscholen die heel wat water in de wijn gedaan hadden 
ten opzichte van de oorspronkelijke plannen in de Contourennota’s.34 
A.M. de Vries deed namens het RION (een instituut voor onderwijsonderzoek in Gro-
ningen) onderzoek naar de diverse middenscholen. Zo werd de rooms-katholieke 

31 De Vries, Effecten van onderwijsvernieuwingen op leerlingkenmerken (deel 1), 1985, 101. 
32 Prick, Drammen, dreigen, draaien, 2006, 30-31.
33 Vos en Van der Linden, Waarvan acte. Geschiedenis van de MO-opleidingen 1912-1987, 2004. 
34 De Vries, Effecten van onderwijsvernieuwingen op leerlingkenmerken (deel 1), 1985, 102. 

leerlingen in veel ruimere zin dan de beroepsbeoefening alleen’.29 Van Kemenade 
wilde, geheel in lijn met de constructieve onderwijspolitiek, een doorbreken van de 
eenzijdige kennisgerichtheid en het culturele monopolie van enkelen. Persoonlijke 
ontplooiing moest bevorderd worden om een rechtvaardige en democratische 
samenleving te realiseren. 
Het onderwijsconcept van de middenschool week af van de categorale opbouw van 
het Nederlandse schoolsysteem. De middenschool werd beschouwd als funderend 
onderwijs, dat voor alle leerlingen verplicht was. Funderend onderwijs bestond uit 
basisonderwijs (van acht jaar, een samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs 
met afdelingen van buitengewoon onderwijs) en de middenschool. De drie- tot 
vierjarige middenschool was een doorbreking van het categorale stelsel van afzon-
derlijke scholen voor lbo, mavo, havo en vwo. De beginklassen van die scholen 
werden samengevoegd, waarbij in het curriculum sprake was van ontwikkeling van 
cognitieve, creatief-artistieke en sociaal-communicatieve vaardigheden. Er kwamen 
leergebieden in plaats van vakken. Onderwijs werd vormgegeven in projecten en 
thema’s. De docent trad terug en werd meer begeleider van het leerproces. De 
lessen waren minder frontaal, minder klassikaal. Scholen moesten prettig zijn, 
leerlingen moesten er plezier hebben.30 Het motto van de middenschool was dan 
ook: de school is er voor de leerlingen, de leerlingen zijn er niet voor de school. 
Na de middenschool zou een twee- tot vierjarige bovenschool voor het algemeen 
vormende voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs moeten volgen. 

Invoeringsstrategie 
De middenschool werd, behalve in de vorm van een aantal experimenteerscholen, 
nooit in het hele voortgezet onderwijs ingevoerd. De invoeringsstrategie was voor-
zichtig en weloverwogen: eerst experimenten, vervolgens evaluatie van die expe-
rimenten, gevolgd door eventuele aanpassingen en daarna invoering. In augustus 
1976 startten de experimenten. Vijf scholen waren betrokken bij een integraal expe-
riment, ongeveer tien scholen deden mee in deelexperimenten. Ook werden er vier- 
endertig zogenaamde resonansscholen aangewezen voor de ondersteuning bij de 
vormgeving. De scholen moesten een brede, driejarige periode voor alle leerlingen 
invoeren, zelf een curriculum ontwikkelen voor brede vorming en een heterogene 
differentiatie binnen klassenverband vormgeven. Uit de uitlatingen over de mid-
denschoolexperimenten in 1973 bleek dat de toenmalige bewindslieden (Van Veen 
en Van Kemenade) de experimenten niet de functie toedachten van het aantonen 
dat geïntegreerd onderwijs ingevoerd zou moeten worden, maar dat ze vanuit de 
experimenten hoopten op een geleidelijke uitbouw. De uitgangspunten stelden 
ze niet ter discussie. Daarmee werd de functie van de experimenten niet duidelijk 
gedefinieerd. Het gevolg was dat tegenstanders de experimenten een ‘of- karakter’ 
gaven, namelijk bewijzen of de middenschool mogelijk zou zijn en voorstanders 

29 Discussienota Contouren van een Toekomstig Onderwijsbestel 1974-1975, 20.
30 Bosse en Roolvink, De Leon van Gelder-(midden)school na de invoering van de basisvorming, 

1996.
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in het programma van de Russische communistische partij?’40 Anderen zagen de 
grondwettelijke vrijheid van onderwijs in gevaar komen. Ouders werden gedwongen 
kinderen naar een niet-gewenste middenschool te sturen. Ook oud-ARP-minister 
van Onderwijs Diepenhorst (tevens voorzitter van de Onderwijsraad) was er niet 
helemaal gerust op dat de vrijheid van onderwijs onaangetast zou blijven.

Dr. I.A. Diepenhorst (1916-2004), minister van Onderwijs in het kabinet-Cals en in het kabi-
net-Zijlstra.

In zijn boek Weg van de middenschool betoogde E.J. Schüssler, verdediger van de mid-
denschool en procesmanager bij de invoering van de basisvorming, dat we na dertig 
jaar terug bij af waren. Voor hem was het helder: als de middenschool echt een 
kans gekregen zou hebben, zouden veel huidige problemen (zoals overwaardering 
avo/vwo-onderwijs en onderwaardering beroepsonderwijs) zich niet hebben voor-
gedaan. Een feit is dat de middenschool niet boven de experimenteerfase uitkwam. 
Wat hebben de middenschoolexperimenten opgeleverd? Er zijn geen harde cijfers 
beschikbaar. Er zijn wel enkele onderzoeken door middenscholen zelf verricht. Deze 
geven aan dat er bijna geen zittenblijvers waren, dat spijbelen nauwelijks voorkwam 
en dat er sprake was van geringe uitval. Ook de aansluiting bij het vervolgonderwijs 
werd als goed betiteld. De waarde van deze onderzoeken is echter beperkt, omdat 
het nooit tot een systematische registratie en analyse van producten en processen 
van de middenschoolexperimenten is gekomen.41 

40 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 566. 
41 Schüssler (red.), Weg van de Middenschool, 2006, 46. 

middenschool in Heythuysen beschreven. De Vries constateerde dat het leerling- 
aantal tot 1976 steeg, waarschijnlijk als gevolg van positieve verwachtingen die 
velen in die tijd hadden van de onderwijsvernieuwingen. Met haar goede leerling-
begeleiding trok echter ook deze school veel probleemleerlingen aan. De werke-
lijkheid voldeed aan het beeld van de middenschool dat met name ontstond in de 
regeringsperiode van minister Pais (1977-1981): een eenheidsworst waar leerlingen 
weinig leren en waar veel probleemleerlingen zitten.35

Van meet af aan was er in het onderwijsveld en de politiek veel kritiek op de 
plannen van Van Kemenade. Dit had niet alleen te maken met de aard van de 
ideeën. Al eerder is aangegeven dat de middenschool ook door voorgangers van 
Van Kemenade bepleit werd.36 Van Kemenade wekte echter de suggestie dat het 
hele onderwijsveld omgeploegd moest worden. Dat streek velen in het onderwijs 
tegen de haren. Waar was dat voor nodig? Voor de praktische uitwerking betekende 
dit niet veel goeds: de middenschool bleef uiteindelijk steken in de experimentele 
fase. 
Velen in het onderwijs vonden hun visie vertolkt door onder anderen CHU-senator 
J.W. van Hulst, die het middenschoolconcept niet billijk vond tegenover ‘de vele 
tienduizenden onderwijsgevenden, die zich dag in dag uit met hun gehele per-
soonlijkheid inzetten voor de schoolzaak’.37 En bovendien, was er niet net een 
Mammoetwet in werking getreden? Veel moeite had het onderwijsveld met het 
egalitaire denken achter de middenschool. Het onderwijs zou een ‘eenheidsworst’ 
worden, waarbinnen ‘het zwakke versterkt wordt door het verzwakken van het 
sterke. In de tijd dat het zeer knappe jongetje nu gaat figuurzagen, had hij ook 
een Homerus kunnen doen’.38 Deze mening leefde onder veel onderwijsmensen. 
Volgens een NIPO-enquête onder leraren stond ruim 50 procent van de leraren 
tamelijk tot zeer negatief ten opzichte van de middenschoolplannen. Slechts een 
kwart was positief.39 

Evaluatie 
De politieke reacties waren zodanig negatief, dat dit de uiteindelijke invoering van de 
middenschool belemmerde. De visie op onderwijs als middel tot maatschappelijke 
verandering wekte argwaan bij liberalen en confessionelen. Het oude spook van de 
staatspedagogiek doemde weer op, met name het gevaar van socialistische indoc-
trinatie. Vergelijkingen met het communistische Rusland werden niet geschuwd. 
VVD-kamerlid Smit-Kroes vroeg zich openlijk af: ‘Willen wij jongeren opvoeden 
tot bewust denkende volwassenen of willen we de maatschappelijke opvoeding, 
waarnaar Van Kemenade streeft, in een stelsel dat zo treffend wordt uitgedrukt 

35 De Vries, Effecten van onderwijsvernieuwingen op leerlingkenmerken (deel 2), 1985, 16.
36 Amsing en Greveling, ‘Middenschool in de krant’, 2010, 42.
37 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 566.
38 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 567.
39 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 1993, 567.
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middenschool niet konden worden gerealiseerd, omdat die niet politiek haalbaar 
bleken, werden hiermee opnieuw aan de orde gesteld. In 1979 kwam tijdens het 
kabinet-Van Agt-Wiegel de nota Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onderwijs 
(OPVO) uit. Daarin werd gepleit voor een tweejarige ongedeelde brugperiode en 
als consequentie hiervan de vorming van brede scholengemeenschappen (lbo/avo/
vwo). De nota werd door veel onderwijsmensen gezien als vlees noch vis: het ging 
niet ver genoeg voor de aanhangers van de middenschool en tegenstanders vonden 
deze vorm van onderwijs al te veel geïntegreerd. 
In 1982 verscheen tijdens het kortstondige 
kabinet-Van Agt II een volgende nota van 
staatssecretaris Deetman (CDA), Verder 
na de basisschool. Ook deze nota bena-
drukte het belang van één schooltype, het 
voortgezet basisonderwijs (VBaO). Er zou 
een driejarig schooltype moeten komen, 
met heterogene klassen en intern gedif-
ferentieerd onderwijs. In deze vorm van 
onderwijs zou het wel mogelijk zijn om 
al na het eerste jaar niveau-indelingen te 
maken. In 1983 vroeg Deetman, inmiddels 
minister van Onderwijs in het kabi-
net-Lubbers I, de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) een advies 
uit te brengen over de wenselijke inhoud, 
duur en structuur van de basisvorming. Dit 
advies verscheen in januari 1986 onder de 
titel Basisvorming in het onderwijs. De WRR 
stelde voor om de schoolorganisatie niet te veranderen, geen stelselwijziging dus, 
maar de vernieuwing onder de naam basisvorming te beperken tot de inhoud van 
het onderwijs. In de klassen één tot en met drie moest een breed samengesteld 
pakket van theoretische, technische en creatieve vakken ingevoerd worden. Dit 
gemeenschappelijk curriculum zou moeten worden aangeboden op twee niveaus. 
De aanpassing van de schoolorganisatie aan de nieuwe, uniforme inhoud, zou 
vanzelf volgen, zo was de gedachte. Scholen zouden door zo’n gemeenschappelijk 
inhoudelijk programma automatisch naar elkaar toegroeien. Minister Deetman nam 
dit advies over en nog in hetzelfde jaar kwam zijn staatssecretaris N.J. Ginjaar-Maas 
(VVD) met een concept-wetsvoorstel. De motieven voor de invoering waren als 
volgt geformuleerd: een noodzakelijke verhoging van het onderwijspeil, het ver-
sterken van de gemeenschappelijke culturele basis van alle burgers (de gedachte 
van een promotion de tous, het toegankelijk maken van de hogere cultuur voor ieder 
lid van de samenleving)47 en het voorkomen van te vroege studie- en beroepskeuze. 

47 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 63.

Achteraf is Van Kemenade nog steeds overtuigd van het belang van de midden-
school. In genoemd werk van Schüssler constateert hij dat de idealen van vijftig jaar 
geleden nog steeds actueel zijn. Nog altijd nemen kinderen uit sociaal-economisch 
zwakkere groepen, waaronder veel allochtonen, minder deel aan het onderwijs. 
‘Ons onderwijs is zeker geen negentiende-eeuwse instelling meer, maar het is ook 
voor velen nog steeds geen adequate voorbereiding op de arbeidsmarkt, noch op 
een samenleving van mondige burgers’, aldus Van Kemenade. ‘Het is nog onvol-
doende in staat om al het beschikbare talent te ontwikkelen. In feite zijn de idealen 
van de onderwijsvernieuwing vandaag zelfs meer nodig dan ooit.’42 
Dat de middenschool nooit het stadium van algemene invoering bereikte, werd mede 
veroorzaakt door de val van het kabinet-Den Uyl (1977). Toen dit kabinet verdween, 
verdween echter niet het idee. Van Kemenade had zijn ministerie versterkt met 
ambtenaren die in zijn lijn dachten. Het departement bleef dus druk uitoefenen om 
het voortgezet onderwijs in progressieve zin te hervormen. Na het kabinet-Den Uyl 
liet minister Pais (VVD) tijdens het kabinet-Van Agt I (CDA/VVD: 1977-1981) het idee 
van de middenschool helemaal varen.43 De middenschool kreeg geen breed maat-
schappelijk draagvlak.44 Uiteindelijk werd na het mislukken van de middenschool 
gekozen voor het inpassen van vernieuwingen in de bestaande structuur van het 
onderwijs. De basisvorming was de eerste stap in dit proces. 

3.3. De basisvorming

Ontstaansgeschiedenis en visie achter de vernieuwing 
De basisvorming moest een einde maken aan dertig jaar discussie over de inrichting 
van de eerste fase van het voortgezet onderwijs, een discussie die onmiddellijk 
nadat de Mammoetwet in 1963 door minister Cals door het parlement was geloodst, 
oplaaide. De verworvenheden van de jaren zestig en zeventig, die vaak in het teken 
stonden van de spreiding van kennis, macht en inkomen, en dus meer gelijkwaar-
digheid in de samenleving, vonden mede door het mislukken van de middenschool 
nauwelijks vertaling in het onderwijs. Dit egalitaire denken van de jaren zestig en 
zeventig heeft grote invloed gehad op de visievorming rond de basisvorming. 
De basisvorming moest een aantal zaken aanpakken. Het ging om algemene niveau-
verhoging van het onderwijs, modernisering van de onderwijsprogramma’s, uitstel 
van studie- en beroepskeuze en versterking van het beroepsonderwijs.45 Ook de 
selectie van leerlingen op twaalfjarige leeftijd was een punt van aandacht: leer-
lingen dienden langer op hetzelfde niveau bij elkaar te blijven.46 Zaken die in de 

42 Schüssler (red.), Weg van de Middenschool, 2006, 65. 
43 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008. 
44 Bosse en Roolvink, De Leon van Gelder-(midden)school na de invoering van de basisvorming, 

1996, 5. 
45 Van Vonderen, De basisvorming, 1993. 
46 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 59-92. 

Drs. W.J. Deetman (1945), staatssecretaris 
van Onderwijs in het tweede kabinet-Van 
Agt en minister van Onderwijs in het 
derde kabinet-Van Agt en het eerste en 
tweede kabinet-Lubbers.
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gesteld én daarbij de combinatievariant waarin leerlingen al in het tweede leerjaar 
konden beginnen met beroepsgerichte vakken. In de NRC stelde hij dat de plannen 
‘bijgezet’ moesten worden ‘in het grote museum van mislukte beleidsopties.’50 De 
belangrijkste kritiek van Schuyt was dat één niveau juist voor de zwakkere leer-
lingen niet goed zou zijn. Het zou veel drop-outs veroorzaken en het zou leiden tot 
een teloorgang van het beroepsonderwijs. 

Prof. drs. J. Wallage (1946), staatssecretaris van Onderwijs in het derde kabinet-Lubbers. 

In de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer liep de 
spanning verder op. Vanuit het onderwijsveld kwamen ook de eerste protesten: het 
programma zou onuitvoerbaar zijn en een van de belangrijkste doelen, de verhoging 
van het onderwijspeil, zou niet dichterbij gebracht worden. Protesten kwamen bij-
voorbeeld uit het lager beroepsonderwijs (lbo). Daar had men grote moeite met het 
feit dat de zwakste leerlingen, die in principe de meeste tijd nodig hadden om de 
basisvorming te kunnen afronden, deze al na twee jaar met een landelijk uniforme 
toets zouden moeten afsluiten. Daarna zouden pas de beroepsgerichte vakken aan 
de orde komen, waarin zij aan het eind van hun vierjarige opleiding eindexamen 
moesten doen. Anderzijds bood de aan de basisvorming gekoppelde schaalver-
groting nieuwe kansen: de afkalving van het lbo door het keuzegedrag van ouders 
en leerlingen zorgde al geruime tijd voor een sterke terugloop. De fusies boden in 
dezen een uitweg. 

50 Schuyt, ‘Het is nu een compromis van een compromis’, 1991.

De socioloog C.J.M. Schuyt (1943), voorzitter van de opstellers van het WRR-
rapport, was van mening dat de basisvorming zou zorgen voor een gemeenschap-
pelijke culturele bagage. Kennis moest het hele volk ten deel vallen en niet alleen 
een elite. Deze visie sloot aan bij de oorspronkelijke middenschoolplannen: een 
gemeenschappelijk breed aanbod voor alle leerlingen, op twee niveaus. Het advies 
van de WRR werd over het algemeen goed ontvangen. Eind 1987 werd door het 
kabinet-Lubbers II een wetsvoorstel ingediend dat in belangrijke mate steunde op 
het WRR-rapport. Veel kritiek kwam er vanuit politiek en onderwijs toen de eind-
termen in januari 1989 bekend werden. Ze werden als te vaag of juist te concreet 
beoordeeld, er waren te veel doublures en tegelijkertijd ontbraken onderwerpen. 
Afgesproken werd dat alles nog eens bekeken zou worden. Dit werd echter opge-
houden door de val van het kabinet-Lubbers II (1989). 
In het kabinet-Lubbers III regeerde het CDA voor het eerst sinds 1982 weer met de 
PvdA. De mislukte samenwerking tussen CDA en PvdA in het tweede kabinet-Van 
Agt (1981–1982) lag echter nog vers in het geheugen. Dit leidde ertoe dat er een 
gedetailleerd regeerakkoord werd opgesteld, met afspraken over bezuinigingen, 
de WAO, een basisgezondheidsverzekering en de basisvorming. Het regeerakkoord 
bevatte onder andere de volgende passage over de basisvorming: 

In de eerste jaren van het voortgezet onderwijs wordt, te beginnen op 1 augustus 1991, 
een voor alle scholen gelijk minimumpakket basisvorming in de leerstof ingebouwd. Dit 
pakket wordt centraal omschreven in een samenhangend geheel van toetsbare eisen. De 
leerlingen worden per vak of vakgebied getoetst op het voldoen aan deze eisen. Hiervoor 
zijn door de overheid vastgestelde toetsen beschikbaar. Scholen kunnen zelf beslissen 
op welk tijdstip en in welke volgorde zij deze toetsen afnemen. Het geheel van toets- 
resultaten vormt voor de leerling het getuigschrift Basisvorming.

Het kabinet-Lubbers III ging in november 1989 aan de slag. In augustus 1990 werd 
door staatssecretaris Wallage (PvdA) een tweede nota van wijziging ingediend. 
Deze week op een aantal belangrijke punten af van het oorspronkelijke WRR-advies. 
Wallage stelde voor om in plaats van twee niveaus slechts één niveau in te voeren. 
Voor alle scholen zou dus een gelijk minimumpakket basisvorming gelden, meer 
passend bij de oorspronkelijke middenschoolplannen. Ook kwam er geen combi-
natievariant, die zwakke zogenoemde i-leerlingen uit het lbo (leerlingen die in het 
onderwijs meer individuele begeleiding nodig hadden) in staat zou stellen al in het 
tweede leerjaar met de beroepsgerichte vakken te beginnen. Hiermee werd voldaan 
aan een wens van het parlement, met name van sociaaldemocraten: ter wille van 
de gelijkheid moest één niveau de norm zijn en moest dat niveau voor nagenoeg 
alle leerlingen haalbaar zijn.48 Schuyt, geestelijke vader van de basisvorming, viel 
Wallage daarin publiekelijk af.49 In het WRR-advies werden twee niveaus voor-

48 Imelman (et al.), De overheid als bovenmeester, 1999, 32.
49 Imelman (et al.), De overheid als bovenmeester, 1999, 34.
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Wallage verwoordde dit als volgt: ‘Een gereedschapskistje voor het leven, de  
minimumbagage die een kind nodig heeft om zich staande te kunnen houden in de 
maatschappij.’54 Dit werd vormgegeven door naast vakken die nodig zijn in verband 
met de voorbereiding op het eindexamen, ook aandacht te geven aan verschillende 
educaties, zoals milieu, techniek, gezondheid, consumentenrechten en huishou-
delijke verzorging. Met vakken als verzorging en techniek werd tegemoetgekomen 
aan de verlangens van pressiegroepen en politici van met name de PvdA die in het 
onderwijs een belangrijk instrument zagen om maatschappelijke doelstellingen te 
realiseren.55 
Uiteindelijk werd een verplicht gemeenschappelijk programmma voor alle twaalf- 
tot vijftien- à zestienjarigen ontwikkeld, bestaande uit veertien vakken. Er was 
sprake van een kerncurriculum, dat 80 procent van de lestijd in beslag nam. 
Daarnaast was er een vrije ruimte voor herhaling, het dieper ingaan op de stof of 
een extra vak. Het aanbod was overwegend kennisgericht. Voor alle vakken werden 
kerndoelen geformuleerd. Deze kerndoelen moesten voldoen aan drie karakteris-
tieken die met name de didactiek van de vakken raakten en het authentieke leren 
moesten bevorderen: toepassing, vaardigheid en samenhang (TVS). Bij toepassing 
ging het om herkenbaarheid van de kerndoelen. De leerstof moest praktisch nut 
hebben, moest geplaatst worden in de werkelijkheid van de leerling. Een leerling 
moest leren door veel ‘doe-opdrachten’ uit te voeren. Bij vaardigheid ging het om 
het verrichten van onderzoek, een eigen standpunt verwoorden, samen werken aan 
opdrachten en een relatie leggen met studie en beroep, maar ook om individuele en 
sociale vaardigheden. Dit moest in een samenhangend geheel aangeboden worden: 
samenhang tussen vakken moest gestimuleerd worden en losse eilandjes in de 
leerstof moesten voorkomen worden. Deze drie karakteristieken werden de basis 
voor de latere didactische ontwikkelingen in de tweede fase (het studiehuis) en het 
‘recht doen aan verscheidenheid’ in het vmbo. De bedoeling was om deze vernieu-
wingen bijeen te brengen in een samenhangende ontwikkeling, waarvan de kern 
werd samengevat met de slogan ‘van onderwijzen naar leren’. 
Afstemmen binnen vaksecties werd in de basisvorming belangrijk. De samen-
werking zou moeten leiden tot een geïntegreerde onderwijsaanpak. In het tradi-
tionele onderwijs vervulde de leerling veelal de rol van de passieve consument. In 
de nieuwe vormen van authentiek leren gingen de leerlingen echter juist actief om 
met de informatie met als doel het construeren van een eigen, persoonlijk kennis-
gebouw. Bij het koppelen van reeds bestaande kennis aan nieuwe informatie maakte 
de leerling bewust gebruik van een aantal strategieën, waaronder onderzoeken, 
argumenteren, vragen stellen, experimenteren, voorspellen en samenvatten. 

54 NRC Handelsblad, 30 december 2000.
55 De basisvorming is vanaf het begin gezien als een slap aftreksel van de middenschool. ‘De 

in het regeerakkoord bedongen onderwijshervorming had dus voor de PvdA niet alleen 
een ideologische lading, maar moest ook genoegdoening bieden voor de eerdere politieke 
mislukking van de nooit gerealiseerde middenschool’ (Prick, Drammen, dreigen, draaien, 
2006, 54).

Uiteindelijk werd de bespreking in het parlement beïnvloed door het feit dat het 
CDA inschatte dat zijn kritiek op de basisvorming op de partij zelf zou terugslaan 
bij andere items in het regeerakkoord, zoals de WAO en de bezuinigingen. Ook 
leek iedereen het wachten nu echt moe. Zo vond de toenmalige voorzitter van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen en prominent onderwijswoordvoerder van 
CDA-huize W.C.M. van Lieshout dat de basisvorming nu eindelijk maar eens moest 
worden ingevoerd: ‘We discussiëren nu al zo’n dertig jaar over het onderwijs aan 
kinderen van twaalf tot zestien jaar. Laten we het nu maar proberen met de basis-
vorming.’51 
Op 20 juni 1991 werd de Wet op de Basisvorming uiteindelijk door de Tweede Kamer 
aangenomen. De reacties in de pers waren verdeeld. NRC Handelsblad noemde het 
een ‘enorme concessie aan het gezond verstand die het CDA heeft gedaan om een 
ander belangrijk probleem aan te kunnen pakken’ en ‘Lubbers moet zo kort voor 
WAO en Ziektewet geredeneerd hebben: Je kunt ze toch niet alles afpakken.’52 De 
Volkskrant liet een geheel ander geluid horen: ‘De Tweede Kamer heeft met de 
aanvaarding van de basisvorming na meer dan twintig jaar plannen maken een 
haalbare koers voor het voortgezet onderwijs uitgezet.’53

Hoewel het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer moest worden aangenomen, 
begon men op de scholen alvast met de invoering. Bij de behandeling in de Eerste 
Kamer benadrukte zowel de VVD als het CDA dat het wetsvoorstel nog steeds de 
geest van de middenschool ademde. Op de valreep van de invoering ontstond in 
de Eerste Kamer nog een heftig conflict over de opheffingsnorm: de CDA-fractie 
verlangde, daarin gesteund door andere fracties, dat de opheffingsnorm voor zelf-
standige scholen als categorale mavo’s en gymnasia zou worden verlaagd van 240 
naar 180 leerlingen. Minister-president R.F.M. Lubbers besloot in te grijpen en liet 
na het kabinetsberaad van vrijdag 8 mei 1992 weten het loslaten van de ophef-
fingsnorm van 240 leerlingen niet verstandig te vinden. 
Op 19 mei kwam staatssecretaris Wallage met de toezegging dat kleine scholen, 
als ze onder de opheffingsnorm dreigden te komen, nog vijf jaar mochten blijven 
voortbestaan als ze een wezenlijke betekenis in hun regio zouden hebben. Deze 
concessie was voor de Eerste Kamer onvoldoende. Ze wenste zelfs, buiten haar 
competentie, een wetswijziging betreffende de minimale omvang van scholen. 
Wallage dreigde daarop met opstappen. De publieke discussie ging vervolgens niet 
meer over de inhoud, maar over de staatsrechtelijke aspecten van dit verlangen van 
de Eerste Kamer. Uiteindelijk werd de wet onder zware druk van de verschillende 
partijtoppen op 26 mei 1992 aangenomen. 

Veranderingen in het curriculum en de didactiek 
Schuyt was van mening dat de basisvorming zou moeten zorgen voor een gemeen-
schappelijke culturele bagage voor iedereen, de promotion de tous. Staatssecretaris 

51 NRC Handelsblad, 6 juni 1991. 
52 NRC Handelsblad, 20 juni 1991.
53 De Volkskrant, 20 juni 1991.



78 79

voor het schooljaar 1991/92: de uitvoering zou later komen. De Mammoetwet had 
een aanloop van zes jaar, waarin het onderwijs zich kon voorbereiden op de ver-
anderingen. Bij de basisvorming was er slechts één jaar van voorbereiding.58 De 
haast van Wallage bleek ook uit het feit dat hij in januari 1991 het Procesmanage-
mentteam Basisvorming (PMB) instelde. Dat Procesmanagement, onder leiding van 
R.A. de Moor59 en later R. Zunderdorp60, werd belast met het externe management 
van de invoering van de basisvorming. Dit betekende niet alleen de invoering in 
onderwijsinhoudelijke zin, maar ook het leidinggeven aan het schaalvergrotings-
proces, de vorming van brede scholengemeenschappen.61 Het aantal brede scho-
lengemeenschappen nam toe. In 1995 bijvoorbeeld kwamen er 105 fusies tot stand. 
Het aantal categorale scholen was sinds 1991 afgenomen van 1578 naar 784. De 
afname betrof met name lbo- en mavoscholen. 
In augustus 1993 ging het eerste officiële leerjaar van de basisvorming van start. 
De Inspectie van het Onderwijs benoemde al in het onderwijsverslag over 1993 dat 
de invoering van de basisvorming in het (i)vbo (individueel voorbereidend beroeps-
onderwijs) moeizaam verliep.62 De verplichte tweede moderne vreemde taal bleek 
bijvoorbeeld in met name het ivbo niet gegeven te worden. Problemen waren er 
in het algemeen met de tempo-, niveau- en inhoudsdifferentiatie en met de juiste 
leermiddelen. Ook werd er door ouders, docenten en leerlingen veel geklaagd 
over de zwaarte van de studielast in de brugklas. De strategie met betrekking tot 
de invoering leek niet erg doordacht te zijn, gezien de vele problemen die de kop 
opstaken. Op de kerndoelen kwam stevige kritiek: te veel, te overladen in relatie 
tot de toegemeten tijd. Ook had de uitgave van nieuwe methoden, aangepast aan 
de basisvorming, een kostenopdrijvend effect. Daarnaast werden scholen overladen 
met andere vernieuwingen, die allemaal aandacht vroegen. Te denken valt aan de 
aangekondigde verandering van de bekostigingssystematiek, de zogenaamde lump-
sumfinanciering. Het onderwijsinhoudelijke beleid van de schoolleiding verdween 
meer en meer naar de achtergrond. 

58 Zie paragraaf 3.6. 
59 R.A. de Moor (1928-2001) was hoogleraar sociologie. Het volledige team bestond uit: R.A. 

de Moor, C.J. Pel-Tydeman, J.C.J. van Luyn en E.J. Schüssler. 
60 R. Zunderdorp was net als Wallage eerder wethouder in Groningen. Voorzitter De 

Moor hield er in verband met interne strubbelingen binnen het managementteam mee 
op. Daarbij speelden ook externe factoren een rol, zoals de langdurige onzekerheid 
rond de wetgeving en de soms gespannen relatie met de besturenorganisaties en de 
verzorgingsinstellingen. Zie ook: Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen 
in Nederland, 2008, 71.

61 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 65. 
Procesmanagement was in de jaren tachtig een belangrijk instrument gebleken om 
grootschalige onderwijsvernieuwingen in het hbo en het mbo in te voeren. In het 
voortgezet onderwijs zou de koppeling tussen inhoudelijke invoering en het management 
van het schaalvergrotingsproces echter al snel worden verbroken. Zie: Kamerstuk 20 381, 
nr. 20.

62 Inspectie van het Onderwijs, Onderwijsverslag 1994, 46-50. 

Omdat kennis als een product van onderlinge communicatie werd beschouwd, werd 
samenwerken met andere leerlingen als een onmisbare activiteit gezien. De docent 
was zowel expert als ondersteuner van het leerproces van de leerling. De docent 
ondersteunde het leerproces van de leerling, maar liet de leerling vrij om alleen of 
samen met anderen actief kennis te construeren.56

De veranderingen in het curriculum werd mede vormgegeven door verplichte eind-
termen in de vorm van kerndoelen.57 De eerste generatie kerndoelen bleek te talrijk 
en te specifiek en hinderde de onderwijsvrijheid van leraar en school. De tweede 
generatie was te globaal en te meerduidig geformuleerd om in de onderwijspraktijk 
houvast te kunnen bieden. 
Om sommige kerndoelen hing de geur van waardeoordelen, ingegeven door par-
tijpolitiek. Over roldoorbreking en emancipatie bijvoorbeeld werd in de samen-
leving verschillend gedacht, maar als het aan de kerndoelen lag níét op de scholen. 
De ‘maak- en haalbaarheid’ werd vooral benadrukt. Het geschiedenison  derwijs 
had bijvoorbeeld niet veel meer met geschiedenis te maken. Het ging meer om 
bestaansverheldering. Drie  kwart van de geschie  denislessen ging over de laat  ste 
tweehon  derd jaar. De overheid stelde zich op als ‘bovenmeester’ en bedisselde tot 
achter de lokaaldeuren wat er gebeuren moest. 
Toen eind 1989 onder invloed van de PvdA (de bewindspersonen Ritzen en Wallage) 
de twee niveaus in de eindtermen van de basisvorming tot één werd teruggebracht, 
stuitte dat op stevige kritiek. 

Invoeringsstrategie 
In tegenstelling tot de middenschool werd bij de basisvorming niet de voorzichtige 
variant gehanteerd van eerst experimenteren, daarna evalueren en ten slotte 
invoeren. De invoering van de basisvorming kwam juist onder druk tot stand. Er 
moest na zoveel jaren discussie en experimenteren nu eens echt iets gebeuren, 
zo was de heersende gedachte. Maar die druk werd in het onderwijs als te groot 
ervaren. Zo gaf de Onderwijsraad eind februari 1991 te kennen dat invoering van de 
basisvorming per augustus 1991 niet mogelijk was. Het wetsvoorstel was nog niet 
eens door de Tweede Kamer aangenomen en ook nog niet door de Eerste Kamer 
goedgekeurd. Staatssecretaris Wallage gebruikte echter de term invoeringsjaar  

56 Lagerweij (et al), Basisvorming op de voet gevolgd, 1996.
57 Op deze eindtermen kwam al snel kritiek. Tijdens de jubileumviering van de Unie School 

en Evangelie drukte de gereformeerde hoogleraar B. Goudzwaard de wijdverbreide klacht 
pregnant uit: ‘Eindtermen komen de overheid niet toe, zij verstikken de souvereiniteit van 
het onderwijs.’ En: ‘Ze behoren weliswaar bij de tijd te zijn, maar ze mogen niet de waan 
van de dag volgen. Nagenoeg alle kerndoelen zijn verwoord in termen van wat leerlingen 
kunnen: leerstofomschrijvingen vermomd als leerling-kwaliteiten-beschrijvingen. 
Het gekunstelde karakter dat ten koste gaat van duidelijkheid en doorzichtigheid, is 
lippendienst aan de onderwijskundige mode van dit moment: het vaardigheden-ethos, 
verwant met de leren-leren-ideologie, die ook de leergebied-overstijgende kerndoelen 
en algemene onderwijsdoelen domineert.’ Imelman (et al.), De overheid als bovenmeester, 
1999, 26, 32.
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de druk van ouders en de voorkeur van leerkrachten een belangrijke stimulans voor 
deze ontwikkeling, die uiteraard niet in logische lijn lag met de doelen van de basis-
vorming. De vorming van grote scholengemeenschappen bleek geen stimulans 
voor de vormgeving van het egalitaire ideaal, temeer omdat fusies veel energie 
opslokten, wat weer ten koste ging van didactische vernieuwingen.68

Aan de oorspronkelijke plannen werden diverse vernieuwingen toegevoegd en 
aanpassingen gedaan.69 De aanduiding basisvorming werd op den duur niet meer 
gebruikt. In plaats daarvan werd gesproken over de (nieuwe) onderbouw. Uitein-
delijk werd de basisvorming door de meeste scholen beleidsarm ingevuld. Zowel 
de Inspectie van het Onderwijs als het Procesmanagement Basisvorming conclu-
deerde dit. Het ging alleen om een technische en formele invoering. De aanbevolen 
karakteristieken, zoals het TVS-model (toepassing, vaardigheden en samenhang), 
kwamen nauwelijks van de grond. 
Deze beleidsarme invoering had ook alles te maken met het feit dat school-
leiders enorm druk waren met fusies en de invoering van de lumpsumbekostiging. 
Daardoor werd er weinig gedaan aan het scholen van docenten om de didactische 
vernieuwing vorm te geven. Het onderwijsinhoudelijke beleid verdween naar de 
achtergrond. Docenten kozen slechts voor een nieuwe methode, en dat was het 
dan wel. In het vbo werden de kerndoelen slechts zeer ten dele aangeboden. Deze 
situatie werd door de Onderwijsinspectie gedoogd, ook omdat de politieke druk 
verminderde. 
Uiteindelijk ontbrak grotendeels het draagvlak voor de basisvorming. Docenten in 
het vbo hadden de handen vol met het realiseren van maar een beperkt gedeelte 
van het curriculum, terwijl docenten in het vwo zo snel mogelijk het kerncur-
riculum wilden afronden om extra uitdaging aan te bieden. Bronneman-Helmers 
stelt dat docenten in havo en vwo niet alleen betrekkelijk weinig last hadden van 
de basisvorming, maar ook geen enkele aandrang voelden om de wenselijk geachte 
didactische vernieuwingen, zoals vakkencombinaties of meer vaardigheden in het 
onderwijs, in te voeren. In de dagelijkse praktijk in de klas ontwikkelden docenten 
resistentie voor het beleid.70

Evaluatie 
De basisvorming werd nauwelijks een zaak van ouders of scholen. Het waren met 
name de pedagogische centra, onderwijskundigen, politici en ambtenaren op het 
ministerie die deze vernieuwing wilden. Docenten, ouders en leerlingen werden 
onvoldoende gehoord in de onderwijspolder.71 Dit leidde er mede toe dat de 
resultaten van de basisvorming en de latere bijstellingen matig waren. In de klas 
stelde het weinig voor. Zowel in het onderwijs zelf als door politici en de Onder-

68 Boef-van der Meulen (et al.), Processen van schaalvergroting in het onderwijs, 1995. 
69 Het voert te ver om die hier te noemen. Zie hiervoor Bronneman-Helmers, Vijftien jaar 

onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 78 e.v..
70 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 90-91.
71 Tijd voor onderwijs, 2008, 133. 

Overigens was ook de schoolleiding niet berekend op haar taak om de basis-
vorming in te voeren. Bij de invoeringsstrategie is daar veel te weinig rekening mee 
gehouden. Veel schoolleiders waren niet meer dan docenten-plus.63

Praktische uitvoering 
In de aanloop naar de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel van de 
basisvorming in de Tweede Kamer kwamen er protesten uit het onderwijsveld. Er 
werd aan getwijfeld of het doel van verhoging van het onderwijspeil haalbaar was. 
Dat was onmogelijk als er een uniform programma moest worden aangeboden aan 
de twee uitersten van het scholenspectrum, namelijk vbo en gymnasium. Een lan-
delijke uniforme toets zou een farce blijken te zijn, zo was de veronderstelling bij 
veel onderwijsmensen. Dit bleek ook in de praktijk.64 Eén toets voor alle leerlingen, 
van ivbo tot en met gymnasium, bleek niet hanteerbaar en haalbaar. Het egalitaire 
ideaal botste hier op de weerbarstige werkelijkheid. Het niveauprobleem in de 
toetsing werd in april 1996 aan de orde gesteld door middel van een advies van 
de Commissie Toetsing Basisvorming.65 De toetsen zouden onvoldoende rekening 
houden met de verschillen tussen leerlingen. De oplossing werd gevonden in het 
aanbieden van twee versies en afsluitingstoetsen zouden moeten worden ver-
vangen door voortgangstoetsen. 
De regelgeving ten aanzien van de keuze van de toetsen en van het afnamemoment 
werd sterk verruimd. Scholen waren daarin in hoge mate vrij. Staatssecretaris T. 
Netelenbos (PvdA)66 benadrukte echter het belang van afsluitingstoetsen voor de 
kwaliteitsbewaking van het onderwijs. De landelijke afsluitende toetsing van de 
basisvorming moest naar haar mening gehandhaafd blijven.67 Dit gebeurde echter 
niet. De toets werd uiteindelijk afgeschaft.
In de praktijk van alledag bleek ook de snelheid waarmee de kerndoelen voor de 
algemeen vormende vakken moesten worden bereikt op problemen te stuiten. 
Omdat op het niveau van het vbo de kerndoelen al in twee jaar moesten worden 
bereikt, deed zich de vreemde situatie voor dat leerlingen die intellectueel meer in 
hun mars hadden langer moesten doen over het behalen van dezelfde kerndoelen 
dan leerlingen met minder cognitieve bagage. 
Bij de basisvorming paste het vormen van zogenaamde dakpanklassen, klassen die 
opgebouwd werden uit twee naastgelegen niveau’s: bijvoorbeeld havo/vwo-brug-
klassen. Al snel (vanaf 1995) bleek dat scholen toch kozen voor homogene klassen. 
Dit had met name te maken met het groeiende leerlingaantal op grotere scholen, 
zodat homogene klassen makkelijker konden worden samengesteld. Ook vormden 

63 Marreveld, ‘De basisvorming op de voet gevolgd’, 1996, 5-7.
64 Inspectie van het Onderwijs, Onderwijsverslag 1995, 55-57. 
65 Commissie Kraakman, 1996. De publicatie van deze commissie kwam uit onder de titel De 

toets der kritiek. De titel van deze studie is o.a. ontleend aan deze publicatie. 
66 In 1994 werd T. Netelenbos staatssecretaris voor onderwijs in het Kabinet-Kok I (1994-

1998).
67 Kamerstuk 23 085, nr. 13.
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vorming werd verder bemoeilijkt doordat gezinsherenigingen van allochtonen het 
aantal taalzwakke leerlingen steeds verder deed toenemen. Ook de invoering van 
het didactische TVS-model om het tweede doel te bereiken bleek niet veel meer 
dan een ideaal, hoewel het in het licht van de vernieuwingen die nog aanstaande 
waren (tweede fase en vmbo) wel meer geaccepteerd werd. Veel docenten voelden 
zich echter niet in staat om de didactische vernieuwing vorm te geven. 
Ten aanzien van het derde punt, het uitstel van het moment van verplichte studie- 
en beroepskeuze, stelde de inspectie vast dat er als gevolg van het werken met 
dakpanklassen (bijvoorbeeld mavo/havo) voor nogal wat leerlingen sprake was van 
een feitelijk uitstel van studie- en beroepskeuze, vooral in het eerste, maar in 40 
procent van de gevallen ook in het tweede leerjaar. Tegelijkertijd constateerde de 
inspectie dat er in dakpanklassen vaak weinig gedifferentieerd werd lesgegeven en 
dat het onderwijs in veel gevallen was afgestemd op het laagste onderwijsniveau. 
Bij de kwantificeerbare zaken werd door de inspectie een aantal positieve punten 
genoemd: de resultaten waren over het geheel genomen voldoende. Ook het ren-
dement was toegenomen: de doorstroming binnen de eerste leerjaren was ver-
beterd en ook het percentage zittenblijvers was afgenomen. De afsluitingstoetsen 
hadden echter niet volgens de bedoeling gefunctioneerd. Naar het oordeel van de 
inspectie was het peil van het jeugdonderwijs gestegen (meer vakken, meer door-
stroming). Ook het moment van studie- en beroepskeuze was met minstens één jaar 
uitgesteld (door de dakpanklassen), en de modernisering was gedeeltelijk gerea-
liseerd (via nieuwe kerndoelen). 
De Onderwijsraad was veel minder positief. Hij verweet de inspectie alleen geïnte-
resseerd te zijn in cijfers. Als het ging om de werkelijke kwaliteit van de lessen in het 
lokaal kwam de verhoging van het onderwijspeil volgens de raad onvoldoende uit 
de verf. Ook ten aanzien van het uitstel van studie- en beroepskeuze en de moder-
nisering oordeelde de Onderwijsraad duidelijk minder positief dan de inspectie.77 

3.4. De tweede fase 

Ontstaansgeschiedenis en visie achter de vernieuwing 
In de bundel opstellen Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat78 con-
stateerde oud-voorzitter van de Onderwijsraad J.M.G. Leune79 dat in de laatste 
decennia een overgang plaatsvond van de luisterschool (waarin leerlingen vooral 
stil zijn en luisteren naar de leerkracht) naar een school die hij als ‘werkplaats’ 
aanduidde. Bij dit werkplaatsmodel was de leerling actief betrokken bij het ver-
werven van kennis, inzicht en vaardigheden. Leune zag dit model vooral terug in 
de tweede fase van het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen actief waren in het 

77 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 91. 
78 Leune, ‘Onderwijs en maatschappelijke verandering’, 2002. 
79 J.M.G. Leune (1945), emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit van 

Rotterdam, was van 1992 tot 2000 voorzitter van de Onderwijsraad. 

wijsraad werd dit matige resultaat regelmatig onder woorden gebracht.72 De punten 
waarop de basisvorming vastliep betroffen juist zaken die met de basisvorming 
bereikt moesten worden: de verhoging van het onderwijspeil, het versterken van 
de gemeenschappelijke culturele basis van alle burgers en het voorkomen van te 
vroege studie-/beroepskeuze. 
Allereerst de verhoging van het onderwijspeil. Deze zou via twee wegen bereikt 
moeten worden: het opstellen van kerndoelen en eenzelfde aanbod voor alle leer-
lingen van vbo tot en met gymnasium. Wat betreft de kerndoelen bleef veel ondui-
delijk. In eerste instantie waren er te veel, ook werden ze als te vaag of juist te 
concreet beoordeeld. In het levensbeschouwelijk georiënteerde onderwijs werd 
bovendien gevreesd dat met een uitvoerige set van kerndoelen de identiteit van 
scholen aangetast zou worden. De voortdurende aanpassing73 en toegevoegde cor-
recties hebben de kerndoelen tot een gemankeerd instrument gemaakt. 
Uit het evaluatierapport van de Inspectie van het Onderwijs dat in 1999 verscheen, 
bleek dat het programma van de basisvorming voor veel vakken overladen was. 
Voor leerlingen uit het (i)vbo bleek de basisvorming veel te moeilijk en onhaalbaar. 
Dit gold niet voor havo- en vwo-leerlingen: voor hen was de basisvorming juist niet 
uitdagend genoeg. Ook werd er door de scholen nauwelijks samenhang tussen de 
vakken aangebracht (vakkencombinaties); van een vernieuwing van de didactiek 
was rond 1999 ook nog weinig zichtbaar.74 Het vak verzorging kwam meestal niet 
goed van de grond: er was relatief weinig tijd om dit als laatste aan de basisvorming 
toegevoegde vak in te voeren. Techniek, een andere nieuw vak, had een voorsprong, 
omdat het al op grotere schaal in het voortgezet onderwijs voorkwam. Beide 
vakken zijn inmiddels echter op de meeste scholen uit het curriculum verdwenen of 
opgegaan in vakken als biologie en natuurkunde.75

Bij het tweede doel, de promotion de tous, paste het om niet uit te gaan van twee 
niveaus in de basisvorming. Dat zou deze culturele verheffing in ieder geval de 
gelijke basis ontnemen. Het zou eerder de tweedeling bevorderen.76 In het WRR-
voorstel om twee niveaus aan te bieden zat daarom iets ongerijmds: met die twee 
niveaus werd in feite aangegeven dat het onmogelijk was om op één niveau basis-
vorming aan te bieden en daarmee werd in feite een streep gezet door de term 
basisvorming. Maar Schuyt toonde zich hierin wel realistisch. Toen er één niveau 
moest worden aangeboden was de enige oplossing: aansluiten bij laagste niveau. 
Voor de gymnasiumleerling pakte dit verkeerd uit. Het dilemma werd groter doordat 
Wallage het niveau juist omhoog wilde hebben. Het ideaal van de uniforme basis-

72 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008. 
73 Zo kregen scholen meer vrijheid om een keuze te maken uit de kerndoelen, en ook meer 

mogelijkheden voor vrijstellingen voor leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen. 
De toetsen, die toch al nauwelijks meer werden afgenomen, werden formeel afgeschaft.

74 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 91. 
75 Doornekamp en Van de Bunte, Verschijningsvormen van verzorging (deel B), 1995, 138. 
76 Achteraf gezien is de kritiek van Schuyt op het inzetten op één niveau door Wallage 

terecht gebleken: het betekende te veel uitdaging voor het lbo en te weinig voor 
bijvoorbeeld het gymnasium. 
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komen als wegbereider van de landelijke hervorming van het onderwijs.83 Wallage 
wilde namelijk dat het lesgeven op het voortgezet onderwijs meer zou gaan lijken 
op dat van het hbo en wo: meer zelfstandigheid voor de leerlingen, docenten als 
begeleiders van het leerproces en met behulp van dossiers en portfolio’s waarmee 
leerlingen hun eigen prestaties moesten bijhouden. Het feit dat in het hbo en wo 
ook hoorcolleges gegeven werden, werd niet opgemerkt. 
Na een rapportage van Visser ’t Hooft, die geheel in lijn was met de wens van 
Wallage, werd in mei 1993 de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs 
opgericht. Deze stuurgroep stond onder leiding van mevrouw Ginjaar-Maas, van 
1982 tot 1989 staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (VVD). Vice-voor-
zitter werd mevrouw Visser ’t Hooft. Een van de leden was Wynand Wijnen, die aan 
de Universiteit Maastricht het probleemgestuurd onderwijs (PGO) introduceerde. 
Zijn rol was belangrijk bij de vormgeving van het studiehuis.84

In de Profielnota ging het er vooral om de inhoudelijke kaalslag van de Mammoetwet 
te repareren. De genoemde stuurgroep ging zich echter steeds meer richten op de 
ideeën van het studiehuis: meer verantwoordelijkheden bij leerlingen, inspelen op 
de behoefte aan zelfstandigheid en op de individuele verschillen tussen leerlingen, 
en de docent als coach. In 1996 werd de Stuurgroep opgevolgd door het Proces-
management Voortgezet Onderwijs (PMVO). Dit kwam eind 1996 met een start- 
document onder de titel Van onderwijzen naar leren. Dit document markeerde een 
duidelijke omslag in de visie op onderwijs: van de docent-centrale en op onder-
wijzen gerichte benadering naar een leerling-centrale en op leren gerichte bena-
dering. Het PMVO stond een samenhangende onderwijsvernieuwing voor ogen, 
waarin brede vorming (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk), de 
actieve en zelfstandige leerling en recht doen aan verschillen (onderwijs diende 
verschillen tussen leerlingen op te merken en te honoreren) centraal zouden 
staan. Een ontwikkeling dus van onderwijzen naar leren waarbij het studiehuis het 
voertuig moest worden om deze omslag te bewerkstelligen. Omdat het PMVO zich 
niet alleen richtte op de tweede fase, maar ook op onderbouw en vbo, kreeg zijn 
concept een bredere toepassing dan alleen de tweede fase: het werd evengoed van 
toepassing op de inrichting van de basisvorming en de leerwegen in het vmbo. 
Tijdens de planvorming kwam er kritiek vanuit wetenschappelijke hoek op de visie 
achter de tweede fase en met name op de didactische invulling daarvan in de vorm 
van het studiehuis. In het voorjaar van 1997 kreeg J.D. Imelman85 de opdracht van 
het PMVO86 om te bezien hoe het onderwijs vernieuwd kon worden en hoe het 

83 NRC Handelsblad, 25 oktober 2003.
84 Herraets, ‘Het onverstoorbare gelijk van Wynand Wijnen, onderwijsvernieuwer’, 1999.
85 Jan Dirk Imelman (1939) was hoogleraar theoretische en historische pedagogiek te 

Utrecht. Hij kent aan het leerproces een triadische structuur toe, bestaande uit leraar, 
leerling en leerstof (kennis, inhoud, cultuur). Vanuit deze visie leverde hij uitvoerige 
kritiek op nieuwe onderwijsmodellen zoals het studiehuis waar de relatie met de kennis, 
de leerstof uit het oog zou zijn verloren en de overheidsbureaucratie en onterechte 
overheidsbemoeienis de overhand zouden hebben gekregen.

86 Zie: Imelman (et al.), De overheid als bovenmeester, 1999, 11.

zogenaamde studiehuis. Het ging meer om learning by doing. De overgang naar een 
actieve rol voor de leerling is volgens Leune een fenomeen dat past bij deze tijd. 
In het gezin is dezelfde ontwikkeling zichtbaar in de omslag van een bevelshuis-
houding naar een onderhandelingshuishouding. Kinderen worden mondiger. Het 
onderwijs moet zich daarbij aanpassen.80 Dit betekende een duidelijk omslag in de 
visie op onderwijs: van de docent-centrale en op onderwijzen gerichte benadering 
naar een leerling-centrale en op leren gerichte benadering, een ontwikkeling van 
onderwijzen naar leren. 
De eerste stap in deze vernieuwing in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
werd in 1982 gezet. In dat jaar brachten minister Deetman en staatssecretaris Gin-
jaar-Maas (kabinet-Lubbers I (CDA/VVD: 1982–1986) de nota De tweede fase ver-
volgonderwijs uit. In deze nota werden de kaders geschetst voor de bovenbouw van 
het havo/vwo.81 Doordat de discussies over onder andere de basisvorming en de 
vorming van grote scholengemeenschappen heel veel energie opslokten, werd pas 
in de jaren negentig een vervolg gemaakt op de plannen van de tweede fase. Dit 
gebeurde door middel van de Profielnota (1991) en de Vervolgnota (1992), waarin het 
commentaar op de Profielnota was verwerkt. 
Het gesternte waaronder de plannen van de tweede fase werden geformuleerd, 
bepaalde mede de inhoud van de plannen. De effecten van de economische 
teruggang in de jaren tachtig dwong de overheid ertoe de uitgaven te beheersen. 
In de jaren tachtig en negentig nam bovendien het aantal studenten in hbo en wo 
enorm toe, mede veroorzaakt door een ruimhartig studiefinancieringsbeleid. Het 
gevolg van de enorme toestroom was dat in het hbo en wo werd geklaagd over het 
feit dat het niveau van de studenten daalde. Er waren veel uitvallers. Dit had mede 
te maken met het feit dat studenten te weinig studievaardigheden hadden meege-
kregen, aldus de Profielnota. De tweede fase moest de volgende doelstellingen rea-
liseren: verbetering van de kwalificaties van havo- en vwo-leerlingen, vermindering 
van zittenblijven, omwegen (bijvoorbeeld havo – mbo – hbo) en voortijdig school-
verlaten, minimaal handhaving van de huidige deelname aan het hoger onderwijs, 
vermindering van de uitval en vertraging in het hoger onderwijs. Voor havo en vwo 
werd de expliciete doelstelling: voorbereiding op respectievelijk het hbo en het 
wetenschappelijk onderwijs. Het havo zou niet langer eindonderwijs mogen zijn.82 
Direct na de presentatie van de Profielnota in 1991 kwam staatsecretaris Wallage 
in contact met mevrouw J.C. Visser ’t Hooft, op dat moment rector van het Roland 
Holst College in Hilversum. Zij had Wallage benaderd in verband met nieuwbouw-
plannen (na een brand) voor haar school. Wallage bezocht de school en kwam onder 
de indruk van de manier waarop Visser ’t Hooft haar school had hervormd. De leer-
lingen werden daar niet vermoeid met langdurige betogen van een docent, omdat 
die slechts tien minuten per les het woord mocht voeren. Leerlingen werkten zelf-
standig en in groepen. Visser ’t Hooft kreeg haar geld, als zij naar Den Haag wilde 

80 Leune, ‘Onderwijs en maatschappelijke verandering’, 2002, 36. 
81 Zie vorige paragraaf.
82 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 94.
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Veranderingen in het curriculum en de didactiek 
Om de doorstroom te verbeteren en het pretpakket uit te bannen, werd het onderwijs 
ingericht op basis van een viertal doorstroomprofielen: natuur en techniek (n&t), 
natuur en gezondheid (n&g), economie en maatschappij (e&m), cultuur en maat-
schappij (c&m). In deze profielen werden moderne vreemde talen gesplitst in twee 
deelvakken. Nieuwe vakken, zoals algemene natuurwetenschappen (anw), culturele 
en kunstzinnige vorming (ckv), klassieke culturele vorming (kcv) en samenhangend 
literatuuronderwijs (slo), werden ingevoerd. 
Er werden een groot aantal voorschriften in de programma’s voor het schoolexamen 
opgesteld. Examenprogramma’s bevatten gedetailleerde beschrijvingen van de 
eindtermen die bereikt moesten worden, gegroepeerd in domeinen en subdo-
meinen. Voor Nederlands werd bijvoorbeeld een schrijfdossier voorgeschreven. Ook 
moesten er allerlei praktische opdrachten uitgevoerd worden, zoals het profiel-
werkstuk en andere werkstukken en verslagen, waarbij soms gedetailleerde voor-
schriften bestonden over het wegen van diverse vaardigheden, zoals bij talen de 
spreek- , lees- en schrijfvaardigheid. Voor ieder leerjaar moesten er zogenaamde 
PTA’s, programma’s van toetsing en afsluiting, geschreven worden. Leerlingen 
moesten structuur krijgen in hun werk via studiewijzers, waarin de doelstellingen 
en daaraan gekoppelde acties in een tijdsoverzicht aan leerlingen werden gepre-
senteerd. 
Daarnaast werd de hierboven beschreven didactische vernieuwing doorgevoerd, het 
zogeheten studiehuis, waarin leerlingen vooral zelfstandig en zelfsturend kennis en 
vaardigheden moesten verwerven. 

Invoeringsstrategie 
Ook bij deze vernieuwing ging de invoering niet langs de lijn van experimenten, 
evaluatie en daarna eventuele invoering. De invoering van de tweede fase verliep 
in twee etappes. Er was een voorhoede van 125 scholen die in het schooljaar 
1998–1999 startte. De rest van de scholen, 365 in getal, begon in het daarop 
volgende schooljaar. De tweede fase werd, in tegenstelling tot de basisvorming, 
door de scholen beleidsrijk ingevoerd, dat wil zeggen dat de meeste scholen de 
beleidsregels van de overheid trouw uitvoerden. Dit had te maken met het feit dat 
veel scholen met name het doel van de niveauverbetering onderschreven.92

De invoering van de tweede fase werd regelmatig onderbroken door aanpassingen 
die noodzakelijk bleken. Dit hoorde niet bij een van tevoren doordachte invoerings-
strategie, maar leek meer op ad-hocbeleid. Door ad-hocmaatregelen viel de basis 
voor een loyale invoering wel steeds meer weg. Zo bleek de grote hoeveelheid voor-
schriften al snel moeilijk werkbaar. In november 1998 zag staatssecretaris K.Y.I.J. 
Adelmund (PvdA) zich genoodzaakt om in te grijpen. Ze kwam met een beperking 
van de voorschriften en programma-eisen. Toen ook de tweede groep scholen 
startte (1999-2000) werden de klachten alleen maar meer en steviger, met name 

92 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 102.

studiehuis daarin kon functioneren. Zijn rapport verscheen in juni 1997 onder de 
naam Documentenanalyse en -kritiek (1997). In september werd er een presentatie 
gepland, maar het PMVO zag ervan af, waarschijnlijk omdat de ideeën erin niet 
strookten met de studiehuisplannen. De onderzoekers meenden namelijk dat de 
studiehuisplannen desastreus zouden kunnen uitpakken. Zunderdorp, voorzitter 
van het PMVO, de opdrachtgever van het onderzoek, verzocht Imelman met klem 
het rapport niet te publiceren. Imelman en de zijnen publiceerden echter twee jaar 
later een bewerking van het oorspronkelijke rapport onder te titel De overheid als 
bovenmeester.87 De auteurs bekritiseerden het PvdA-gehalte in de vernieuwingen, 
waarbij zaken als sociale samenhang, de grotere rol van de school in de buurt en 
de grotere rol van ict belangrijker waren dan onderwijzen en leren, terwijl dat 
laatste het bijzondere karakter van de schoolse praktijk uitmaakte. Het studiehuis 
en algemene vaardigheden werden naar hun oordeel gezien als een middel voor 
alle kwalen die men het onderwijs toedichtte. Ze zagen het studiehuis in lijn met 
het zogenaamde adaptieve onderwijs, waarvan pedagoog Stevens de bekendste 
pleitbezorger was. Stevens verwoordde zijn ideeën in De school als pedagogische 
werkplaats.88 Stevens zocht naar vormen van adaptief onderwijs, die zich aanpassen 
aan wat het kind kan en die zich niet laten leiden door wat het kind moet. Daarmee 
stond zijn visie in de traditie van reformpedagogen als Montessori, Petersen en 
Boeke.89 Imelman vond dit naturalistische opvattingen die veronderstelden dat het 
kind in wezen met een goed ontwikkelingspotentieel geboren wordt. Imelman en 
de zijnen hadden vooral kritiek op de verschuiving van kennis naar algemene vaar-
digheden en op de rol van docent als begeleider of coach. Vaardigheden kunnen 
niet zonder kennis en onderwijs kan niet zonder een sterke docentenrol. Het stu-
diehuis was gebaseerd op de eenzijdige leerpsychologie van Stevens: veel goede 
bedoelingen en veel new speak. ‘Daarop bouw je geen studiehuis. Daarop bouw je 
een pedagogische ruïne’, volgens Imelman.90

Ook de Onderwijsraad liet voor de invoering van de tweede fase kritiek horen. Hij sprak 
van laisser faire: er werd te veel aan de leerlingen overgelaten. Bovendien werd de 
wetenschappelijke basis van het studiehuis ‘oud en mager’ genoemd.91 Ten slotte werd 
er verzuimd om aan te geven hoe scholen hun leerlingen zelfstandig konden laten leren. 
Ondanks al deze kritiek werden de tweede fase en het studiehuis gewoon ingevoerd. 

87 Imelman (et al.), De overheid als bovenmeester, 1999; zie ook: Traas, ‘Onderwijskundigen, 
waarheidsliefde en de Tweede Fase’, 2005. J.C. Traas is oud-leraar Engels, oud-rector van 
een scholengemeenschap in Middelharnis en publicist.

88 In Becker (et al.), Om de kwaliteit van het onderwijs, 1998.
89 Imelman (et al.), De overheid als bovenmeester, 1999, 103. 
90 De pedagogische kwestie is volgens de auteurs van De overheid als bovenmeester te 

structureren volgens de steeds weer actuele vraag: Wat moet aan wie wanneer en hoe 
geleerd worden en waarom? Gedurende 2500 jaar Europese geschiedenis is daarover 
nagedacht. Het heeft indrukwekkende pedagogieken opgeleverd, zoals De Staat van Plato, 
Orbis sensualium pictus van Comenius, Umriss der Pädagogik van Herbart en Kohnstamms 
Persoonlijkheid in wording.

91 Advies van de Onderwijsraad ‘De tweede fase vernieuwt’, 28 februari 1995. Zie ook: NRC 
Handelsblad 13 april 1995.
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problemen die volgens de inspectie95 te maken hadden met onevenwichtigheden 
in de formele structuur van de tweede fase. De inspectie wees hierbij op de dis-
crepantie tussen de zwaarte van enkele examenprogramma’s en de beschikbare 
tijd voor leerlingen, het ontbreken van de mogelijkheden om de tweede fase ook 
werkelijk fysiek vorm te geven (voldoende ruimte voor organisatie en tijd voor 
docenten om zich hier daadwerkelijk grondig op voor te bereiden) en de complexe 
situatie rondom hele vakken en deelvakken. Daarnaast schatte zij de studielast door 
de leerlingen als te hoog in. Dit werd met name veroorzaakt door het grote aantal 
praktische opdrachten en werkstukken. Voor docenten nam de administratieve last 
zeer toe: minder contacturen, maar meer klassen, mede door de deelvakken die 
minder uren per week kregen. Voor ieder jaar moest vanaf klas 4 een PTA (Pro-
gramma van Toetsing en Afsluiting) gemaakt worden. 
Ook de didactische vernieuwing leek niet aan te slaan. Hoewel leerlingen in eerste 
instantie redelijk positief stonden ten opzichte van de studiehuisgedachte (meer 
verantwoordelijkheid en meer zelfstandig werken), bleek de praktijk minder roos-
kleurig. De studiewijzers werden als een keurslijf ervaren, leerlingen vonden ook 
dat ze in de onderbouw niet voorbereid werden op het studiehuis. Bovendien werd 
er een verschil geconstateerd tussen havo- en vwo-leerlingen. De eerste groep 
was nog minder dan de tweede groep in staat om de studiehuisgedachte vorm te 
geven. Het nieuwe functiewaarderingssysteem zorgde ervoor dat sommige scholen 
niet langer uitsluitend eerstegraadsdocenten lessen lieten verzorgen, maar ook dat 
goedkope begeleiding in het studiehuis mocht meetellen als onderwijstijd.
Praktische problemen werden ook veroorzaakt door het schoolexamen. Al in het 
vierde jaar moest gestart worden met het examenprogramma. Hierin waren diverse 
vormvoorschriften en voorschriften voor de weging opgenomen. Met al die voor-
schriften wilde men garanderen dat de verschillende vaardigheden die met het 
studiehuis werden beoogd ook daadwerkelijk aan bod zouden komen. Bij de basis-
vorming was dat immers mislukt. In de praktijk werkte dat echter niet. Ook scho-
lieren lieten van zich horen: op 6 december 1999 trokken ze naar het Malieveld om 
te protesteren tegen de tweede fase. De kritiek spitste zich met name toe op de 
volgende punten:
- de moeizame organisatie en invoering van de tweede fase;
-   de verspintering van het aanbod door veel kleine vakken (splitsing moderne 

vreemde talen in twee deelvakken, en vakken als anw, ckv, kcv, slo);
-   de invoering van de vaak als te optimistisch ervaren leerling-centrale didactiek 

in het studiehuis;
-   de overladen studielastregeling (1600 uur per jaar, ofwel 40 weken van 40 uur).
In februari 2003 kwam de inspectie met een stand van zaken na vier jaar tweede 
fase.96 Ze constateerde een betere doorstroom naar hbo en wo en meer zelfverant-
woordelijkheid bij leerlingen. De voorwaarden om dit laatste echt vorm te geven 

95 Inspectie van het Onderwijs, Onderwijsverslag over het jaar 2001, 188. 
96 Inspectie van het Onderwijs, Tweede fase vierde jaar. Een overzicht van de stand van zaken 

vier jaar na invoering van de tweede fase havo/vwo, 2003. 

over het overladen programma, de werkdruk en allerlei organisatorische fricties.  
Zowel de Inspectie als het PMVO stelde deze problemen vast. Beide instanties zagen 
dit echter als invoeringsperikelen, die zich niet op alle scholen in dezelfde mate 
voordeden. In maart 2000 zag de staatssecretaris zich opnieuw verplicht tot het 
nemen van een aantal maatregelen. De omvang van het verplichte vrije deel werd 
beperkt, er mocht samengewerkt worden tussen vakken bij praktische opdrachten 
en het profielwerkstuk mocht betrekking hebben op één profielvak. Deze ingreep 
had echter een keerzijde, die de kern van de vernieuwing aantastte: de profielen 
werden hiermee onevenwichtiger (in het vrije deel konden minder vakken gekozen 
worden) en daarmee minder herkenbaar voor het vervolgonderwijs. 
In januari 2002 kwam staatssecretaris Adelmund met de notitie Continuïteit en Ver-
nieuwing in de tweede fase havo/vwo. Daarin werden opnieuw maatregelen aange-
kondigd om knelpunten weg te nemen en om scholen meer ruimte te geven. Zo 
werd de versnippering ongedaan gemaakt en werden weer zoveel mogelijk vol-
ledige vakken ingevoerd. Ook kwamen dwingende vormvoorschriften (zoals hande-
lingsdelen) zoveel mogelijk te vervallen. 
In januari 2003 stuurde de nieuwe CDA-minister van onderwijs M.J.A. van der 
Hoeven93 (kabinet-Balkenende I (CDA/VVD/LPF: 2002–2003) de notitie Ruimte 
laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo aan de Tweede Kamer. Op 
basis van alle hierboven genoemde reacties werd een aantal conceptvoorstellen 
voor aanpassingen in de tweede fase uitgewerkt. In juli van dat jaar verscheen 
een definitief voorstel tot herziening van de tweede fase havo/vwo. Intussen was 
het tweede kabinet-Balkenende (CDA/VVD/D66: 2003–2006) aangetreden, waarin 
mevrouw Van der Hoeven opnieuw minister van OCW was. Haar insteek werd om 
de keuzevrijheid van scholen, docenten en leerlingen te vergroten. Dit had ook te 
maken met een verandering in de politiek als het gaat om de verhouding tussen 
overheid en burgers. Meer dan in de voorgaande decennia legde de overheid ver-
antwoordelijkheden en initiatieven in handen van direct betrokkenen, in dit geval 
de scholen zelf. Dit betekende een verdere ‘ontregeling’ van de tweede fase: geen 
dwingende vormvoorschriften meer en voorschriften voor schoolexamens werden 
beperkt tot hoofdlijnen. 
Er waren nog wel zorgen over het betaprofiel. Hierin werd voorzien door het vak nlt 
(natuur, leven en technologie) in te voeren voor de beide natuurprofielen. Geheel in 
lijn met het hierboven beschreven beleid van de regering werd de invoering van dit 
vak niet verplicht gesteld. 

Praktische uitvoering 
De manier waarop scholen de tweede fase in de praktijk vormgaven, leidde tot veel 
protesten.94 En deze werden uitgelokt door organisatorische problemen en door 

93 M.J.A. van der Hoeven (1949) was van 2002-2007 minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen en van 2007-2010 minister van Economische Zaken en is lid van het CDA.

94 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 103.
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vreemde talen. Vanaf 2002 mochten scholen de talen naar eigen inzicht inrichten.
Het studiehuis en het zelfstandig leren, horend bij de derde doelstelling, functi-
oneerden duidelijk niet naar behoren. Aanvankelijk riep dit concept veel enthou-
siasme op. De meeste scholen gingen ermee aan de slag. Na enige tijd stagneerde 
echter het enthousiasme. Niet zelden kwam dit door de overladenheid van het pro-
gramma. Maar ook de veranderde rol van de docent (geen overdrager maar slechts 
coach of studiebegeleider) en van de leerling (geen ontvanger van onderwijs maar 
een zelfstandige verwerker van leerstof) hadden geen positief effect op het stu-
diehuis. De studiewijzer, waarin een soort geprogrammeerde instructie aan leer-
lingen gegeven werd, bevorderde de zelfstandigheid niet en werkte eerder als een 
keurslijf. Er ontstond didactische schraalheid: lesuren werden vaak volgens een vast 
patroon ingevuld: eerst huiswerk nakijken, dan een korte instructie door de docent 
en vervolgens zelfstandig opdrachten maken door leerlingen. Ten slotte met behulp 
van antwoordbladen zelfstandig of in groepen controleren van het gemaakte werk. 
In haar inaugurele rede in 2005 onder de titel Leren in het studiehuis: consumeren, 
construeren of engageren?102 bekritiseerde de Groningse hoogleraar M.P.C. van der 
Werf de aannames waarop het studiehuis is gebaseerd. Volgens Van der Werf gaat 
het om een andere opvatting over leren en een andere opvatting over de functie 
van de school. Het nieuwe leren verwijst naar nieuwe leeruitkomsten, nieuwe 
soorten van leerprocessen, nieuwe instructiemethoden, gebaseerd op de opvatting 
dat leren een sociaal-interactief, contextueel, construerend, zelfregulerend en 
reflectief proces is.103 Van der Werf betoogde dat het nieuwe leren door geen enkel 
empirisch onderzoek en door geen wetenschappelijke theorieën wordt ondersteund 
en dat ze nooit in een serieus te nemen sociaal-wetenschappelijke theorie zijn 
gehypothetiseerd. Zij stelde dat het nieuwe leren duidelijk geïnspireerd wordt door 
ideologische opvattingen en gebaseerd is op een combinatie van het radicaal con-
structivisme104 en het gesitueerde leren.105 Om die reden wordt er gesproken van 
sociaal-constructivisme. Leren is in deze visie dus een proces van kennisconstructie 
door de leerling zelf. Dat leren moet plaatsvinden in authentieke leeromgevingen 
en is een sociale activiteit waarin kennisconstructie gezamenlijk plaatsvindt. De 

102 Van der Werf, ‘Leren in het studiehuis: consumeren, construeren of engageren?’, 2005. 
103 Simons, Van der Linden en Duffy, New learning, 2000; Simons, ‘Towards a constructivistic 

theory of self-directed learning’, 2000.
104 Dit denken heeft zijn wortels in de filosofie en meer specifiek in de epistemologie, dat 

zich bezighoudt met de aard van kennis. De essentie is: Er bestaat geen objectieve 
werkelijkheid die gekend kan worden. Individuen construeren zelf kennis. Piaget was 
de eerste die hiervoor aandacht vroeg: leren is een proces van het organiseren van 
ervaringen. Er is echter wel een belangrijk verschil met het constructivisme: er is wel 
degelijk een rol voor de instructie, omdat lang niet alles zelfstandig verworven kan 
worden. 

105 Het zogenaamde gesitueerde leren gaat ervan uit dat kennis bestaat in de externe sociale 
wereld. Daarom moet leren plaatsvinden in ‘authentieke’ leeromgevingen die zoveel 
mogelijk lijken op de werkelijke omgeving buiten de school. Sommigen gaan zover om te 
stellen dat alle schoolse kennis niet legitiem is. Zie ook: Lave, ‘Experiments, tests, jobs and 
chores’, 1986. 

waren echter op veel scholen nog onvoldoende. Er was een verbreding van het 
aanbod, maar dit leidde ook weer tot versnippering. Er werd weinig inhoudelijke 
samenhang binnen de profielen geconstateerd. Ook waren er te veel praktische 
opdrachten en handelingsdelen in relatie tot de beschikbare tijd. 

Evaluatie 
Het Tweede Fase Adviespunt97 kwam in oktober 2005 met een evaluatierapport 
over de ontwikkelingen in de tweede fase havo/vwo vanaf de invoering in 1998.98 
Daarin werd met name ingegaan op de vraag in hoeverre de drie doelstellingen van 
de Wet op de Profielen (1997) waren gerealiseerd. De hoofddoelstelling van de wet 
was het verwezenlijken van een betere aansluiting van havo en vwo op het hoger 
onderwijs. Daarvoor was het ten tweede noodzakelijk het onderwijsprogramma in 
de havo- en vwo-bovenbouw te moderniseren. Een derde, daarvan afgeleide doel-
stelling, was het scheppen van meer ruimte voor scholen in de keuze van werk-
vormen (in verband met het vergroten van de autonomie van scholen). 
Wat betreft de hoofddoelstelling bleek volgens het Adviespunt dat het interne en 
externe rendement van havo en vwo in de periode 1998–2004 was verbeterd. Zowel 
deelnamepercentages als slagingspercentages stegen en de doorstroom naar hbo 
en wo ging meer langs de directe weg (en dus niet via een omweg, bijvoorbeeld 
havo-mbo–hbo). Maar op de vervolgopleiding deden studenten het niet beter. De 
trend waarbij in het eerste jaar van de studie minder studenten de prestatienorm 
haalden, werd met de tweede fase niet tot staan gebracht.99 Op het gebied van 
vaardigheden was er wel een verbetering, met uitzondering van rekenvaardigheden. 
Kritisch was het Adviespunt over de vakinhouden: op dat gebied hadden de tweede 
faseleerlingen minder bagage dan havo- en vwo-gediplomeerden oude stijl. 
De tweede doelstelling betrof de modernisering van de onderwijsprogramma’s. 
Volgens het rapport was de inhoudelijke samenhang tussen de in een profiel 
opgenomen (deel)vakken slechts in beperkte mate gerealiseerd. Ook was de her-
kenbaarheid van de profielen voor de opleiders in het hoger onderwijs minder 
eenduidig dan beoogd. De invoering van nieuwe vakken in de tweede fase – zoals 
algemene natuurwetenschappen (anw) en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) 
– werd over het algemeen als succesvol beoordeeld. Het aspect vaardigheden 
(praktische opdrachten, practica en het profielwerkstuk) werd slechts moeizaam 
door scholen vormgegeven. Er waren scholen die er wel werk van maakten, 
maar de meeste scholen lieten het aan de docenten zelf over.100 Daarbij was het 
draagvlak voor deze vernieuwing bij docenten van groot belang. Dat verschilde 
per vak, per docent en werd ook bepaald door leeftijd en opleidingsgraad.101 De 
invoering van deel- en heelvakken bleek problematisch, met name bij de moderne 

97 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 108 e.v..
98 Tweede Fase Adviespunt, Zeven jaar Tweede Fase, een balans, 2005. 
99 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 16-120. 
100 Van Meurs, De Odyssee van klassieke vorming, 2008. 
101 Van Meurs, De Odyssee van klassieke vorming, 2008, 156. 
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De minister benadrukte dat de klachten uit het hoger onderwijs zeker niet waren 
gestopt met de invoering van de tweede fase. Haar voorstellen om te komen tot 
aanpassing van de tweede fase hadden een duidelijk doel: ‘We doen dit alles niet 
voor niets. Bij geschiedenis kwam de overzichtskennis niet meer aan bod. We lieten 
kinderen deeltalen Frans en Duits leren, met als resultaat dat ze nu twee talen niet 
beheersen.’ De minister zette ook een punt achter het studiehuis: ‘De verplichting 
om onderwijs in een bepaalde vorm te geven vervalt. Maar zelfstandig leren moeten 
we behouden. (…) Niemand wil volledig terug naar klassikaal lesgeven. Maar hier en 
daar een beetje terug, moet kunnen. Het hoger onderwijs heeft ook hoorcolleges, 
leerlingen moeten daarop zijn voorbereid. Je moet dus gewoon kennis overdragen.’ 
Op de vraag of de minister met het deels terugdraaien van de tweede grote onder-
wijshervorming (na de basisvorming) bezig was om de erfenis van haar sociaalde-
mocratische voorgangers op te ruimen, antwoordde ze: ‘De slinger hing tot 1998 
te veel naar de ene kant, en daarna naar de andere kant. Ik probeer een nieuwe 
balans te zoeken.’ De minister ging dan ook serieus in op een brief114 van 10.000 
studenten wiskunde, natuurkunde en informatica die in feite dezelfde problematiek 
aansneden: 

Wij zijn boos. Wij merken dat wij het universitair niveau eigenlijk niet aankunnen. Er 
treden dagelijks situaties op waarbij we merken dat we te weinig wiskunde op de mid-
delbare school hebben gehad. Daarom moeten wij nu bijspijkercursussen volgen, of zelfs 
stoppen met onze studie. Wij horen het geklaag van onze docenten, maar wat kunnen 
wij eraan doen? We zouden willen dat we meer wiskunde zouden hebben gehad op de 
middelbare school. 

Veel van de genoemde kritiekpunten werden aangepakt in de Wet aanpassing pro-
fielen die per augustus 2007 werd ingevoerd. 

3.5. Het vmbo 

Ontstaansgeschiedenis en visie achter de vernieuwing 
De invoering van het vmbo betekende een samenvoeging van het voorbereidend 
beroepsonderwijs (vbo) en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo). 
De naam ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ werd pas in een later 
stadium, bij de indiening van het wetsvoorstel (juni 1997), voor het eerst geïntro-
duceerd om daarmee de functie en positie van het vbo en het mavo, namelijk de voor-
bereiding op het middelbaar beroepsonderwijs, duidelijk te articuleren. De reden 
voor deze samenvoeging was met name gelegen in de problemen die in de jaren 
zeventig en tachtig in het lager beroepsonderwijs (lbo, later vbo) waren ontstaan. 
De populariteit van deze onderwijsvorm ten opzichte van andere schoolsoorten liep 

114 De zogenaamde ‘Lieve Maria brief’, 19 januari 2006.

vooronderstelling dat de docent niet echt kan overdragen, stoelt volgens Van der 
Werf niet op empirisch onderzoek. Kennis kan naar haar oordeel wel degelijk geïn-
strueerd worden.106 Het blijkt zelfs in veel gevallen effectiever en efficiënter. 
In een poging om de ontwikkelingen rondom het nieuwe leren te keren werd door 
Ad Verbrugge107 een beweging opgericht onder de naam BON, Beter Onderwijs 
Nederland. BON ziet als meest effectieve vorm van onderwijs directe instructie en 
oefening onder leiding van een vakkundig docent, in overzichtelijke groepen met 
een royaal aantal contacturen. BON wil een stop op de wijdverbreide ideologie van 
het didactische, constructivistische concept van het nieuwe leren. Ze beschouwt dit 
als een tunnelvisie.108 De visie van Verbrugge en Van der Werf, later ondersteund 
door onder anderen Wilna Meijer109, werd door onder anderen Stevens en Miedema 
bekritiseerd. Met name Miedema zette zich af tegen BON. Miedema stelde dat echte 
vakspecialisten ook in het verleden maar in een klein deel van het onderwijs voor-
kwamen. Hij typeerde de visie van Verbrugge als een neoconservatieve visie.110 
Stevens reageerde in Christen Democratische Verkenningen (2006)111 op de visie van 
Van der Werf. Stevens stelde dat zij de ontwikkelingskans van de leerling centraal 
stelt. Hij verweet de critici van het nieuwe leren dat zij dertig jaar motivatie-on-
derzoek over het hoofd zagen en basale inzichten van de ontwikkelingspsychologie 
negeerden. 
De tweede fase en met name het studiehuis, die dus in lijn stonden met de visie van 
Stevens en Miedema, hadden echter geen positief effect: de motivatie nam af, op 
internationale lijstjes scoorde Nederland steeds slechter, leerlingen bleven vaker 
zitten, voortijdig schoolverlaten in havo en vwo nam toe, de instroom in bètavakken 
nam af en er was geen betere aansluiting op hoger onderwijs gerealiseerd.112 Op 16 
november 2005 betoogde minister Van der Hoeven in de Volkskrant dat veel in de 
tweede fase mislukt was. Met name het aspect van de kennisoverdracht werd door 
haar kritisch aan de orde gesteld. De minister:

Het vakkenpakket bestaat uit heel veel vakken en vakjes. Een breed en overladen pro-
gramma. Er is te weinig ruimte voor kennis en vaardigheden, voor verdieping. Het blijft 
vaak oppervlakkig. We hebben veel eisen tot in detail beschreven: werkstukken, praktijk- 
opdrachten, dossiers. Dingen die niets meer met onderwijs te maken hebben, maar met 
administratie. Docenten vragen: welke ruimte is er nog voor kennisoverdracht?113

106 Anderson, Reder en Simon, Applications and misapplications of cognitive psychology to 
mathematics education, 2000.

107 A.M. (Ad) Verbrugge (1967) is een Nederlands filosoof, politiek activist en musicus.
108 Verbrugge, ‘De (op-)voeding van onderwijs’, 2007, 23.
109 Meijer, Onderwijs: weer weten waarom, 2013.
110 Miedema, ‘Over de zogenaamde teloorgang van het onderwijs en de stem van pedagogen 

in het publieke debat’, 2007.
111 Stevens, ‘Nieuwe leren onontkoombaar, want oude leren vastgelopen’, 2006. 
112 Tweede Fase Adviespunt, Zeven jaar Tweede Fase, een balans, 2005.
113 De Volkskrant, 16 november 2005.
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Veranderingen in het curriculum en de didactiek
Het advies van de Commissie Van Veen behelsde een versterking van de status 
van het vbo - evenals bij de basisvorming - binnen de bestaande structuur van 
het voortgezet onderwijs. Zowel het vbo als het mavo zouden beroepsvoorbe-
reidend moeten worden. Om de zwakkere leerlingen tegemoet te komen zouden 
er diverse leerwegen worden ingevoerd. Van Veen bepleitte de invoering van vijf 
leerwegen, waarvan er vier moesten leiden naar een vervolgopleiding en één naar 
de arbeidsmarkt: een theoriegerichte leerweg (voorheen het mavo), een beroeps-
gerichte leerweg (voorheen vbo), een gemengde theoretische en beroepsgerichte 
leerweg, een individuele beroepsgerichte leerweg (voor leerlingen uit het indi-
vidueel beroepsonderwijs) en een arbeidsmarktgerichte leerweg (voor leerlingen 
voor wie de andere leerwegen te moeilijk waren; deze leerweg zou rechtstreeks 
voorbereiden op eenvoudige functies op de arbeidsmarkt). 
In het definitieve voorstel kwamen er vier leerwegen: de basisberoepsgerichte 
leerweg (voorheen vbo op A- en B-niveau), de kaderberoepsgerichte leerweg 
(voorheen vbo op C- en D-niveau), de gemengde leerweg (een combinatie van vbo en 
mavo) en de theoretische leerweg (voorheen mavo). Elke leerweg had een eigen pro-
gramma en bereidde voor op een opleiding in het middelbaar of secundair beroeps-
onderwijs. De theoretische leerweg leidde daarnaast eveneens voor het havo op. 
Er werd een hulpstructuur opgezet voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hadden, het zogeheten leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit ondersteunend 
onderwijs werd niet beschouwd als een aparte leerweg, maar als een hulpstructuur 
bij de theoretische, gemengde en beroepsgerichte leerwegen. Dat leerwegonder-
steunend onderwijs zou bestaan uit twee vormen: het individueel voorbereidend 
beroepsonderwijs (ivbo) en het voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso-lom). Het voortgezet speciaal onderwijs 
voor moeilijk lerende kinderen (vso-mlk) zou omgevormd worden tot praktijkon-
derwijs voor leerlingen van wie verwacht werd dat ze geen diploma in het vmbo 
zouden kunnen halen. 
De theoretische, gemengde en beroepsgerichte leerwegen werden in 1999 
ingevoerd. Het ivbo en het vso-lom, zouden in de periode 1999-2002 geleidelijk 
aan worden omgevormd tot leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het vso-mlk 
zou in die periode overgaan in praktijkonderwijs. Opvallend was dus dat de hulp-
structuur (in tegenstelling tot het advies van de Commissie Van Veen) door staats-
secretaris Netelenbos niet als aparte leerweg naast de andere leerwegen werd 
beschouwd. Daarbij vormde met name de opname van een schooltype uit het 
speciaal onderwijs ‘het vso-lom’ in de hulpstructuur een nieuw element. Deze over-
heveling naar het regulier voortgezet onderwijs was vergelijkbaar met de operatie 
‘Weer samen naar school’ in het primair onderwijs. In de jaren negentig was dit door 
staatssecretaris Wallage in het primair onderwijs ingevoerd, waarbij het speciaal 
onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (so-lom) en het 
speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (so-mlk) in het reguliere basison-
derwijs geïntegreerd werden. Overigens bleef het speciaal basisonderwijs als een 
soort tussenvoorziening fungeren. 

in die jaren enorm terug. In de jaren tachtig leidde dat zelfs tot een terugloop van 
45 procent.115 Dit had niet alleen te maken met de demografische ontwikkeling (32 
procent minder jongeren in de leeftijdsgroep van twaalf tot en met zestien jaar), 
maar ook vanwege de populariteit van het mavo bij veel ouders. Het integreren van 
mavo en vbo tot vmbo had als doel de positie van het vbo te versterken en ook in 
het mavo een beroepsgerichte component op te nemen, omdat het mavo feitelijk 
meestal een voorbereiding was op een beroepsopleiding (75 procent) en niet zozeer 
op een overstap naar het havo.116

Wat men zich niet realiseerde, was dat de leerlingaantallen in het noodlijdende vbo 
zich herstelden. Na 1995, toen het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs was 
gestabiliseerd, trokken de leerlingaantallen in het vbo weer aan. Het probleem was 
echter vooral een Randstadprobleem, waarbij met name jongeren uit allochtone 
gezinnen in het vbo terechtkwamen en daarmee het vbo nog meer werd gestig-
matiseerd als restonderwijs. Juist in deze groep was meer en meer sprake van leer-
achterstanden en gedragsproblemen. Daar kwam bij dat vanuit het bedrijfsleven 
steeds meer signalen kwamen dat het vbo onvoldoende kwalificaties leverde 
voor een stabiele positie op de arbeidsmarkt. Dat had al in 1992 geleid tot een 
aanpassing van het lbo: de naam werd veranderd in vbo (voorbereidend beroeps-
onderwijs) en daarmee werd aangegeven dat het vbo onvoldoende was als eind-
opleiding, maar opgevolgd diende te worden door het mbo (middelbaar beroepson-
derwijs). Bovendien werden de eerste jaren van het vbo vooral in een avo-setting 
vormgegeven. De eerste twee jaren zouden een basisvorming betekenen, waarin 
beroepsvakken zoveel mogelijk uit het curriculum werden gefilterd. 
Daarnaast was er nog een aantal problemen. De in 1976 ingevoerde niveaudiffe-
rentiatie, die ingevoerd was om goed te kunnen differentiëren tussen de diverse 
niveaus, leidde alleen maar tot een verdere inflatie van het vbo-diploma. Veel leer-
lingen deden alleen maar examen op de twee laagste niveaus (A en B) waardoor 
de aansluiting met het mbo nog verder tekortschoot. Bovendien was de voortijdige 
uitval in het mbo erg hoog en het rendement dus laag. 
Ook het bedrijfsleven bepleitte een grondige herziening van het voorbereidend 
beroepsonderwijs. Het was dan ook niet vreemd dat de voorzitter van de commissie 
die de basis legde voor het vmbo eerder voorzitter van de werkgeversorganisatie 
VNO en minister van Onderwijs was geweest: Ch. van Veen.117 Overigens was het 
bedrijfsleven zeker niet unaniem in de wens tot een niveauverhoging in de vorm van 
meer aandacht voor avo-vakken. Bij delen van het midden- en kleinbedrijf leefde 
veel meer de wens om de oude ambachtsschool in ere te herstellen. 

115 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 121 e.v.. 
116 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 122, 123. 
117 Ch. van Veen (1922-2009) was o.a. staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-

De Jong en minister van Onderwijs in de kabinetten-Biesheuvel. Hij werd later voorzitter 
van het VNO en was met Wim Kok, toen FNV-voorzitter, architect van het Akkoord 
van Wassenaar in 1982. Het rapport van de Commissie Van Veen heet Recht doen aan 
verscheidenheid.
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werking tussen vo en vso). De Kamer werd via brieven en notities op de hoogte 
gehouden van het invoeringsproces, terwijl het proces zelf door middel van 
quick-scans en monitoronderzoeken nauwkeurig gevolgd werd. 
Al snel bleek een aantal zaken niet goed te lopen. Het doel was om het lbo te 
ontdoen van het imago van restonderwijs. Daarvoor was integratie van mavo en 
vbo noodzakelijk. Het bleek echter al snel dat er weinig zicht was op samenwerking 
dan wel integratie van beide schoolsoorten. Categorale mavo’s bleven bijvoorbeeld 
gewoon bestaan. Het imagoprobleem bleef ook bestaan door de toenemende twee-
deling in het voortgezet onderwijs tussen vmbo enerzijds en havo/vwo anderzijds. 
De toename van de marktwerking in het onderwijs bevorderde evenmin een verdere 
integratie van vbo en mavo in bredere vestigingen. Veel probleemleerlingen con-
centreerden zich nu in de beroepsgerichte leerwegen (inclusief leerwegonder-
steunend onderwijs). 
De invoering van het vmbo werd (anders dan bij de basisvorming en de tweede 
fase) niet door een extern procesmanagement of een stuurgroep ondersteund, 
maar door een projectorganisatie vanuit het ministerie. Wel werd een regievoerder 
aangesteld die tot taak had het herschikken en fuseren van categorale scholen en 
afdelingen die te klein waren om de verschillende leerwegen te kunnen aanbieden. 
Deze beschikte over de nodige financiële middelen om obstakels weg te nemen en 
vastgelopen (fusie)processen vlot te trekken. 
In 2001 begonnen de eerste leerlingen aan het derde leerjaar, de nieuwe bovenbouw 
van het vmbo. Via de zogenaamde werkplekkenstructuur werd zoveel mogelijk de 
beroepspraktijk nagebootst. Al in 2002 begonnen diverse scholen met leerwerk-
trajecten, trajecten waarin leerlingen die vanwege motivatieproblemen voortijdig 
dreigen uit te vallen, een deel van het onderwijsprogramma bij een bedrijf kunnen 
volgen. In de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen nam de beroepsge-
richtheid van het vmbo duidelijk toe. Dat gold niet voor de theoretische leerweg, 
het voormalige mavo. Dit bleef een opleiding die in inhoudelijk opzicht nog sterk 
leek op een eenvoudige versie van havo en vwo. Sommige scholen hielden ook 
gewoon de naam mavo aan. 

Praktische uitvoering 
De uitslagen van de eerste centrale examens in 2003 waren goed: bij de basis-
beroepsgerichte leerweg was het slagingspercentage hoog (94 procent; lwoo 92 
procent). De vmbo-operatie leek geslaagd. Die conclusie bleek echter te voorbarig. 
Het jaar 2004 wordt door Bronneman-Helmers aangeduid als rampjaar.121 In dat jaar 
werd conrector Hans van Wieren van het Terra College in Den Haag op school door 
een leerling doodgeschoten. Deze moord zorgde voor een extra beschadiging van 
het vmbo-imago, een imago dat in de Randstad toch al niet positief was. Politieke 
partijen luidden de noodklok en vanuit het onderwijs spraken 200 vmbo-direc-
teuren hun zorgen uit. 

121 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 148.

Deze zorgstructuur in het voortgezet onderwijs had ten doel meer leerlingen dan 
voorheen in staat te stellen een diploma of certificaat te behalen (via leerwegon-
dersteunend onderwijs; voorheen ivbo en vso-lom), dan wel voldoende kwalificaties 
mee te geven voor een plek op de arbeidsmarkt (via praktijkonderwijs; voorheen 
vso-mlk) en om de groei van het speciaal voortgezet onderwijs af te remmen. Ook 
zou er een impuls van moeten uitgaan tot meer opbrengstgericht werken: er werd 
te weinig naar een diploma toegewerkt. Toch was voor de opname van vso-lom in 
de hulpstructuur weinig animo. Er werd van verschillende kanten gewaarschuwd 
dat dit zelfs mogelijk de negatieve beeldvorming rond het nieuwe vmbo zou ver-
sterken. Bovendien zou dit het gegeven versterken dat het voortgezet onderwijs 
voor de toekomst uit twee tamelijk zelfstandige poten zou bestaan: vmbo enerzijds 
en havo/vwo anderzijds.118

De didactische ontwikkeling van onderwijzen naar leren werd in het verlengde 
van de tweede fase ook bepleit voor het vmbo. Zoals al eerder geconstateerd, 
richtte het PMVO zich in dit opzicht niet alleen op de tweede fase, maar ook op de 
onderbouw (basisvorming) en de leerwegen van het vmbo.119 Ook voor het vmbo 
werd de nieuwe visie op onderwijs van belang geacht. Het ging ook hier om de 
brede vorming, de actieve, zelfstandige leerling en het recht doen aan verschei-
denheid, kortom om een ontwikkeling van onderwijzen naar leren. 
Het curriculum bleef in de eerste jaren van het vmbo wel een sterk avo-karakter 
houden als onderdeel van de basisvorming. In de bovenbouw zou via de werkplek-
kenstructuur de beroepspraktijk worden nagebootst. De programmadifferentiatie 
op basis van basis-, kern- en verrijkingsdelen werd beschouwd als een directe aan-
sluiting op de kwalificatiestructuur van het secundair beroepsonderwijs.120

Invoeringsstrategie 
In 1998 werd de regeling tot invoering van leerwegen in de bovenbouw van vbo en 
mavo en van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs door de Tweede en Eerste 
Kamer aangenomen. Ook voor deze vernieuwing gold dat er niet eerst gekozen is 
voor experimenten, evaluatie en bijstelling. In 1999 ging de samenvoeging van vbo 
en mavo tot vmbo in 426 scholen in het eerste leerjaar van start. Door de vorming 
van brede scholengemeenschappen in de jaren negentig waren deze scholen vaak 
al onder één dak, weliswaar fysiek nog gescheiden. 
In de periode 1998-2002 was staatssecretaris Adelmund (PvdA) verantwoordelijk 
voor het vmbo-dossier. Vanaf juli 2002 werd dat minister Van der Hoeven (CDA). 
Op drie beleidsonderdelen vond er in de Tweede Kamer veelvuldig overleg plaats 
tijdens de invoeringsperiode: de inhoud (met name de examenprogramma’s), de 
vmbo-infrastructuur (herschikking van afdelingen) en de zorgstructuur (samen-

118 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 143. 
119 Niet alle scholen hebben deze vernieuwing in didactiek als zodanig meegenomen. In het 

reformatorisch onderwijs zien we wel initiatieven in het zogenaamde KAG-AL-project (zie 
hoofdstuk 4).

120 Advies Onderwijsraad, 13 april 1995. 
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zich niet goed voorbereid achtten en dat de zorgstructuur er ook nog niet was.123 
Onder vmbo-docenten was over het algemeen geen negatieve perceptie van het 
vmbo. Het werd een verbetering gevonden dat het vmbo nu meer beroepsmatig kon 
worden ingevuld na de basisvorming die juist instak op meer algemene vorming. 
De beroepsvorming kon worden vormgegeven in leerwerktrajecten en de werk-
plekkenstructuur. Over de zorgstructuur waren de meningen verdeeld: een deel zou 
deze weer willen loskoppelen van het vmbo, een ander deel wilde deze juist weer 
handhaven: de noodzakelijke zorg zou het best geboden kunnen worden bij vol-
doende faciliteiten. 
In de jaren 2003 en 2004 namen spanningen en frustraties rondom het vmbo toe. 
Er kwamen klachten over de hoge schooluitval, het te overladen programma, het 
te hoge niveau en de te moeilijke examens voor met name de basisberoepsgerichte 
leerweg. Ook werd steeds vaker de roep gehoord om de herinvoering van de oude 
ambachtsschool, waarin het beroep meer centraal zou staan. De diverse richtingen 
in het vmbo gaven geen duidelijk profiel aan deze schoolsoort. De effecten van 
de integratie van het speciaal onderwijs gingen zich ook wreken, met name in de 
Randstad, waar de problemen het grootst waren. Buiten de Randstad was het beeld 
overigens veel positiever.124

Evaluatie 
Veel kritiek kwam er op de samenvoeging van het vbo met het mavo. Deze ver-
nieuwing moest echter in de visie van sommigen koste wat het kost doorgevoerd 
worden. De beleidsdrift van staatssecretaris Netelenbos (PvdA) leek voorop te 
staan.125 Overigens werd haar visie niet gedeeld door alle PvdA’ers. Zo verzette 
PvdA-ideoloog Bart Tromp zich als een van de weinigen in zijn partij fel tegen het 
vormen van het vmbo en de vernieuwingen in het algemeen, maar zijn mening vond 
geen gehoor. Op 24 januari 2002 vatte hij zijn kritiek in Het Parool als volgt samen: 

Sinds het einde van de jaren ’60 is er sprake van een opeenvolging van bovenaf ver-
ordonneerde veranderingen (‘hervormingen’, ‘vernieuwingen’) die enkele kenmerken 
gemeen hebben. In de eerste plaats gaan zij nooit over mensen: onderwijzers en (hoog)
leraren aan de ene kant; scholieren, leerlingen en studenten aan de andere. Die zijn 
altijd genegeerd in plannen over schaalvergroting en nieuwe ‘structuren’. In de tweede 
plaats gaat het altijd om inhoudelijke en organisatorische veranderingen die op niets 

123 Prick, Drammen, dreigen, draaien, 2006, 129. 
124 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008, 132.
125 Hans Wansink in De Volkskrant van 20 mei 2005: ‘Staatssecretaris Tineke Netelenbos 

was trots op haar record. Van alle bewindslieden in het vorige kabinet had zij de meeste 
wetten door de Kamer gejaagd: basisvorming, studiehuis, tweede fase, voorbereidend 
beroepsonderwijs. Als de wet er is, komt de rest vanzelf was haar devies. Karin Adelmund, 
de opvolgster van Netelenbos, heeft het geweten. Zij moet nu in allerijl met de 
betrokkenen de onbedoelde en onuitvoerbare effecten van het beleid ongedaan zien te 
maken. Of beter gezegd: de door de beleidsdrift aangerichte schade zoveel mogelijk zien 
te beperken.’

Het negatieve beeld van het vmbo stond volgens de Inspectie van het Onderwijs 
haaks op de over het algemeen positieve ontwikkelingen binnen deze schoolsoort. 
In 2005 leek het tij dan ook te keren. Er werden voorstellen voor praktische verbe-
teringen gedaan. In de nota VMBO: het betere werk. Onderwijs dat hoofd en handen 
verbindt (april 2005) werd onder andere voorgesteld meer ruimte te maken voor 
praktijkgericht onderwijs, in verband met de veiligheid extra (rebound-)voorzie-
ningen te treffen en (vso-zmok-)plaatsen beschikbaar te stellen voor leerlingen met 
ernstige gedragsproblemen. Ook werd er meer vrijheid toegestaan in de onderwijs- 
programmering, om de examens meer in lijn te brengen met competentiegericht 
onderwijs, en meer mogelijkheden te bieden voor inhoudelijke en financiële samen-
werking tussen vmbo en mbo. Ook de theoretische leerweg zou meer contextrijk en 
praktijkgericht moeten worden ingevuld. 
Een van de belangrijkste effecten, waarop zowel vanuit de politiek als vanuit het 
onderwijs en van ouders kritiek kwam, was dat er in de praktische uitwerking van 
het vmbo een duidelijke tweedeling in het onderwijs ontstond: vmbo enerzijds en 
havo/vwo anderzijds. Dit werd met name veroorzaakt door de samenvoeging van 
het mavo met het vbo.122 Dit had in de praktijk een negatief effect op de laat-
bloeiende, zwakkere leerling. 
Het was logisch dat door de tweedeling in het voortgezet onderwijs een zware 
hypotheek kwam te liggen op de Cito-toets aan het eind van de basisschool. Die 
werd in belangrijke mate bepalend voor de verdere schoolloopbaan. Met havo/
vwo kon je naar het hoger onderwijs. Bij het vmbo was het middelbaar beroeps-
onderwijs de geëigende vervolgroute. Uiteraard bleef doorstroom naar het hbo (na 
het mbo) nog altijd mogelijk, maar dat weerhield met name ouders er niet van om 
hun kind het liefst naar havo/vwo te doen. En als het dan toch vmbo moest worden, 
dan graag vmbo-t, waarbij een opening naar het havo nog aanwezig was. Dit werd 
enerzijds veroorzaakt door het feit dat er ook nog vaak afzonderlijke mavo-vesti-
gingen waren. Maar meer nog werd het negatieve imago van het vmbo versterkt 
door het feit dat ook probleemleerlingen en leerlingen met een rugzakje kozen 
voor het vmbo, zeker na de integratie van het speciaal onderwijs (vso-lom) in het 
reguliere vmbo (leerwegondersteunend onderwijs). 
Deze tweedeling van het onderwijs veroorzaakte ook een tweedeling in de visie 
op het vmbo in het onderwijsveld zelf. Die spitste zich met name toe op de positie 
van het mavo. De ene groep wenste een duidelijker integratie van vbo en mavo, de 
andere groep wilde het oude mavo het liefst zo snel mogelijk weer losmaken uit 
het vmbo en de oude emancipatorische functie van de voormalig grootste onder-
wijsvorm in het vmbo in ere herstellen, namelijk als mogelijke opklimfunctie naar 
het havo. De samenvoeging van vmbo en mavo was overigens nooit onderwerp 
geweest van maatschappelijke discussie. De helft van de scholen koos ervoor om 
de mavo-afdeling te handhaven. Ook voor deze vernieuwing gold dat de scholen 

122 Woordvoerder van de SGP Van der Vlies voorzag deze tweedeling. Zie: Prick, Drammen, 
dreigen, draaien, 2006, 111. Zie ook hoofdstuk 5 van deze studie. 
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3.6. Politieke evaluatie van de vernieuwingen: rapport Commissie 
Dijsselbloem 

Aanleiding tot het parlementair onderzoek 
De Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (de Commissie 
Dijsselbloem) publiceerde op 13 februari 2008 haar rapport Tijd voor Onderwijs.129 
Deze commissie was opgericht vanwege breed levende onvrede met de vernieu-
wingen in het voortgezet onderwijs, namelijk de basisvorming, de tweede fase, het 
vmbo en meer in het algemeen gericht op het nieuwe leren. In de inleiding van 
het rapport staat kernachtig wat de aanleiding was voor dit onderzoek: ‘Wij willen 
leren, geef ons ook de kans.’ Deze leuze klonk toen scholieren en studenten de 
noodklok luidden over het nieuwe leren. Hun kritiek op het nieuwe leren en de 
discussie over onderwijstijd leidden ertoe dat tijdens het mondelinge vragenuur 
van 30 januari 2007 een voorstel werd gedaan om een parlementair onderzoek in 
te stellen naar onderwijsvernieuwingen.130

De noodkreet van studenten en scholieren stond symbool voor alle signalen uit 
de samenleving dat er iets mis was met het voortgezet onderwijs in Nederland. 
De ontevredenheid over het kennisniveau van leerlingen en studenten was groot, 
zo stelde het rapport. Er waren ook zorgen over de betrouwbaarheid van (school-)
examens, de lesuitval en het bestaan van zeer zwakke scholen. Ook het niveau 
van pabostudenten en het taal- en rekenonderwijs waren regelmatig in het nieuws 
en vormden een onderdeel van het maatschappelijke debat. De kritiek op en het 
ongenoegen over het onderwijs werden vaak in één adem genoemd met de onder-
wijsvernieuwingen van de afgelopen vijftien jaar. 
Bij de vernieuwingen kwam volgens het rapport een groter accent te liggen op 
het verwerven van vaardigheden. Ook de rol van docenten veranderde: zij moesten 
leerlingen meer gaan begeleiden bij het proces van kennisverwerving en minder 
kennis overdragen. De balans tussen onderwijzen en leren was hierdoor weg en 
de docent was zijn vak kwijt. Het rapport verwijst naar BON, de vereniging Beter 
Onderwijs Nederland. Deze vereniging was een belangrijke woordvoerder van deze 
opvatting. Begin 2006 kwam zij met een manifest Help! Het onderwijs verzuipt. BON 
benoemde de onvrede die de beleidskeuze om de autonome positie van scholen 
te vergroten, had veroorzaakt. Dit ging gepaard met een toenemende bureaucrati-
sering, een uitdijende managementlaag en de inzet van middelen die niet direct ten 
goede kwamen aan het primaire proces.131

Het rapport zag de aanleiding tot het onderzoek ook in het feit dat bijna 80 procent 
van de Nederlandse bevolking verwachtte dat in 2020 het zogeheten nieuwe leren 
in het basis- en voortgezet onderwijs zou zijn ingevoerd. Slechts 29 procent vond 
dit wenselijk.132 Met de komst van het studiehuis in de tweede fase was deze ont-

129 Kamerstuk 31007, nr. 6.
130 Kamerstuk 31007, nr. 6, 9.
131 Verbrugge, ‘Help! Het onderwijs verzuipt!’, 2006. 
132 Sociaal en Cultureel Planbureau, In het zicht van de toekomst, 2004.

anders zijn gebaseerd dan op vooroordelen van bewindslieden, ambtenaren en het 
clubje ‘onderwijsvernieuwers’ dat de eersten als huisideologen hebben aangetrokken.

In 2005 verschenen er twee evaluerende rapporten over het vmbo. In de eerste plaats 
was er een interdepartementaal beleidsonderzoek naar het vmbo.126 Dit onderzoek 
bevestigde dat veel van de knelpunten in het vmbo voortvloeiden uit veranderingen 
in de leerlingenpopulatie. Ook het integreren van flinke delen van het speciaal 
onderwijs in het vmbo en de problemen die er waren met de eerste jaren van het 
vmbo in het kader van de basisvorming 
deden geen goed aan de beeldvorming. 
De actuele knelpunten die benoemd 
werden, waren: de hoge voortijdige 
schooluitval, een dalend niveau in het 
vak wiskunde, uitval van een deel van de 
leerlingen bij de overgang naar het mbo, 
en de afnemende veiligheid op school. 
In een tweede rapport van de Algemene 
Rekenkamer over de zorgleerlingen in 
het vmbo127 kwam naar voren dat de 
zorg aan probleemleerlingen op een 
groot aantal punten tekortschoot. Het 
rapport constateerde dat het niveau 
van de basisberoepsgerichte leerweg 
voor een aantal leerlingen te hoog 
was. Bovendien kregen leerlingen in de 
bovenbouw vaak niet langer de extra 
zorg die ze nodig hadden. Verder waren er problemen met de overdracht vanuit het 
basisonderwijs. De indicatie zorgleerling was nauwelijks toereikend om te weten 
wat er met de leerling aan de hand was en wat er gedaan moest worden. Ten slotte 
was er op regionaal niveau lang niet altijd sprake van een sluitend netwerk. 
Het Onderwijsverslag van de inspectie over het schooljaar 2004/2005128 dat in april 
2006 verscheen, bevestigde nogmaals de gemengde berichten over het vmbo. Een 
kleine groep met een stevige gedragsproblematiek bepaalde de beeldvorming. 60 
procent van de leerlingen was tevreden en bijna alle leerlingen gingen met plezier 
naar school. Leraren waren zeer gemotiveerd en overwegend (90 procent) tevreden 
met hun werk, zo bleek uit verschillende onderzoeken. De inspectie constateerde 
wel dat leerlingen in betrekkelijk veel lessen (met name in de theoretische vakken) 
nog te passief het onderwijs volgden. 

126 Interdepartementaal beleidsonderzoek Het VMBO. Beelden, feiten en toekomst, 2005; 
Kamerstuk 30 079, nr. 5. 

127 Algemene Rekenkamer, Zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, 
2005. 

128 Inspectie van het onderwijs, Onderwijsverslag 2006.

T. Netelenbos (1944), staatssecretaris van 
Onderwijs in het kabinet-Kok I.
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wordt gesteld dat docenten, ouders en leerlingen onvoldoende gehoord werden 
in de onderwijspolder. Ook doorkruisten parallelle ingrijpende veranderingen de 
vernieuwingen, zoals de doorwerking van de HOS-nota (herstructurering onder-
wijssalarissen 1986), de grootschalige fusies (versneld vanaf 1990), het formatie-
budgetsysteem137 (1992) en de lumpsumfinanciering (vanaf 1996). De overheid ver-
waarloosde tegelijkertijd de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs door die 
deels in handen te geven van inmiddels ontstane grote schoolbesturen en nieuwe 
koepels van werkgevers in het onderwijs.
Ten slotte had de overheid haar kerntaak verwaarloosd: het zeker stellen van de 
deugdelijkheid van het onderwijs. Talenten van leerlingen bleven onderbenut, de 
maatschappij kon niet meer zeker zijn van de waarde van het behaalde diploma en 
de overheid had geen objectief beeld meer van de kwaliteit van de school of het 
onderwijsstelsel. Op deze drie punten had de overheid haar verantwoordelijkheid 
laten liggen.

Enkele reacties op het rapport 
a. Kritiek 
De vernieuwers die verantwoordelijk waren voor de implementatie van de vernieu-
wingen ervoeren de commissie als een tribunaal en het rapport als een politiek 
statement. Deze reactie kwam onder andere van Zunderdorp, eerder voorzitter van 
het PMVO en medeverantwoordelijk voor het feit dat de kritiek van Imelman en 
de zijnen op het studiehuis niet gepubliceerd werd. Volgens Zunderdorp ging de 
commissie er bij voorbaat van uit dat de onderwijsvernieuwingen de oorzaak van 
het ongenoegen in de samenleving over het onderwijs waren. Daarmee was de 
commissie selectief, ging uit van een aantal onwaarheden en ontpopte zich als een 
tribunaal dat een aantal schuldigen aanwees. ‘De politiek hoopt zo de kiezersgunst 
terug te winnen. Omdat de Tweede Kamer zelf boter op het hoofd heeft, had veel 
beter voor een buitenparlementaire enquête gekozen kunnen worden’, aldus Zun-
derdorp.138 Volgens hem kwam het rapport ook tot interessante bevindingen, vooral 
over de rol van de politiek zelf.139 De kern van de redenering van de commissie was 
volgens Zunderdorp als volgt. De overheid had haar kerntaak, het zeker stellen 
van deugdelijk onderwijs, verwaarloosd. Dit werd gepresenteerd als de hoofd-
conclusie. De oorzaak zou zijn dat bewindspersonen onsamenhangend en slecht 
voorbereid vernieuwingsbeleid door het parlement wisten te loodsen, waarbij zij 
gebruikmaakten van misleiding en het inzetten van oneigenlijke machtsmiddelen. 
In werkelijkheid verwaarloosde de overheid volgens Zunderdorp haar kerntaak niet, 
maar voerde deze juist overijverig uit. 

137 Declaratiestelsel voor het onderwijs waarbij het bekostigingsbedrag wordt bepaald door 
de feitelijke hoogte van de salarissen.

138 Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2008. 
139 Toespraak ter gelegenheid van de conferentie van de HAN ‘De waarheid van 

onderwijsvernieuwingen achterhaald’ op 12 maart 2008.

wikkeling in de richting van het nieuwe leren al ingezet. Bovendien gaven nieuwe 
wetenschappelijke inzichten aan dat jongeren niet in staat waren om zelfstandig te 
studeren op de leeftijd van zestien jaar.133 
Het rapport maakt melding van een aantal opiniemakers die duidelijk stelling 
genomen hadden tegen de onderwijsvernieuwingen. Genoemd worden onder 
andere Leo Prick met zijn in 2006 verschenen boek Drammen, dreigen, draaien. 
Daarnaast noemt het rapport de bundel artikelen van Volkskrantcolumnist Martin 
Sommer Onder Onderwijzers en andere gemengde berichten (2006). Hierin worden 
de perikelen in het hedendaagse onderwijs geschetst. Ook het boek van Ton van 
Haperen, De ondergang van de Nederlandse leraar134, wordt aangehaald en ten slotte 
onderwijssocioloog Jaap Dronkers, die signaleerde dat er een groep scholen was 
die bij het schoolexamen een eigen cijfercultuur hanteerde, wat de waarde van het 
diploma ondergroef.135

De discrepantie tussen de verwachtingen van overheid en politiek enerzijds (vol-
doende draagvlak) en het onderwijsveld bestaande uit ouders, docenten en scho-
lieren anderzijds (blijvende kritiek) was eveneens een aanleiding tot het onderzoek. 
Het rapport wil inzicht geven in het proces van totstandkoming, implementatie en 
resultaten van de onderwijsvernieuwingen. En daarmee hoopt de commissie lessen 
te trekken voor toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs. 

Conclusies van het rapport 
Het rapport is genuanceerd over de effecten van de vernieuwingen op de kwaliteit 
van het onderwijs. Over het algemeen bleken deze invloeden beperkt. Een aantal 
elementen wordt als positief beoordeeld, maar deze waren soms ook trendmatig en 
niet zozeer toe te schrijven aan de vernieuwing. 
Het rapport noteerde dertig conclusies.136 Deels raken deze conclusies de visie 
achter de vernieuwingen. Zo concludeert de commissie dat de inzet op gelijke 
kansen leidde tot gelijke behandeling van ongelijke leerlingen. Ook de wetenschap-
pelijke onderbouwing van het nieuwe leren ontbrak grotendeels. Het feit dat de 
overheid zich desondanks een visie op de didactiek veroorloofde, soms tot in het 
klaslokaal, wordt kritisch aan de orde gesteld. De genoemde didactische vernieu-
wingen werden door de scholen overigens soms ten onrechte als verplicht ervaren. 
Er was ook sprake van fantoomwetgeving: de overheersende mening was dat 
bepaalde vernieuwingen wettelijk verplicht waren, terwijl dit feitelijk niet zo was. 
Verder worden vooral conclusies getrokken die meer de invoering zelf raken. Zo 

133 Jolles, ‘Neurocognitieve ontwikkeling en adolescentie: enkele implicaties voor het 
onderwijs’, 2007, 30-32.

134 Van Haperen, De ondergang van de Nederlandse leraar, 2007. 
135 Dronkers, ‘Schoolexamens onderzocht’, 2008. 
136 Deze conclusies vloeien met name voort uit de casusbeschrijvingen van hoofdstuk 

2 van het rapport, alsmede uit de achtergrondstudies van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau door de hoogleraren onderwijsrecht Zoontjens en Mentink, de studies van 
het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, het Onderzoekscentrum Leren in 
interactie, het Centraal Planbureau en de Algemene Rekenkamer.
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didactisch klimaat vorm te geven. Hier ligt ook duidelijk een taak voor het reformatorisch 
onderwijs. Opnieuw wordt ons hier de kans geboden om duidelijk te formuleren wat wij 
in het (reformatorisch) basis- en voortgezet onderwijs hoofdzaken en bijzaken vinden.142 

Dijsselbloem werd bedankt voor zijn inzet: 

Wie van ons neemt de regie in handen om de aanbevelingen toe te passen in het refor-
matorisch palet van het onderwijs? Het is nu (de hoogste) tijd om handelend op te 
treden. Niet met maatregelen met een tijdelijk karakter, maar die een hele tijd geldings-
kracht hebben. Het onderwijs moet tijd krijgen om de aanbevelingen uit de rapporten 
uit te voeren. Het is tijd het onderwijs weer toe te laten komen aan onderwijs. Als er 
meer TIJD VOOR ONDERWIJS komt, zal er de komende jaren iets moois gaan bloeien. 
Jeroen Dijsselbloem, alvast bedankt. 

Het protestants-christelijk onderwijs zag het rapport als een trendbreuk. Het blad 
van de Besturenraad143 stelde dat het bijzonder onderwijs blij was dat de overheid 
door de Commissie Dijsselbloem was teruggefloten. De scholen werden overspoeld 
met veranderingen, zonder passende bekostiging en zonder dat de overheid luisterde 
naar het onderwijsveld. De commissie riep de overheid terecht op het grondwet-
telijk recht van vrijheid van scholen te respecteren. De basisvorming met haar uni-
formiteit werd ingevoerd, terwijl dat duidelijk een risico vormde voor de zwakkere 
leerlingen. Zou de overheid nu echt naar het onderwijsveld gaan luisteren? Dat zou 
pas echte vrijheid voor scholen betekenen. 
Ook de onderwijssocioloog en vroegere voorzitter van de Onderwijsraad Han Leune 
was lovend over het rapport. Hij noemde het rapport doorwrocht, knap werk en 
bovenal een verstandig werkstuk. Leune vond alle aanbevelingen waardevol en 
navolgingswaardig. Leune toonde aan dat de adviezen van de Onderwijsraad die 
destijds aan de regering waren uitgebracht in dezelfde geest waren als de aanbe-
velingen van Dijsselbloem. Dat deze aanbevelingen toen niet, maar nu wel serieus 
genomen worden, zag Leune als het gevolg van rivaliteit tussen beleidsmensen. 
Uiteindelijk leidde dat tot halfslachtig en ineffectief beleid. Leune benadrukte dat 
regelmatig niet geluisterd is naar de Onderwijsraad. Het eerste advies over de basis-
vorming was om het wetsvoorstel terug te nemen en van de drie jaren basisvorming 
twee jaar te maken. Daar is niet naar geluisterd. Hetzelfde gold voor het advies van 
de Onderwijsraad over het vmbo. De raad vond de vorming van vmbo-scholen een 
goed idee, maar maakte zich grote zorgen om de zwakke leerling. Voor hen advi-
seerde de raad een praktische leerweg. De raad was ook kritisch over de uitwerking 
van de tweede fase, zoals het zware examenprogramma en het nieuwe leren. 
De reactie van BON was positief en in grote lijnen instemmend met de uitkomsten 
van de Commissie Dijsselbloem. 

142 Poppe, ‘Dijsselbloem. Tijd voor onderwijs. Veel geprezen, weinig gelezen’, 2008. 
143 SBM, Maandblad van de Besturenraad PCO, maart 2008.

In het blad Pedagogiek gaven onder meer W. Veugelers140 en E. Denessen141 hun 
oordeel over het rapport van de Commissie Dijsselbloem. Veugelers kwalificeerde 
het rapport als een toonbeeld van tunnelvisie waarin andere geluiden dan die van 
de rapporteurs werden genegeerd, de waan van de dag de boventoon voerde en er 
onvoldoende op wetenschappelijke kennis werd gebaseerd. De pijlen van de com-
missie werden te veel gericht op de pedagogisch-didactische inrichting en te weinig 
op beleid dat gericht is op zoveel mogelijk efficiency, aansturing, targets en controle. 
Denessen stelde dat de commissie in haar werk de onderwijsonderzoekers schade 
berokkende door voor- en tegenstanders van het nieuwe leren op te zoeken, ze als 
zodanig te etiketteren en daarmee het zwart-witdenken over onderwijs ook in de 
onderwijswetenschappen te voeden. Denessen riep op om in het onderwijskundig 
onderzoek en de wetenschappelijke discussies zich bewust te zijn van de normati-
viteit die aan het eigen werk ten grondslag ligt en die daarmee de betrekkelijkheid 
van de waarde en opbrengsten van onderzoek bepaalt.

b. Waardering
Het rapport werd in het algemeen welwillend ontvangen door de politieke partijen 
in de Tweede Kamer. In het debat in de Kamer bleek dat de meeste conclusies van 
de commissie werden onderschreven. De regering gaf via een brief een beleids-
reactie op de bevindingen van de Commissie Dijsselbloem. Daarin sprak ze grote 
waardering uit voor de nauwgezette wijze waarop de commissie de drie grote 
onderwijsvernieuwingen uit de jaren negentig onder de loep had genomen. De 
belangrijkste opdracht van de commissie was inzicht verkrijgen in het proces van 
totstandkoming, implementatie en resultaten van de onderwijsvernieuwingen en 
om lessen te trekken voor toekomstige ontwikkelingen. De commissie voldeed naar 
het oordeel van de meeste partijen ruimschoots aan deze opdracht. Het kabinet 
zou de lessen voor de toekomst ter harte nemen en dankte de commissie voor 
de bijdrage die zij leverde aan het verbeteren van het onderwijs. In de praktijk 
betekende dit dat de overheid versterkt werd in haar houding om zich niet te veel 
in te laten met de inhouden en de vorm van het onderwijs. 
In reformatorische kringen werd het rapport over het algemeen ook welwillend 
ontvangen. In de Reformatorische School werd benadrukt dat de tijd er rijp voor was 
om daadkrachtig op te treden: 

De tijd is daar, dat de juiste mensen in het onderwijs de touwtjes weer in handen 
krijgen. Het opleggen van een bepaalde onderwijsvisie door de overheid heeft negatieve 
gevolgen voor het klimaat binnen scholen. Het is aan de scholen om het pedagogisch- 

140 Veugelers, ‘Het nieuwe denken over onderwijs’, 2008, 149-158. W. Veugelers is hoogleraar 
educatie aan Universiteit voor Humanistiek en docent en onderzoeker aan het Instituut 
voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.

141 Denessen, ‘De commissie Dijsselbloem en de ideologie van het wat en het hoe’, 2008, 
221-228. E. Denessen is universitair docent onderwijskunde aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
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moest het voertuig worden om deze omslag te bewerkstelligen. Het PMVO dat 
sturing gaf aan deze vernieuwing richtte zich niet alleen op de tweede fase, maar 
ook op de onderbouw en het vbo (later vmbo): het werd evengoed van toepassing 
op de inrichting van de basisvorming en de leerwegen in het vso, vbo en mavo. 
Ten slotte stelde het rapport van de Commissie Dijsselbloem dat bij de vernieu-
wingen (vanaf de basisvorming) een groter accent kwam te liggen op het verwerven 
van vaardigheden. Ook de rol van docenten veranderde: zij moesten leerlingen 
meer gaan begeleiden bij het proces van kennisverwerving en minder kennis over-
dragen. Dit ging gepaard met een toenemende bureaucratisering, een uitdijende 
managementlaag en de inzet van middelen die niet direct ten goede kwamen aan 
het primaire proces. De overheid ging zich intensief bemoeien met didactiek, soms 
tot in het klaslokaal. Ze verwaarloosde tegelijkertijd de bewaking van de kwaliteit 
van het onderwijs door die deels in handen te geven van inmiddels ontstane grote 
schoolbesturen en nieuwe koepels van werkgevers in het onderwijs. 

Door het rapport van de Commissie Dijsselbloem leek de overheid in eerste instantie 
minder de constructieve kaart te trekken, maar neigde meer naar faciliteren en het 
‘hoe’ en ‘wat’ meer aan de scholen over laten. De afgelopen jaren gaf de overheid 
daardoor inhoudelijk weinig richting aan het onderwijsbeleid. In 2014 onderzocht 
de Onderwijsraad op verzoek van de Tweede Kamer of de Commissie Dijsselbloem 
(2008) tot structurele verandering van de onderwijspolitiek heeft geleid. De Onder-
wijsraad stelde vast dat de invloed van ‘Dijsselbloem’ op de onderwijspolitiek echter 
beperkt bleef. Aanvankelijk herstelde de Commissie Dijsselbloem het vertrouwen 
van het onderwijsveld in de overheid door stevige kritiek te leveren op de politiek 
van de voorafgaande jaren. Dit vertrouwen hield echter geen stand, mede doordat 
aanbevelingen van de commissie niet in praktijk werden gebracht. De rolverdeling 
tussen overheid en onderwijsveld veranderde niet wezenlijk. Nog steeds bemoeit 
de overheid zich intensief met het onderwijs op de scholen. Sinds Dijsselbloem 
gaan politici discussies over het stelsel uit de weg, uit angst om (opnieuw) vernieu-
wingen ‘op te dringen’. Terwijl zij juist voor het stelsel verantwoordelijk zijn, aldus 
de Onderwijsraad.

3.7 Samenvatting 

De middenschool was ontwikkeld als middel om maatschappelijke hervormingen 
door te voeren en maatschappelijke ongelijkheid te verminderen. Er bestond een 
krachtig geloof in de maakbaarheid van de samenleving, een samenleving die qua 
uitingsvormen en identiteit steeds verder af kwam te staan van het reformatorische 
deel van de Nederlandse samenleving. De verworvenheden van de jaren zestig 
en zeventig die vaak in het teken stonden van de spreiding van kennis, macht en 
inkomen, en dus meer gelijkwaardigheid in de samenleving, vonden onvoldoende 
een vertaling in het onderwijs, zo was de opvatting bij met name de overheid. 
Dit egalitaire denken van de jaren zestig en zeventig had ook grote invloed op de 
basisvorming. Tegelijk vormde juist de kritiek op de verworvenheden van deze jaren 
de basis voor de oprichting van reformatorische scholen, zo zagen we in hoofdstuk 
2. De gedachte van een promotion de tous, het toegankelijk maken van de hogere 
cultuur voor ieder lid van de samenleving, vormde voor de WRR een belangrijke 
drijfveer. Deze visie sloot aan bij de oorspronkelijke middenschoolplannen: een 
gemeenschappelijk breed aanbod voor alle leerlingen. In dit kader was sympto-
matisch dat emancipatie bevorderende vakken als verzorging en techniek werden 
ingevoerd. 
De tweede fase had tot doel om het niveau van het tweede deel van het havo- en 
vwo-onderwijs te verhogen. Al snel werd echter de didactische vernieuwing in de 
vorm van het studiehuis het gezichtsbepalende onderdeel van deze vernieuwing. 
Van de docent-centrale en op onderwijzen gerichte benadering werd de focus 
verlegd naar een leerling-centrale en op leren gerichte benadering. Dit moest een 
samenhangende onderwijsvernieuwing worden waarin brede vorming, de actieve 
leerling en het recht doen aan verschillen centraal zouden staan. Het studiehuis 
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zoektocht naar die samenhangende visie. Een constante in de eerste uitgaven van 
DRS was het reflecteren op de qua identiteit meest verwante groepering, de Unie 
School en Evangelie.4 Het definiëren van een eigen positie tegenover deze unie, 
die zich vooral richtte op het protestants-christelijk onderwijs, was een logische 
stap in de beginjaren van het reformatorisch onderwijs. De unie fungeerde als 
schuurpaal en stapsteen. Het ging in de eerste jaren immers om het verkrijgen van 
een duidelijk profiel. De stellingname ten opzichte van de unie was kritisch, hoewel 
ook een gematigde toon regelmatig klonk.5 
Behalve DRS verschenen in kringen van het reformatorisch onderwijs in de jaren 
van de onderwijsvernieuwingen diverse andere publicaties en documenten. 
Het gaat om publicaties die rechtstreeks of zijdelings iets zeggen over de 
onderwijsvernieuwingen en soms in discussies in DRS en in het Reformatorisch 
Dagblad ook aan de orde komen. Deze publicaties werden door de reformatorische 
onderwijsbegeleidingsdiensten BGS/DGS uitgegeven of waren publicaties die 
vanuit Hogeschool De Driestar verzorgd werden. Daarnaast zijn er ongepubliceerde 
documenten met weinig extra informatie, die alleen in het overzicht van literatuur 
en bronnen zijn genoemd. Daar waar de discussies in bovengenoemde bronnen een 
vervolg kregen in het in reformatorische kringen veel gelezen RD zijn – waar dat 
relevant was – de artikelen in deze krant bij de beschrijving betrokken. 

Interviews
De onderwijsvernieuwingen vormen een onderdeel van de recente onderwijsge-
schiedenis. Dit opende mogelijkheden voor de tweede bron van informatie: een 
serie interviews met actoren die (soms zijdelings) betrokken geweest zijn bij de 
vernieuwingen. Voor de keuze van de geïnterviewde personen diende een drietal 
selectiecriteria. In de eerste plaats is gekozen voor een zo volledig mogelijk beeld 
door diverse actoren op het gebied van de onderwijsvernieuwingen aan het woord 
te laten. Het gaat om een mix van wetgevers (SGP-politici), directies6 en docenten 
van reformatorische scholen, leidinggevenden van de begeleidingsdiensten (BGS/
DGS) en de besturenorganisatie (VGS). Ten tweede werd bij de groep docenten 
bewust gezocht naar zowel critici als voorstanders van de vernieuwingen en 

4 De Unie School en Evangelie was een vereniging die zich tot doel stelde de eigen 
identiteit van de christelijke school te bevorderen. Zij heette oorspronkelijk Unie ‘Een 
School met den Bijbel’, en was opgericht in 1879 als de organisatie van de lokale 
comités die handtekeningen had bijeengebracht tegen de Onderwijswet Kappeyne. In 
1992 werd de naam gewijzigd in Unie voor Christelijk Onderwijs. In 2004 fuseerde de 
unie met de Nederlandse Zondagsschoolvereniging tot de Unie-NZV. De doelstelling 
werd ondersteuning van jongeren bij hun ontwikkeling op het gebied van godsdienst en 
levensbeschouwing, onder andere door het uitgeven van materiaal voor het onderwijs en 
ondersteuning van onderwijs in ontwikkelingslanden.

5 Zie bijvoorbeeld de gematigde toon van de Rotterdamse rector Burggraaf in: Burggraaf, ‘De 
gezamenlijke school, voor of tegen?’, 1973. 

6 Er is gekozen voor de term directie of schoolleiders in plaats van bestuurders. Het begrip 
bestuurder in het kader van de gevormde colleges van bestuur wordt pas algemeen 
gehanteerd na de grote fusiegolf en de onderwijsvernieuwingen. 

HOOFDSTUK 4

Het reformatorisch onderwijs en de 
onderwijsvernieuwingen

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de reacties van het reformatorisch onderwijs op de 
vernieuwingen aan de orde gesteld. De informatie over de omgang van het 
reformatorisch onderwijs met de onderwijsvernieuwingen is in deze studie 
beschreven op basis van bronnen die in paragraaf 4.2 worden toegelicht. In 
paragraaf 4.3 worden deze bronnen in chronologische volgorde aan de orde 
gesteld. In paragraaf 4.4 zullen de uitkomsten hiervan worden samengebracht in 
het analysekader. Omdat de interviews gebaseerd zijn op de onderwerpen uit het 
analysekader, worden de gegevens uit de interviews in deze paragraaf geïntegreerd. 
In paragraaf 4.5 volgen de samenvatting en conclusies. 

4.2 Twee bronnen

Schriftelijke bronnen
In 1973 werd het maandblad de Reformatorische School opgericht. DRS werd 
opgericht omdat de noodzaak tot sturing in de reformatorische onderwijskundige 
visievorming urgenter werd door de oprichting van reformatorische scholen voor 
voortgezet onderwijs. Het eerste nummer van DRS gaf inzicht in de missie en het 
doel van het blad: voorlichting en bezinning op het gebied van christelijk onderwijs 
in zijn verschillende geledingen.1 De discussie over een eigen reformatorisch 
onderwijskundige visie speelde vanaf het eerste uur. Wat wilde het reformatorisch 
onderwijs precies, wat was zijn onderwijsconcept? Met grote regelmaat werden 
bezinnende artikelen over de onderwijsvernieuwingen en over opvoeding in het 
algemeen geschreven, passend bij de missie van het blad.2 Al op de eerste pagina’s 
werd gewezen op het feit dat een samenhangend reformatorisch pedagogisch 
concept ontbrak.3 In de volgende jaargangen van DRS bleek een voortdurende 

1 ‘Van de redactie’ , DRS 1973, nr. 1, 1.
2 De artikelen gaan o.a. over christelijke opvoeding als een aangevochten zaak (A. 

Moerkerken, 1978), over het schoolwerkplan (C. Houweling, 1978), over grote psychologen 
zoals Piaget, Vygotsky, Galperin (C.C. Geluk, 1981), over de ‘nieuwe schoolstrijd’ (J. 
Mulder, 1986), over de discussienota van de vrijgemaakten (D. Vogelaar, 1987), over de 
reformpedagogiek (B. Stam, 1987) en over het belang van een pedagogische totaalvisie (M. 
Golverdingen, 1994). 

3 Vergunst, ‘Reformatorisch onderwijs’ en Hofman, ‘Verschuivingen en ontwikkelingen in het 
christelijk VWO en HAVO’, 1973.
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A. De middenschool

In de jaren zeventig was er in het maandblad DRS veel aandacht voor de midden-
school. Deze vernieuwing strookte niet met het reformatorisch gedachtegoed. Op 
een vergadering van de Gereformeerde Onderwijzers en Leraren Vereniging (GOLV) 
afdeling Voortgezet Onderwijs van maandag 15 oktober 19738 werd voor het eerst 
gesproken over de middenschool. De middenschool werd hier beoordeeld als een 
politiek speeltje, als een potentiële vermenging van politiek en onderwijs. Het idee 
van de middenschool werd geplaatst tegenover de reformatorische visie, waarbij 
het hoofddoel van de opvoeding geformuleerd werd als de ‘vorming tot mensen 
Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust’.9 C. Houweling10 uit Putten zag de 
schaalvergroting als een gevaar dat uiteindelijk de identiteit kon raken. Hij consta-
teerde dat het lbo steeds dichter bij het mavo kwam. Dit zou uiteindelijk noodza-
kelijkerwijs resulteren in het samenvoegen van categorale scholen. Het angstbeeld 
dat in DRS naar voren komt, is duidelijk: fusiedwang zal consequenties hebben voor 
de identiteit en de vrijheid van onderwijs. 
In 1974 wijdde DRS een heel themanummer aan de middenschool.11 De principiële 
kant werd met name belicht door Driestardocent L.J.M.Hage.12 Hage ging in op de 
achtergronden van de middenschool. Hij beschouwde deze vernieuwing als een 
tijdsverschijnsel. De moderne mens kon naar zijn oordeel niet meer niet denken 
in termen van vooruitgang en vernieuwing.13 Hage constateerde dat de midden-
schoolgedachte een echte omwenteling betekende. De vernieuwingen die de mid-
denschoolprofeten voorstonden, plaatste hij in het kader van het neomarxistische 
gedachtegoed en het sociologische modeldenken. Hage zag de gedachten van 
Marx herleven en in de middenschool bemerkte hij een concentratie op het hori-
zontale. Hij citeerde de historicus Johan Huizinga14, die deze ontwikkeling al vóór 
de Tweede Wereldoorlog signaleerde. In die tijd concentreerden de verwachtingen 
van de mensen zich steeds meer op het horizontale vlak: de geestelijke einder van 
het menselijk bestaan raakte steeds meer uit het gezichtsveld.15 Volgens Hage 
ging het minister Van Kemenade niet primair om het onderwijs als doel, maar om 
onderwijs als middel tot verwerkelijking van een socialistische gelijkheidsdroom, 
waarin de erfenis van Marx en de sociale wetenschappen elkaar de hand reikten.16

8 Dijkgraaf, ‘De middenschool: een bedreiging van het Christelijk onderwijs’, 1973. 
9 Dijkgraaf, ‘De middenschool: een bedreiging van het Christelijk onderwijs’, 1973. 
10 C. Houweling was docent aan De Driestar en later werkzaam bij het christelijk pedagogisch 

studiecentrum (CPS) te Hoevelaken.
11 Houweling, ‘Middenschool, kloof tussen visie en verwerkelijking’, 1974.
12 Hage, ‘Achtergronden van de middenschool’, 1974. L.J.M. Hage was docent cuma (culturele 

en maatschappelijke vorming) en directielid aan Driestar hogeschool. Zie ook Exalto (red.), 
Wees een gids!, 2014. Hierin wordt Hage als Driestar-ideoloog gepresenteerd. 

13 Hage, ‘Achtergronden van de middenschool’, 1974, 14.
14 Huizinga, In de schaduwen van morgen, 1935. 
15 Zie ook Von der Dunk, De verdwijnende hemel, 2000. 
16 Hage, ‘Achtergronden van de middenschool’, 1974, 24.

docenten die een min of meer neutrale positie innamen. Ook werd gezocht naar een 
evenwichtige verdeling over de vakken: docenten van talen, zaakvakken en exacte 
vakken. 
Dit heeft geresulteerd in veertien persoonlijk afgenomen interviews en één e-mail-
contact. De interviews zijn afgenomen in de loop van het jaar 2013. Er zijn vier  
(ex-)schoolleiders (directeuren of rectoren) geïnterviewd. Met vijf docenten, 
verdeeld over in totaal drie reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs, is 
een gesprek gevoerd. Het gaat om een docent natuurkunde en een docent biologie 
(exacte vakken), een docent geschiedenis (zaakvak), een docent Nederlands (taal) 
en een docent vmbo (avo-vak). Verder zijn vier (ex-)leidinggevenden of bestuurders 
van de besturenorganisatie VGS en de begeleidingsdiensten BGS/DGS geïnterviewd. 
Ten slotte is B.J. van der Vlies, voormalig fractievoorzitter en partijleider van de SGP, 
geinterviewd in het najaar van 2012 en heeft G. Holdijk (Eerste Kamerlid voor de 
SGP) per e-mail zijn overwegingen met betrekking tot de basisvorming gegeven. De 
namen van de geïnterviewde personen worden niet genoemd, met uitzondering van 
de geïnterviewde politici, omdat zij als publieke personen in het openbare debat 
hun positie hebben verwoord. De politici komen overigens niet in dit hoofdstuk aan 
het woord, maar in hoofdstuk 5, dat geheel gewijd is aan de rol en de plaats van de 
politiek. 

4.3 Bevindingen uit schriftelijke bronnen 

De chronologie bepaalt de structuur van de beschrijving van de schriftelijke 
bronnen. De hoofdindeling van deze paragraaf is die van de vier vernieuwingen: 
middenschool, basisvorming, tweede fase en vmbo. Ook publicaties die niet direct 
over een specifieke vernieuwing gaan, maar wel indirect van belang zijn voor de 
betreffende periode van vernieuwing, komen aan de orde. De chronologie (het jaar 
van publicatie) is hierin leidend. Publicaties die na de laatste vernieuwing (vmbo) 
zijn geschreven, worden onder het kopje Publicaties na de vernieuwingen besproken. 
Tijdens de eerste twee vernieuwingen (middenschool en basisvorming) kwamen 
er, behalve de al in hoofdstuk twee besproken publicaties van Bregman, Kole en 
Vogelaar7, geen relevante publicaties uit, die meer informatie gaven dan dat wat in 
DRS over deze twee eerste vernieuwingen aan de orde gesteld werd. Dat betekent 
dat bij de eerste twee vernieuwingen alleen DRS gevolgd is. De eerste relevante 
publicaties kwamen eind jaren negentig uit, dus met name ten tijde van de laatste 
vernieuwingen, de tweede fase en het vmbo. 

7 O.a. Bregman en Kole (red.), Visie op het onderwijs, 1981; Bregman en Kole (red.), Visie op 
onderwijs II, 1987. Vogelaar en Bregman, Mens en kindbeeld in bijbels-reformatorische zin, 
1983; Vogelaar en Bregman, School, maatschappij en cultuur in Bijbels licht, 1984.
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De nuchtere analyse van Burggraaf stond in contrast met de gevoelens die de Con-
tourennota en de denkbeelden van het kabinet-Den Uyl bij anderen in de reformato-
rische achterban opriepen. Een vergelijking met de eindtijd was voor sommigen niet 
te extreem. VGS-voorzitter K. de Gier22 sprak bijvoorbeeld op de jaarvergadering 
van 1975 naar aanleiding van een Bijbelgedeelte (2 Timothëus 3) over de verdor-
venheid van de laatste dagen, de eindtijd. Hij benadrukte dat neomarxistische en 
humanistische onderwijsideeën ten uitvoer werden gebracht en dat het socialisme 
Nederland inmiddels in de houdgreep had en zelfs christenen infecteerde.23 
In jaargang 1976 kwam er een officiële reactie van VGS en GOLV op de Contou-
rennota, geschreven door Houweling.24 Hij benadrukte dat de ontstaansweg van de 
Contourennota ‘met een blijvend diskrediet is belast’. Houweling voerde een aantal 
argumenten voor dit diskrediet aan. In de eerste plaats had de minister de nota zelf 
geschreven. Hij was natuurlijk een uitgesproken politieke figuur en de Contourennota 
werd daarmee naar het oordeel van Houweling een (partij-)politiek werkstuk. In de 
tweede plaats ging het om het aanwenden van politieke macht om een maatschap-
pelijke gelijkheidsideologie voor alle leden van de samenleving gestalte te geven. 
Onderwijs en maatschappij werden voortdurend in elkaars verlengde geplaatst. 
De centrale inhoud was spreiding van kennis, macht en inkomen. Onderwijs werd 
daarmee volgens Houweling een welzijnsvoorziening. Dat kon echter nooit het 
doel van het onderwijs zijn. Volgens Houweling was het doel persoonlijke bekering 
en niet de vorming van de autonome mens die alleen de zelfontplooiing op het  
oog had. 
Een jaar later verscheen in DRS een bezinnend artikel van Driestarconrector J. 
Dankers.25 Dankers was zeer kritisch: de nieuwe onderwijsfilosofie was naar zijn 
oordeel onverenigbaar met de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. De Contou-
rennota stelde duidelijk dat de leerling mondiger en weerbaarder moest worden. 
Die mondigheid en weerbaarheid stonden echter haaks op het gereformeerd 
belijden volgens Dankers. Hij was ook kritisch over het doorbreken van het klas-
sikale systeem. Naar zijn oordeel was dat al heel vaak geprobeerd en nooit gelukt. 
‘De vraag mag in dit verband gesteld worden, of het niet gelukken daarvan een 
bewijs is dat men dit systeem niet als het slechtste kan aanmerken.’26 In dezelfde 
jaargang verscheen opnieuw een uitvoerig en kritisch artikel van Houweling over 
de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel II27, een vervolgnota op de 
Contourennota. Houweling citeerde uit het boek Theocratie of ideologie28 van de 
gereformeerde theoloog en filosoof W. Aalders. 

22 Predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
23 ‘Korte samenvatting van de jaarvergadering’, verslag van openingstoespraak ds. K. de Gier, 

DRS 1975, nr. 7, 38-40. 
24 Houweling, ‘Kommentaar op de Contourennota’, 1976. 
25 J. Dankers was als docent en later conrector verbonden aan De Driestar (voortgezet 

onderwijs) te Gouda.
26 Dankers, ‘Alle hens aan dek’, 1977, 2.
27 Houweling, ‘Vervolgnota contouren van een toekomstig onderwijsbestel II’, 1977.
28 Aalders, Theocratie of Ideologie, 1977, 150.

Hetzelfde themanummer bevatte ook een bijdrage van de Rotterdamse rector M. 
Burggraaf.17 Burggraaf gebruikte niet de beladen term middenschool, maar de meer 
inhoudelijke term ‘geïntegreerd onderwijs’. Zijn kritiek was milder en praktischer 
dan die van Hage. Ook Burggraaf benoemde systematisch een aantal bezwaren met 
betrekking tot de middenschool, die meer de praktische invoering betroffen dan 
kritiek op de identiteit. In eerste instantie was er bij hem de vrees voor niveau-
verlaging. Naar zijn oordeel was de middenschool een ‘eenheidsworst’, die met 
name de begaafde leerling onvoldoende zou uitdagen. Ten tweede was Burggraaf 
kritisch over het tekentafelgehalte van de middenschoolplannen. Hij constateerde 
een opmars van onderwijskundige ideeën. De plannen voor geïntegreerd onderwijs 
kwamen niet van practici. Zij stonden beschreven in studies, waarin verschillende 
onderwijssystemen werden vergeleken en waarin Zweedse, Amerikaanse en Engelse 
vormen model stonden. Een derde bezwaar was voor Burggraaf het feit dat de in 
de middenschool gelijkbegaafden in één groep kwamen met minderbegaafden. 
Dit vereiste massa en fusies. De middenschool kon niet anders dan zeer groot zijn 
om het totale onderwijspakket te kunnen bieden. Naar het oordeel van Burggraaf 
moesten we die zeer grote scholen niet zoeken ‘als de grootte ons nu reeds voor 
problemen stelt’.18

Burggraaf noemde ook een identiteitsgebonden punt van kritiek. Dat was de ver-
wevenheid van het onderwijs met de politiek. Wanneer de insteek was dat iedereen 
tot hetzelfde niveau moest komen, hadden we naar zijn oordeel niet met sociale 
argumenten, maar met socialistische argumenten van doen. De politieke idealen 
van gelijkheid stonden echter haaks op het Bijbels getuigenis waarin het individu 
met zijn talenten benaderd werd. Het ging niet om de gelijke groep, maar om de 
individuele verscheidenheid. Ieder had de plicht de gaven die hij ontvangen had te 
besteden tot Gods eer en tot heil van de naaste, aldus Burggraaf. 

De Contourennota
In jaargang 1975 gaf Burggraaf commentaar op de verdere ontvouwing van de mid-
denschoolplannen in de Contourennota van minister Van Kemenade.19 Burggraaf 
was positief over het feit dat Van Kemenade nu kwam met een totaalvisie op het 
onderwijs: het maakte het onderwijsbeleid doorzichtiger en kon amateurisme 
in de onderwijswetgeving voorkomen.20 Hij vond de Contourennota zeer goed 
leesbaar en haar integrale visie dwong respect af. Het was echter wel de visie van 
een socioloog. ‘Zo’n wetenschapper denkt in structuren en ordent op een nieuwe 
wijze zodat er een nieuw systeem ontstaat’, aldus Burggraaf.21 Het sterk inzetten 
op gelijke kansen was vooral een gevolg van het denken in kaders van het sociale 
milieu. De intellectuele mogelijkheden en diversiteit kregen te weinig aandacht. 

17 Burggraaf, ‘Geïntegreerd onderwijs noodzakelijk?’, 1974. 
18 Burggraaf, ‘Geïntegreerd onderwijs noodzakelijk?’, 1974, 30.
19 Burggraaf, ‘Contourennota’, 1975.
20 Burggraaf, ‘Contourennota’, 1975, 11.
21 Burggraaf, ‘Contourennota’, 1975, 17.
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ontplooiing ook het voor christenen meer acceptabele begrip ‘dienstbaarheid’ was 
opgenomen) voldoende ruimte zag voor de eigen visie op opvoeding. Ze vonden het 
naïef van Blaauwendraat om zich vast te klampen aan het woord dienstbaarheid in 
de Contourennota: dat was slechts een zoethoudertje voor het christelijk onderwijs. 
Ze verwierpen ook Blaauwendraats verzet tegen een eenzijdige intellectuele ont-
wikkeling. De Driestardocenten vonden cognitieve ontwikkelingen, die aan de mens 
geschonken zijn om gevoelens, driften en lusten te beheersen, leidend.
Een artikel over de vernieuwingen uit 1982 van de reformatorische conrectoren 
Vogelaar en Bregman34 eindigde echter met sussende woorden. Er bestond naar 
hun oordeel geen aanleiding voor ‘paniekerig-voorbarige uitspraken’. Ze gaven 
aan dat juist laksheid en gebrek aan visie een onverantwoord zware claim zouden 
leggen op de toekomst. Daarom moest sterk ingezet worden op meedenken en 
meedraaien in overleggen. Ze formuleerden wel een aantal aandachtspunten, zoals 
de vraag welke ruimte aan reformatorische scholen geboden zou worden. 
In 1982 veranderde het politieke perspectief opnieuw. Een van de staatssecreta-
rissen, Deetman, was inmiddels zelf minister geworden. Op 28 mei 1984 schreven 
Deetman en staatssecretaris Ginjaar-Maas een Concept beleidsnotitie bij de conclusies 
van de Centrale Werkgroep, waar bijgevoegd een ‘Proeve van een concept-ontwerp 
Ontwikkelingswet voortgezet onderwijs’. Conrector W.P. van Kempen35 gaf in DRS zijn 
eerste indruk hiervan weer.36 Van Kempen constateerde dat de ontwerpwet een grote 
behoedzaamheid rond de vernieuwingen van het voortgezet onderwijs betrachtte om 
gepolariseerde discussie te voorkomen. De term middenschool werd vermeden. Van 
Kempen eindigde zijn artikel met een kritische notie: ‘Ook deze onderwijsvernieuwing 
is niet neutraal, hoe droog en dor de wetsartikelen ook mogen zijn. Laten we alert 
zijn!’ Op welke punten die alertheid noodzakelijk was, werd overigens niet uitgewerkt. 
Dankers bleef inmiddels wel kritisch over de ophanden zijnde onderwijsvernieu-
wingen. In 1985 schreef hij in DRS37 dat hij zich niet aan de indruk kon onttrekken 
dat heel veel zogenaamd vernieuwingsstreven een emancipatieproces op gang 
wilde zetten dat brak met historische waarden en normen. Het ontsproot naar zijn 
oordeel te veel aan ‘het noodlottige beginsel van de perfectibiliteit’.38 Volgens 
hem kon het christelijk onderwijs niet gedragen worden door doelstellingen waarin 
begrippen als ontplooiing en mondigheid een essentiële betekenis zouden hebben. 
Zeker niet wanneer deze doelstellingen zó werden opgevat, dat ‘de mens autonoom 
buiten de eis van Gods Woord, zijn leven en handelen naar eigen inzicht gestalte 
zou moeten geven in overeenstemming met de hedendaagse evolutionistische  
en uit de moderne theologie stammende geseculariseerde mensverwachting’.39

34 Bregman en Vogelaar, ‘Voortgezet basisonderwijs… Hoe gaat het er uit zien?’, 1982.
35 W.P. van Kempen was werkzaam op de scholengemeenschap Guido de Brès (vanaf 1995 

een locatie van het Wartburgcollege) als conrector en plaatsvervangend rector.
36 Van Kempen, ‘De paardensprong’, 1984. 
37 Dankers, ‘Ter overweging’, 1985. 
38 Dankers, ‘Ter overweging’, 1985, 485. 
39 Dankers, ‘Ter overweging’, 1985, 485.

Houweling sloot aan bij Aalders en liet weinig opening voor een compromis: 

Neutraliteit is ook voor de Overheid in deze situatie een onmogelijke gedachte: óf zij 
handelt en wandelt in het licht van het secularisme, waarbij zij optreedt als de onrecht-
vaardige wijngaardeniers uit de gelijkenis van Matth. 21: 33-46, die zich de wijngaard 
toeëigenden zonder zich om de rechten van de eigenaar te bekommeren; óf zij laat zich 
binden door de Christus der Schriften.29 

Van Dankers was opnieuw een kritische bijdrage te lezen in de jaargang van 1978. 
Hierin belichtte hij de onderwijsvernieuwingen en de achtergronden daarvan.30 
Het polemisch karakter werd sterker. In het artikel stelde hij het gehoorzaam zijn 
aan een overheid die zich niet laat gezeggen door Gods Woord onder kritiek: 

Wij kunnen en mogen ons wat betreft opvoeding en onderwijs geen regels laten voor-
schrijven door mensen die abortus propageren, die een volkomen onbijbelse emancipatie 
van de vrouw nastreven met alle gevolgen van dien, die een lans breken voor een vrije 
huwelijksmoraal of die openlijk actie voeren voor de mogelijkheid van het afsluiten van 
een scheidingsverzekering, alvorens in het huwelijk te treden. Dat zijn de vruchten van 
de nagestreefde vrijheid en gelijkheid.31 

Ook bekritiseerde hij het streven naar zelfontplooiing in scherpe bewoordingen: 

Wij moeten onze kinderen erop wijzen dat zelfontplooiing voert naar de eeuwige dood, 
want zelfontplooiing is ontplooiing van het menselijk hart van waaruit de uitgangen 
des levens zijn. En uit het hart des mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, 
hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een 
boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.32

De jaren tachtig en de middenschool
In de bijdragen in DRS van de jaargang 1981 bleek, na enkele jaren rust op dit front, 
dat de middenschooldiscussie weer volledig dreigde op te laaien. Van Kemenade was 
terug als minister, met als staatssecretarissen de CDA’ers Hermes en Deetman. Er 
was in het onderwijsveld echter weinig behoefte aan een herhaling van de gepola-
riseerde discussie van de jaren zeventig. Dit leek ook zo te zijn in het reformatorisch 
onderwijs. De vernieuwingen kwamen er toch aan. Zich aanpassen en het goede 
eruit halen, leek de nieuwe lijn. Een uitzondering vormde een artikel in 1981 van 
driestarianen Büdgen, Dankers en Maljaars.33 Ze bekritiseerden Driestarpedagoog 
Blaauwendraat, die in de herziene versie van de Contourennota (waar behalve zelf-

29 Houweling, ‘Vervolgnota contouren van een toekomstig onderwijsbestel II’, 1977, 20.
30 Dankers, ‘Onderwijsvernieuwingen en de achtergronden daarvan’, 1978.
31 Dankers, ‘Onderwijsvernieuwingen en de achtergronden daarvan’, 1978, 11.
32 Dankers, ‘Onderwijsvernieuwingen en de achtergronden daarvan’, 1978, 12. 
33 Büdgen, Dankers en Maljaars, ‘Basisonderwijs: quo vadis?’, 1981. 
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oordeel. De weergave van de kritische visie van Leune weerhield Schimmel er niet 
van een oproep te doen aan het reformatorisch onderwijs, om nu eens te kiezen voor 
een positieve inbreng. Centrale vraag daarbij zou moeten zijn of er gekozen werd voor 
een verbetering van het huidige categorale stelsel (zowel qua inhoud als structuur) of 
voor een systeem van gedifferentieerde integratie. 
Vanaf 1987 verstomden de kritische tonen in DRS langzaam maar zeker. De focus 
veranderde en de wissel richting de vernieuwing ging om. Uit de artikelen die ver-
schenen, blijkt een realistische houding ten opzichte van de vernieuwingen: Het 
komt toch op ons af, laten we het zien als een uitdaging. Kritische achtergrond-
artikelen, zoals met betrekking tot de middenschoolexperimenten, zijn niet meer 
te vinden. Het perspectief werd verlegd naar de basisvorming als een kans. Er was 
sprake van loyaliteit en een zich geïnspireerd weten door bronnen buiten het refor-
matorische milieu. De aanduiding van de basisvorming als een uitdaging of een 
kans werd eerst buiten reformatorische kring uitgesproken en vervolgens over-
genomen. J. Hordijk, directeur van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS), 
noemde de basisvorming ‘een uitdaging’ voor het christelijk onderwijs. Hij zocht 
een duidelijk compromis. Laten we van de bedreiging een uitdaging maken, zo was 
zijn boodschap. ‘Als we met overtuiging de impliciete ideologie afwijzen, vinden 
we zeker wegen voor een eigen vormgeving.’48 K. de Jong Ozn., voorzitter van de 
Unie School en Evangelie49 stelde dit ook: ‘De nieuwe basisvorming is eigenlijk een 
geweldige uitdaging voor het christelijk onderwijs. Laat het zich daarom zoveel 
mogelijk ruimte proberen te verschaffen en die ruimte gebruiken in overeen-
stemming met de doelstellingen die men al zo lang heeft.’50 De termen ‘uitdaging’ 
en ‘kans’ werden daarna ook veelvuldig gebruikt in reformatorisch onderwijsland.51

De gedachte van de uitdaging werd ook gedeeld door R.H. Matzken.52 Deze onder-
wijsvernieuwing vond hij op zich geen bedreiging voor de christelijke identiteit, 
maar wel wanneer zij het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk zou maken om in de 
lessen de Bijbelse vorming gestalte te geven.53 Van Kempen uitte in een artikel 
in DRS zijn twijfel of de in te voeren basisvorming nu werkelijk een nieuwe koers 
betekende.54 Van Kempen zag wel mogelijkheden, met name in de vrije ruimte. In 
die vrije ruimte kon in ieder geval twee uur godsdienstonderwijs gegeven worden, 
een noodzaak voor het reformatorisch onderwijs. 

48 Schipper, ‘Basisvorming en identiteit’, 1987, 308.
49 K. de Jong Ozn. (1926-20111) was leraar Nederlands en rector, eerst in Dokkum en daarna 

in Goes en Amersfoort. Trad in 1975 namens de ARP als opvolger van Veerman tussentijds 
toe tot het kabinet-Den Uyl als staatssecretaris voor het voortgezet onderwijs. Hij 
vervulde die functie ook in het eerste kabinet-Van Agt.

50 Schipper, ‘Basisvorming en identiteit’, 1987, 308.
51 Zie bijvoorbeeld Van Kempen, ‘Basisvorming: een unieke kans’, 1991.
52 Docent aan de Evangelische Hogeschool.
53 Schipper, ‘Basisvorming en identiteit’, 1987, 308.
54 Van Kempen, ‘Basisvorming: geen nieuwe koers?’, 1988.

Belangwekkend in deze jaargang was ook een artikel van algemeen secretaris 
Verhage van de VGS. Verhage besprak in de rubriek ‘Parlementair’ de Wet gelijke 
behandeling in relatie tot de vrijheid van onderwijs, de botsing van de klassieke 
grondrechten dus. Het artikel eindigde omineus: ‘De Heere verhoede dat het 
overheidsbeleid zich zodanig zal ontwikkelen, dat het reformatorisch onderwijs 
genoodzaakt zal worden tot ongehoorzaamheid jegens de overheid.’40 

B. De basisvorming

Vanaf 1986 werd er in DRS aandacht besteed aan de invoering van de basisvorming. 
De aanvankelijke ontvangst van de basisvormingsplannen was kritisch, waarbij vooral 
mensen buiten het reformatorisch onderwijs geciteerd werden. A.J. Vogel, rector van 
het Voetiuscollege te Goes, zette in met een informatief artikel, dat de inhoud van 
het WRR-rapport verkende.41 Daarna volgde een aantal reactie-artikelen op het WRR-
rapport, van onder anderen Van Kempen42 en Schimmel43. Van Kempen citeerde 
oud-minister van Onderwijs I.A. Diepenhorst44, die aangaf dat de WRR onvoldoende 
rekening hield met verschillen tussen leerlingen. Het was te veel algemene vorming, 
te weinig verschil tussen lbo en gymnasium. Bovendien werd de motivatieproble-
matiek veronachtzaamd. In een ander artikel citeerde Van Kempen N.L. Dodde45, die 
het WRR-rapport een gelegenheidsrapport noemde, zonder toekomstvisie. Schimmel 
schreef een artikel waarin hij met instemming de visie van Leune46 op de basis-
vorming weergaf. Op diverse punten bekritiseerde Leune terecht het WRR-rapport, 
vond Schimmel: ‘Met name vanuit pedagogisch-didactische overwegingen (die niet 
losgemaakt kunnen en mogen worden van de Bijbelse noties) zullen de voorstellen 
van de WRR door ons afgewezen moeten worden.’47 Leune laakte met name de 
gemeenschappelijkheid: het was onmogelijk om drie jaar heterogeen gegroepeerd te 
worden. Leune constateerde ook onduidelijkheid in de plannen. Met de adviestabel 
voor lesuren konden scholen alle kanten op. Een ander manco was dat de noodza-
kelijke voorwaarden werden gemist, die voor het slagen van de plannen van groot 
belang waren: leermiddelen, geschoolde docenten, gemotiveerde leerlingen. Hieraan 
kon naar het oordeel van Leune nauwelijks in bevredigende zin voldaan worden. 
Basisvorming en het huidige scholenstelsel verdroegen elkaar niet, zo was zijn 

40 Verhage, ‘Parlementair. Wet gelijke behandeling en de vrijheid van onderwijs’, 1985.
41 Vogel, ‘Basisvorming in het onderwijs’, 1986. 
42 Van Kempen, ‘Overwegingen rondom basisvorming’, 1986. 
43 Schimmel, ‘Prof. Leune over de basisvorming’, 1986. C.W. Schimmel was hoofdonderwijzer 

in Amersfoort, is nu docent pedagogiek aan het Hoornbeeckcollege en Driestar educatief 
te Gouda. 

44 I.A. Diepenhorst (1916-2004) was Nederlands hoogleraar strafrecht, voorzitter van de 
Onderwijsraad en in twee kabinetten minister van Onderwijs (ARP, later CDA).

45 N.L. Dodde (1932) was tot 1997 hoogleraar Nederlands onderwijs. 
46 Leune gaf zijn visie op WRR-rapport in het tijdschrift Pedagogische Studiën van september 

1986. Schimmel citeerde hieruit.
47 Schimmel, ‘Prof. Leune over de basisvorming’, 1986, 617. 



118 119

en een andere inkleuring van de kerndoelen voor het reformatorisch onderwijs. 
In het eerste Informatiepunt stond verder een impressie van C. Guiljam, lid van de 
projectgroep, van de lezing van Schüssler57, procesmanager basisvorming. Schüssler 
was optimistisch over de kansen die de basisvorming het reformatorisch onderwijs 
bood. Volgens hem had het reformatorisch onderwijs alle ruimte de gewenste iden-
titeit in de basisvorming aan te brengen. Guiljam uitte echter zijn twijfels bij de 
stellingname van Schüssler dat de kerndoelen een laag specificatieniveau hadden. 
Schüssler zou dit naar voren brengen ‘om niet het verwijt van staatspedagogiek te 
krijgen’.58 Volgens Guiljam waren de kerndoelen bepaald niet waardenvrij. In de 
Schoolinterne projectgroepen Invoering Basisvorming (SIB’s) was dezelfde kritiek 
merkbaar. Met een zekere regelmaat schreven secretarissen van de SIB’s een korte 
impressie van hun werkzaamheden, waarin ook kritiek op de kerndoelen verwoord 
werd. In het Informatiepunt kregen ook vakwerkgroepen een forum, die soms kri-
tische geluiden lieten horen over de achtergronden van de basisvorming.59

Vanuit de schoolleidingen werd er soms licht relativerend geschreven over de ver-
nieuwingen. Schoolleider Vogel uit Goes schreef bijvoorbeeld: ‘Zo reformatorisch 
was de Mammoetwet nu ook weer niet en de oude rijkslessentabel evenmin.’ En: ‘Ik 
hoop van harte dat bezinning en de gezamenlijke uitvoering zullen mogen leiden 
tot het antwoord, ook aan onze overheid, dat de vrijheid van onderwijs niet heeft 
geleid tot een krampachtig “houden wat we hebben”, maar tot een antwoord dat in 
alle opzichten onze volledige gebondenheid [aan de Bijbel] zal laten zien.’60 
In Informatiepunt 4 (mei 1992) zocht Van Kempen naar meer begrip voor de 
basisvorming. Hij schreef over het feit dat onderwijs een typische trendvolger 
is. Daarmee bedoelde hij dat ideeën over het ideale onderwijs in de regel een 
afspiegeling zijn van maatschappelijke idealen. Daarbij moest rekening gehouden 
worden met een soort incubatieperiode, waarin de doordringing van algemene 
ideeën in het onderwijs zou plaatsvinden. Van Kempen plaatste wel twee fun-
damentele kanttekeningen bij dit trend volgen. Ten eerste is de school een cul-
tuurgestalte, die zich niet verstaat met over elkaar heen buitelende maatschap-
pelijke trends. Ten tweede is het kernwoord voor het onderwijs continuïteit. Schrift 
en belijdenis vormen het onomstotelijke uitgangspunt. Dat de basisvorming een 
product was van de laatste jaren van de twintigste eeuw was geen probleem. Dat 
de daarbij gegeven inhouden dezelfde tijdgeest ademden, diende ons volgens Van 
Kempen wel alert te maken.61 Hij vond het dan ook wenselijk dat de reformato-
rische scholen overgingen tot het formuleren van eigen kerndoelen. Deze ruimte 
werd gegeven en genomen. Dat betekende ook dat er eigen methodes geschre- 

57 Zie ook hoofdstuk 3 en Schüssler (red.), Weg van de Middenschool, 2006. 
58 Giljam, ‘Impressie van de lezing van de heer Ed Schüssler’, 1991.
59 Zie bijvoorbeeld de kritische bijdrage van De Niet, docent klassieke talen aan het Van 

Lodensteincollege in Amersfoort: ‘Tegen het zere been’, 1992. Dit artikel gaat over het 
gymnasium in de basisvorming. 

60 Vogel, ‘Vrijheid van onderwijs’, 1992, 12. 
61 Van Kempen, ‘Samenhang’, 1992, 2.

In 1990 signaleerde B. Ordelmans, schoolbegeleider van het BGS, een belangrijk 
gevaar, met name bij de invoering van de kerndoelen en de daaraan gekoppelde 
dreigende vermaatschappelijking van het onderwijs: ‘Wanneer men daaraan 
(slapende) voorbijgaat ontkomt men niet aan het gevaar dat men geleidelijk mee 
schuift met maatschappelijke trends en met de koers van het schip van onderwijs, 
in een richting die zich wezenlijk niet verdraagt met de Bijbelse pedagogisch-didac-
tische beginselen van het christelijk onderwijs.’55

Informatiepunt basisvorming
Met het novembernummer van 1991 van DRS kwam het eerste Informatiepunt basis-
vorming uit. Dit was een extra bijlage bij het blad. In de intro werd uitgelegd wat 
het doel van Informatiepunt was: het regelmatig berichten van betrokkenen bij het 
reformatorisch onderwijs over activiteiten die door de gezamenlijke scholen verricht 
werden ten behoeve van de invoering van de basisvorming in de verschillende 
thema- en vakwerkgroepen. Deze groepen gingen op 12 september 1991 van start. 
Zij hielden zich onder andere bezig met de visie op de kerndoelen. Daarnaast ging 
het om het zoeken van aansluiting van landelijke ontwikkelingen met zaken die op 
schoolniveau plaatsvonden. Ook informeerde Informatiepunt de scholen omtrent 
vele vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van de heterogeniteit van de basisvorming 
en over de toetsing en advisering. Verder wilde het een centraal punt zijn voor alle 
vragen rondom de invoering van de basisvorming. 
De toonzetting was vrijwel direct positief: de basisvorming werd gezien als een 
kans, een aanknopingspunt voor een grondige bezinning, iets wat met beide handen 
moest worden aangegrepen. In het eerste Informatiepunt duidde Van Kempen de 
basisvorming zelfs aan als een ‘unieke kans’.56 Die kans zag hij ten eerste in het feit 
dat de basisvorming de mogelijkheid bood om de teloorgang van het lbo tegen te 
gaan. Ten tweede vond hij het voor scholen wenselijk, zelfs noodzakelijk, zich van 
tijd tot tijd opnieuw te bezinnen op de inhoud van de leerstof. In de derde plaats 
zag hij de basisvorming als een mogelijkheid om de onderwijsinhouden te relateren 
aan de eigen identiteit. Volgens Van Kempen werkte het reformatorisch onderwijs 
te veel met neutrale leerstof. Hij zag de relevantie van de levensbeschouwelijke 
uitgangspunten te weinig omgezet in kennis. 
Van Kempen had ook kritiek. Deze spitste zich met name toe op de kerndoelen, 
die volgens hem het gevaar droegen van staatspedagogiek. Volgens Van Kempen 
waren er een aantal ‘markante tendensen’ te benoemen: bij talen kregen commu-
nicatieve aspecten vrij veel aandacht, de kerndoelen waren sterk maatschappelijk 
gekleurd, er werd een sterke nadruk gelegd op het nut of rendementsdenken en 
er was sprake van een ahistorische benadering. In levenbeschouwelijk opzicht 
had Van Kempen grote bezwaren. Daarom nodigde hij de in het leven geroepen 
projectgroep basisvorming uit om na te denken over alternatieve mogelijkheden 

55 Ordelmans, ‘De vrijheid van onderwijs opnieuw in het geding?’, 1990.
56 Van Kempen, ‘Basisvorming: een unieke kans’, 1991.
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Wat mij echter nog meer teleurstelt dan de presentatie van dit produkt door Zoe-
termeer66, is de ontvangst ervan door de reformatorische onderwijswereld. Schrik? Ver-
ontrusting? Aanzet tot bezinning op onderwijswaarden? Van dat alles ben ik nauwelijks 
iets gewaar geworden. Helaas. Een technocratische verwerking van een technocratisch 
product, daar leek het een beetje op.67 

De scholen waren volgens Westerduin niet meer dan een doorgeefluik van het door 
het ministerie gebodene. Er werd direct gestoeid met concept-urentabellen, zonder 
dat hieraan een onderwijsinhoudelijk gesprek voorafging. Westerduin miste een 
bezinnend gesprek over vragen als: Hoe zien wij ons onderwijs, welke prioriteiten 
stellen wij vanuit onze christelijke levensvisie, hoe vertalen we de door ons gelegde 
accenten in keuzes? Westerduin zag de basisvorming als een symptoom van de 
tijdgeest. ‘Groen van Prinsterer, Da Costa, zij zijn aan de tijdgeest nooit gewend 
geraakt. Wat was hun geheim? Ze hebben zich nooit in dat gesloten, binnen- 
wereldse denksysteem laten persen. Hun denken bleef open tot op God. Daarom 
bleef hun norm helder en kwamen ze tot een besliste, gefundeerde keuze.’68 

C. De tweede fase

Al ver voor de invoering van de tweede fase – in jaargang 1985 van DRS – werd een 
beschouwing gegeven over de aanstaande tweede fase in een artikel van de hand 
van Vogelaar. De concept-beleidsnota Het Voorbereidend Hoger Onderwijs moest de 
concrete wetgeving ten aanzien van de tweede fase voorbereiden. Vogelaar stelde 
in dit verkennende artikel een aantal vragen, met name over het karakter van het 
onderwijs in de tweede fase, over de zogenaamde niveauverhoging in termen 
van rendement en efficiency en de vraag welke ruimte de levensbeschouwelijke 
inkleuring zou krijgen. Vogelaar bekritiseerde het vermeende gelijkheidsdenken in 
de onderwijsvernieuwingen. Met betrekking tot de niveauverhoging stelde hij: 

Onderwijs is niet meer zoals vroeger, een zaak voor een geestelijke elite, maar een mas-
sa-consumptie-artikel geworden. Da Costa wijst in zijn Bezwaren tegen de geest der 
eeuw [1823] op het gevaar van de volksopvoeding, die zich grondde op de vooronder-
stelling van de redelijke gelijkheid van alle mensen (…). Zijn verzuchting is: Waar blijven 
de eenvoudige werkers? In onze terminologie: Waar blijven de goede vaklui, terwijl de 
arbeidsmarkt oververzadigd is van de (semi-)intellectuelen?69 

Het gelijkheidsdenken in de onderwijsvernieuwingen zou in de visie van Vogelaar 
bijvoorbeeld een gebrek opleveren aan goede vaklui. 

66 Zoetermeer is de plaats waar het Ministerie van Onderwijs in die jaren gehuisvest was. 
67 Westerduin, ‘De karavaan trekt verder’, 1993, 7.
68 Westerduin, ‘De karavaan trekt verder’, 1993, 8.
69 Vogelaar, ‘Vragen bij de concept-beleidsnota “Het Voorbereidend Hoger Onderwijs”’, 1985.

ven zouden moeten worden, zeker als het ging om identiteitsgevoelige vakken.62 
Ook critici kregen in diverse Informatiepunten een forum. In het Informatiepunt 
van mei 1993 stond bijvoorbeeld een column van T. Sterk over brede scholenge-
meenschappen.63 Een citaat hieruit: ‘Hermes verweet Wallage de middenschool-
gedachte via een achterdeurtje het onderwijs in te dragen. Dat achterdeurtje is het 
stimuleren van brede scholengemeenschappen en bestuurlijke schaalvergroting in 
het voortgezet onderwijs.’ De suggestie van deze column was helder: brede scho-
lengemeenschappen vormden een hefboom om onderwijsvernieuwingen door te 
drukken.
In hetzelfde nummer verscheen een interview met Leune, de voorzitter van de 
Onderwijsraad. In dit interview stelde Van Kempen de relatie politiek en onderwijs 
aan de orde. Van Kempen suggereerde dat de basisvorming vooral een politiek 
probleem was, waar scholen weinig mee hadden. Leune erkende dat, maar stelde 
dat er ook bij de scholen onvrede leefde over de bestaande situatie en dat leraren 
eerder meegenomen moesten worden in het proces van vernieuwen. 
Ook staatssecretaris Wallage erkende het belang van de docent. Hij benadrukte 
echter vooral de autonomie van de docent. In het Informatiepunt van juli 1993 werd 
integraal een toespraak van hem overgenomen, die hij hield op 12 mei 1993 tijdens 
een conferentie van reformatorische scholen over de basisvorming. Wallage ging 
daar onder andere in op de zogenaamde constructieve onderwijspolitiek. Hij stelde 
dat hij vooral de grenzen daarvan had ontdekt. Hij constateerde ‘dat de autonomie 
van de leraar echt heel erg groot is, dat de school z’n eigen kleur en werkwijze heeft 
en dat de beleidsresistentie van het Nederlands onderwijs bijzonder groot is. Ik 
denk dat er weinig sectoren zijn in de samenleving die zo hun eigen gang gaan.’64

De rede van Wallage werd niet van commentaar voorzien in dit Informatiepunt. 
Wel stond er in hetzelfde nummer een kritisch geluid van Westerduin, docent 
geschiedenis aan het Driestar College.65 Hij miste in de besprekingen te veel de 
doordenking van de basisvorming vanuit de eigen reformatorische uitgangspunten. 
In de beleving van de docenten ging het reformatorisch onderwijs toch al te mak-
kelijk mee in de vernieuwingen. De basisvorming wilde naar het oordeel van Wes-
terduin maar niet wennen. Al te naadloos moest het onderwijs aansluiten op de 
maatschappelijke ontwikkelingen en termen als efficiency en rendement gingen 
overheersen. Westerduin:

62 Van Kempen, ‘Samen op weg naar eigen methodes voor het refo-onderwijs’, 1993. De 
aanpak om eigen methodes te schrijven voor identiteitsgevoelige vakken als geschiedenis, 
Nederlands, muziek en andere wordt over het algemeen als succesvol beschouwd 
(uitkomsten interviews).

63 Sterk, ‘Brede scholengemeenschappen categorisch afgewezen?’, 1993. 
64 Wallage, ‘Samenwerking binnen het reformatorisch onderwijs op basis van de algemene 

doelstellingen en kerndoelen van de basisvorming’, 1993. 
65 Westerduin, ‘De karavaan trekt verder’, 1993. 
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perspectief staat. ‘Daar ligt het wezenlijke verschil. Waar je dit belijdt, weet je dat 
je een ander zicht hebt op de werkelijkheid en op de mens die daarin leeft. De 
zichtbare, veruiterlijkte werkelijkheid, het één en al in deze cultuur, verliest haar 
dwingend karakter, wordt gerelativeerd.’78 
Een enkele aflevering later gaven Büdgen en Sinke een reactie op het ‘boeiend 
geschreven relaas van collega Westerduin’, onder de titel Ja, maar….79 Büdgen en 
Sinke vonden het te gemakkelijk om altijd maar ‘in reactie’ te zijn: ‘Het lijkt ons 
een goed onderwerp voor een proefschrift eens na te gaan waarom wij – refo’s – 
altijd in de reactie zijn. Waarom zijn we niet in staat ook eens positief – laat staan: 
enthousiast – te reageren op nieuwe ideeën en voorstellen? Wat doet ons altijd 
talloze legioenen leeuwen en beren zien? Waarom zijn wij zo bang? Is dat chris-
telijk?’ Dit gevoelsniveau werd nog verder verdiept in hun reactie op de bijeenkomst 
met Ginjaar-Maas en Visser ’t Hooft.80 Volgens Sinke en Büdgen was er in de zaal 
een sfeer van ‘angst en agressie’, die zij verklaarden uit het feit dat Ginjaar-Maas en 
Visser ’t Hooft te dealen hadden met een dubbele handicap: zij waren enthousiast 
over hun voorstellen en zij waren vrouwen. Hiermee suggereerden de auteurs dat 
vrouwen bij sommigen in de achterban niet echt serieus genomen werden. 
Büdgen en Sinke zetten in op een verdediging van de uitgangspunten van de 
tweede fase. ‘Welbeschouwd is er immers niet zoveel reden tot angst: ziende op de 
ervaringen met de basisvorming moet iets soortgelijks mogelijk zijn met de tweede  
fase …’ Ook het inzetten van Westerduin op het verhaal als didactische werkvorm 
werd gerelativeerd: ‘Zitten de leerlingen echt te wachten op onze verhalen? Beter 
gezegd: in hoeverre dalen onze verhalen af in de existentiële leefwereld van onze 
kinderen? En wat moeten vbo-leerlingen met verhalen?’ Büdgen en Sinke stelden 
verder het frontaal lesgeven aan de orde. Volgens hen bleef frontaal lesgeven 
natuurlijk nodig, maar betekende overdracht van kennis (in de ruimste zin van 
het woord) niet alleen frontaal lesgeven. Veel meer ging het om de begeleiding 
van leerlingen. Er kwam meer individuele, persoonlijke aandacht. Ruimte voor het 
doorgeven van verhalen bleef aanwezig, maar dan wel strikt persoonlijk toege-
sneden.

78 Westerduin, ‘Tweede Fase – teloorgang van het onderwijzen?’, 1995, 16.
79 Büdgen en Sinke, ‘Ja, maar…’, 1995.
80 In 1997 staat er in DRS een interview met Visser ’t Hooft, dan vice-voorzitter van het 

Project Management Voortgezet Onderwijs. Daarin formuleert ze haar kritiek op het 
klassikale systeem. Op de vraag van de interviewers (Hartingsveldt en Van Linden) over 
de verhouding kennis en vaardigheden, zegt zij: ‘Ik heb heel duidelijk gekozen voor de 
werkplaats van Kees Boeke. Dat is al een teken dat je rekening houdt met verschillen 
tussen kinderen. Dat was daar toch wel een gegeven. Het klassikale lesgeven heb ik nog 
wel gedaan toen ik op het gymnasium in Den Haag begon met lesgeven. Ik merkte op een 
gegeven ogenblik, dat ik dat helemaal niet goed aankon. Omdat er inderdaad een ruis 
ontstond, omdat er leerlingen zaten die geïnteresseerd waren, maar anderen hingen uit 
het raam of zapten gewoon weg. Ik dacht hoe moet ik dat nu toch doen? Tot het moment 
dat ik de Esmoreit behandelde en daar met hen een musical van maakte.’

Discussie in DRS
Na dit eerste artikel van Vogelaar was er de volgende tien jaren in DRS radiostilte 
op dit punt. Alle aandacht ging uit naar het invoeren van de basisvorming. In 1995 
werd de stilte doorbroken. Over de tweede fase werd meer dan bij de basisvorming 
inhoudelijk en indringend gediscussieerd in DRS. De discussie werd geopend door 
een artikel van Driestardocent Westerduin (die al eerder kritiek op de basisvorming 
formuleerde), waarop de Wartburgschoolleiders M. Sinke70 en W. Büdgen71 rea-
geerden. Westerduin was kritisch over de aanstaande onderwijsvernieuwing.72 Het 
viel hem op dat een economische grondtoon overheerste bij alle publicaties over de 
tweede fase. Was bij de middenschool socialisme het probleem, Westerduin bena-
drukte nu vooral neoliberalisme als gevaar. Termen als efficiency en rendements-
denken deden het naar zijn oordeel goed. Hadden onderwijsbeleidsmakers geen 
belang bij adviezen vanuit kerken, zo vroeg hij zich af. Het leek te gaan om het kale 
rendement. Westerduin constateerde een verschuiving van onderwijzen naar (leren) 
leren. Parallel hieraan zag hij een rolverschuiving van geïsoleerd vakdocent naar 
medeverantwoordelijk lid van een begeleidingsteam. Westerduin constateerde dat 
er sprake van een cultuuromslag zou zijn wanneer de docent zich ontwikkelde van 
frontaal lesgever tot studiebegeleider. 
Westerduin blikte terug op een bijeenkomst van directies en docenten van het 
reformatorisch onderwijs op 27 maart 1995. Het doel van deze bijeenkomst was een 
poging van directies om positieve prikkels te geven. Sprekers waren Ginjaar-Maas73 
en Visser ’t Hooft74. Westerduin: ‘Wat mij bezighoudt is de geesteloosheid die dit 
alles ademt. Waar de zinvragen ontbreken in een cultuur, waar het doel proble-
matisch wordt, daar gaan we ons toch met de middelen bezighouden. Die zijn 
tastbaar, te perfectioneren ook.’75 Het viel Westerduin op dat het geschiedenison-
derwijs zich bezighield met vrouwen in Athene, allochtonen in het Romeinse Rijk, 
de baard van Johannes Bogerman76 en het oorbelletje van Wulfert Floor.77 Alles 
vanwege de hooggeprezen eis van bestaansverheldering en toepassingsvaar-
digheden. Westerduin benadrukte dat het christelijk onderwijs in eeuwigheids- 

70 Conrector locatie Guido de Brès van het Wartburgcollege. 
71 Voorzitter Centrale Directie van het Wartburgcollege.
72 Westerduin, ‘Tweede Fase – teloorgang van het onderwijzen?’, 1995.
73 N.J. Ginjaar-Maas was staatssecretaris voor onderwijs in de kabinetten-Lubbers I en II.
74 J.C. Visser ’t Hooft is pleitbezorger van het studiehuis en door staatssecretaris Wallage 

ingezet om dit te promoten. Zie hoofdstuk 3.
75 Westerduin, ‘Tweede Fase – teloorgang van het onderwijzen?’, 1995, 15. 
76 Johannes Bogerman (1576-1637) was een Nederlands theoloog, predikant en 

Bijbelvertaler. Hij kreeg bekendheid als voorzitter van de Synode van Dordrecht (1618-
1619) en als vertaler van gedeelten van het Oude Testament in de Statenvertaling.

77 Wulfert Floor (1818-1876) was een Nederlands landbouwer en daarnaast oefenaar. Dit 
hield in dat hij wel mocht preken, maar niet de sacramenten mocht bedienen. Hij is bekend 
geworden door de vele (vooral na zijn dood) uitgegeven oefeningen (preken) van zijn hand, 
die ook heden ten dage nog veel worden gelezen door vooral bevindelijk gereformeerden. 
Hij tooide zich met een sieraad dat in reformatorische kringen geen gewoonte is: een 
oorringetje. 
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genoemd moeten worden. Dit liet overigens onverlet dat de insteek van Westerduin 
opnieuw kritisch onder de loep genomen werd. Wat Sinke en Büdgen opviel, was 
het ontbreken van ook maar enig begrip voor de analyses van de Stuurgroep. ‘En, er 
komen toch ook prachtige vakken bij: ANW, Mens en maatschappijwetenschappen, 
CKV. Juist bij deze vakken gaat het om een bredere en diepere algemene ontwik-
keling’, aldus Büdgen en Sinke.86 

De studie van B. Stam over identiteit en vernieuwing (1996)
Inmiddels werd ook op het niveau van BGS/DGS nagedacht over het omgaan met 
de vernieuwingen. De eerste uitgave die expliciet inging op de onderwijsvernieu-
wingen in het algemeen in relatie tot de eigen identiteit was de BGS-studie van B. 
Stam, directeur van de Rehobothschool te Geldermalsen die in 1996 verscheen.87 
De titel van het boek geeft aan dat het expliciet gaat over de onderwijsvernieu-
wingen in relatie tot de reformatorische identiteit: Identiteit en vernieuwing. Het 
boek verscheen in de serie ‘Achtergrondstudies en bouwstenen ten dienste van 
het reformatorisch schoolbeleidsplan’.88 Stam greep uitvoerig terug op de eerdere 
delen uit de serie, die bedoeld was als voorbereiding voor het schrijven van een 
reformatorisch schoolconcept.89 De identiteit van het reformatorisch onderwijs 
werd door Stam geformuleerd als: christelijk onderwijs dat zich wil laten leiden 
door het Woord van God, de Heilige Schrift, en het gedachtegoed van de (Nadere) 
Reformatie. De identiteit werd onder andere bepaald door pedagogische aspecten 
als normen en waarden, het pedagogisch klimaat en de pedagogische omgang. 
Deze aspecten hoorden bij de vaste kern van de identiteit. De didactische aspecten 
(werkvormen) en leerpsychologische aspecten (hoe laten we leerlingen leren) 
waren er wat verder van verwijderd.90 
De discussie over kern en periferie was volgens Stam van groot belang bij het 
omgaan met onderwijsvernieuwingen. Hij stelde daarom de vraag welke veran-
deringen toelaatbaar waren en geen bedreiging vormden, of misschien zelfs een 
‘uitdaging’ waren voor het reformatorisch onderwijs.91 Stam benoemde twee 
manieren van denken over de relatie tussen kern en periferie. De eerste manier was 
denken vanuit de binnenkant van de identiteit, namelijk de Bijbel en de belijdenis-
geschriften. De tweede manier nam de context die van invloed is op het onderwijs 
als uitgangspunt. Er kon dan gedacht worden aan allerlei maatschappelijke en cul-
turele ontwikkelingen en de maatschappelijke eisen die aan het onderwijs gesteld 
werden. Beide manieren van denken waren volgens Stam legitiem en moesten ook 
van meet af aan in samenhang beoefend worden. 

86 Büdgen en Sinke, ‘Samen verder op weg’, 1995, 16.
87 Stam, Identiteit en vernieuwing, 1996.
88 Zie hoofdstuk 2.
89 Dat schoolconcept wordt beschreven in deel 5: Visser, De school als leer- en 

leefgemeenschap, 2000. Zie voor bespreking hiervan verder in deze paragraaf. 
90 Stam, Identiteit en vernieuwing, 1996, 13.
91 Stam, Identiteit en vernieuwing, 1996, 14.

Evenals de basisvorming werd de tweede fase door Sinke en Büdgen als ‘een kans’ 
gezien. 

Beter gezegd: biedt de tweede fase nieuwe kansen? De vraag stellen is haar (deels) 
beantwoorden. Immers leidt een meer individuele benadering niet tot a. meer ruimte 
voor ontvanger van het onderwijs (meer rekening houden met zijn niet-volwassen zijn), 
b. een duidelijker relatie, die voortvloeit uit een situatie van overdracht, c. meer rekening 
houden met de verwoestende en belemmerende macht van de zonde en d. een noodza-
kelijk tegenwicht voor de vertechnisering en massalisering van het onderwijs.81 

Büdgen en Sinke bleven bij het standpunt dat het roer om moest. ‘Daarbij vinden 
wij de plannen van de Stuurgroep enthousiasmerend. Ook wel eens een tikkeltje 
naïef. En zeker hier en daar bedreigend voor de eigen identiteit.’82 Deze bedreiging 
werd door Sinke en Büdgen niet verder uitgewerkt. Ze vonden, alles overziend, de 
eindbalans doorslaan naar het positieve. En daarmee wilden zij aan de slag. Ze 
spraken de hoop uit en verwachtten en vertrouwden erop dat de collega’s in het 
reformatorisch onderwijs dat ook zouden doen. 
Het Ja, maar…- artikel van Sinke en Büdgen riep een reactie op van Westerduin.83 
Het artikel gaf volgens hem opnieuw aan dat er een echte omslag in het denken 
over onderwijs gaande was. Dit moest erkend worden, ‘ook door de leden van de 
Stuurgroep zelf; ze doen daar bepaald niet moeilijk over. Het gaat om een inhou-
delijke verandering, over een andere kijk op onderwijs. Geen cosmetische veran-
dering, maar een cultuuromslag.’ Westerduin zag een verschuiving van onderwijs- 
programma’s (aanbodzijde) naar studieprogramma’s (vraagzijde). De docent was 
‘nogal duur voor de informatie-overdracht’. Bij de basisvorming zagen we, aldus 
Westerduin, dat de overheid via kerndoelen een behoorlijke greep kreeg op onder-
wijsinhouden. Wijziging van kerndoelen was mogelijk, maar de filosofie van de ver-
nieuwingen moest er toch wel in doorklinken. ‘Gaan we straks in de tweede fase 
hetzelfde zien? Zijn de kaders neutraal? Mijn twijfels hieromtrent zullen u duidelijk 
zijn.’ 
Ook op dit artikel van Westerduin reageerden Büdgen en Sinke.84 Zij gaven aan 
naast Westerduin te staan als het gaat om ‘waakzaam’ te zijn. Ze vonden dat ze ook 
deels zelf verantwoordelijk waren voor de misverstanden die in de discussie waren 
gerezen. Ook zijzelf hadden als leden van de CTFRO85 kritische vragen gesteld 
over het studiehuis en het schoolverlatersprofiel. De auteurs citeerden uitvoerig uit 
de nota Naar een schoolverlatersprofiel van de CTFRO. Hierin werden bijvoorbeeld 
de economische argumentatie en het maximaliseren van de ontplooiingsgedachte 
kritisch aan de orde gesteld. In het eerste artikel had dit, aldus Büdgen en Sinke, ook 

81 Büdgen en Sinke, ‘Ja, maar…’, 1995, 21.
82 Büdgen en Sinke, ‘Ja, maar…’, 1995, 21.
83 Westerduin, ‘Onderwijsvernieuwingen – enkele navigatie-oefeningen’, 1995. 
84 Büdgen en Sinke, ‘Samen verder op weg’, 1995.
85 Commissie Tweede Fase Reformatorisch Onderwijs.
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van Schot weinig terzake: ‘Leune en hij zouden een nogal verschillende visie op het 
onderwijs hebben.’ 
Schot constateerde dat in de argumentatie voor de tweede fase en het studiehuis 
vaak onderwijskundige en leerpsychologische overwegingen werden aangehaald. 
Hij stelde de vraag of er voldoende rekening gehouden werd met ontwikkelingspsy-
chologische gegevens. ‘Het is in onze westerse cultuur een bekend fenomeen dat 
een versnelde lichamelijke ontwikkeling gepaard gaat met een psychische evolutie 
die een omgekeerd evenredige vertraging vertoont’, aldus Schot. Hij formuleerde in 
dit kader een stelling: ‘Leerlingen lijken vaak wel erg mondig en zelfstandig, maar 
in de praktijk van het onderwijs blijken zij juist meer afhankelijk te zijn geworden 
(of gemaakt?) van begeleiding. Met andere woorden: hoe sterk zijn de benen die 
de aanstaande weelde van een grotere zelfstandigheid kunnen dragen?’ Schot zag 
een hbo-benadering in het voortgezet onderwijs niet lukken. Hij constateerde dat 
de Onderwijsraad het niet gewenst vond om de benadering van de studielast in het 
hoger onderwijs zonder meer over te nemen in het voortgezet onderwijs. Maar de 
Stuurgroep was lyrisch, aldus Schot: ‘En bijna lyrisch gestemd sturen wij hen blij de 
wei in’. Naar zijn oordeel was er sprake van een te optimistische mensvisie, sterk 
schatplichtig aan de verlichtingsidee dat de mens ten diepste aangelegd is op het 
goede. 
In 1997 zette Driestardocent Nederlands A. Maljaars de discussie in DRS voort.96 
Maljaars kwam steeds meer jargon tegen als ‘leren leren’ , ‘zelfstandig leren’ en 
‘leren door doen’. Hij had het gevoel dat reformatorische scholen veel te klakkeloos 
en te kritiekloos met een en ander meededen, zonder een grondige bezinning op 
de filosofie die erachter zat. Hij schaarde zich in de rij van Schot en Westerduin, 
omdat hij zich niet aan de indruk kon onttrekken dat hun stem doodgezwegen werd. 
Maljaars verwachtte dat de tweede fase zou leiden tot infantilisering. Hij vreesde 
dat de overaccentuering van het zogenaamde zelfstandige, docentonafhankelijke 
leren tot onverwerkte ‘kennis’, snobisme en infantilisering zou leiden en derhalve 
tot het omgekeerde van datgene wat men met de hele vernieuwing beoogde. 
De discussie over de tweede fase werd besloten met een licht verzoenend artikel 
van Westerduin.97 Hierin gaf hij aan dat hij minder somber was over de tweede fase 
na het doen van een paar experimenten. Hij kreeg last van een soort ‘gereformeerde 
bondsgevoel: ik kan niet mee en ik kan niet weg …’98 Zijn kritiek bleef evenwel. ‘Mij 
maakt de eenzijdige informatiestroom wel eens moedeloos. Publicaties als Tweede 
Fase in vraag en antwoord en Van onderwijzen naar leren hadden voor mij iets van een 
grote en kleine catechismus: “prediking” van de cultuuromslag die zicht geeft op de 

96 Maljaars, ‘Zoveel woorden over zoveel hoofden…?’, 1997.
97 Westerduin, ‘Onderwijsvernieuwingen – keurslijf of handreiking?’, 1997.
98 Hiermee doelt Westerduin op de houding van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse 

Hervormde Kerk met betrekking tot de toen aanstaande fusie in 2004 met o.a. de 
Gereformeerde Kerken in Nederland tot de huidige Protestante Kerk in Nederland (PKN), 
waarbij de slogan van de Gereformeerde Bond was: ‘We kunnen niet weg en we kunnen 
niet mee.’ 

Stam onderscheidde deze manieren van denken van elkaar en creëerde daarmee 
openingen om positief te staan in de onderwijsvernieuwingen. Uiteraard zou de 
binnenkant, de kern van de identiteit iets te zeggen hebben over de didactische 
en organisatorische dimensie van een school. De pedagogische aspecten waren 
naar zijn oordeel echter het belangrijkst: de overdracht van waarden en normen 
lag het dichtst bij de identiteit. Zaken die in de vier onderwijsvernieuwingen in 
het voortgezet onderwijs niet onbelangrijk gebleken zijn, namelijk de didactische 
(denk aan het studiehuis in de tweede fase) en organisatorische aspecten (denk 
aan de plaats van het mavo) zag Stam meer buiten de kern van de identiteit liggen. 
Stam was geen voorstander van een normatieve didactiek. Het deduceren van een 
didactiek uit pedagogische normen, om zodoende een ‘normatieve didactiek’ te 
ontwikkelen, wees hij als ongewenst en onmogelijk van de hand. De vertaalslag 
van de Bijbelse principes naar concrete invullingen van de onderwijsvernieuwingen 
zou er volgens Stam overigens niet toe leiden dat iedereen bij dezelfde praktische 
invulling terechtkwam.92

Stam was wel een voorstander van wat zou kunnen worden aangeduid als een 
‘normatieve vormingstheorie’ of een ‘normatief schoolconcept’. Hierin zou moeten 
worden verwoord wat de betekenis was van de Bijbel en de wet van God voor de 
(kern)doelen, de leerstof, de omgang met elkaar in de school, het pedagogisch- 
didactisch handelen van de leerkracht, de leerprocessen, de middelen die gebruikt 
worden en de organisatie van het onderwijs. Daarbij werd vooral ingezoomd op 
de plaats van de docent, de ‘zijnswijze’ van de leerkracht. Daardoor werd naar zijn 
oordeel het christelijk c.q. het reformatorisch karakter van de school in de eerste 
plaats bepaald.93 

Uitbreiding van de discussie in DRS
Inmiddels breidde de discussie in DRS over de uitgangspunten van de tweede fase 
zich uit. Ook docenten Nederlands van het Wartburgcollege en het Driestar College 
mengden zich in de discussie. Er verscheen een artikel94 van Wartburgdocent P. 
Schot.95 Schot nam vooral de landelijke Stuurgroep op de korrel. Hij deed dat 
door de visie van de Stuurgroep af te zetten tegen de visie van de Onderwijsraad. 
De visie van de Onderwijsraad op het studiehuis was negatief. Maar vooral over 
de onderbouwing van de studiehuisgedachte en de reële uitvoerbaarheid was de 
Onderwijsraad ronduit pessimistisch. De wetenschappelijke basis voor het stu-
diehuis bleef in de opvatting van de Onderwijsraad mager. Schot had Wijnen, lid 
van de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs, met deze visie gecon-
fronteerd op een studiedag voor decanen over de tweede fase in februari 1995 aan 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De reactie van Wijnen was naar het oordeel 

92 Stam, Identiteit en vernieuwing, 1996, 324.
93 Stam, Identiteit en vernieuwing, 1996, 324-325.
94 Schot, ‘Van school naar Studiehuis’, 1996. 
95 P. Schot was naast docent Nederlands ook decaan van locatie Guido de Brès van het 

Wartburgcollege.
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leerling zich verantwoordelijk voelt voor zijn werk en gedrag, een docent aandacht 
heeft voor eigenheid van het kind als schepsel van God en een programma dat waar 
mogelijk recht doet aan meer dan cognitieve intelligentie’.103

De auteurs constateerden wel een gevaar, met name als het ging om het inboeten 
van de waarde van kennis. Ze vonden kennis belangrijker dan de toonaangevende 
onderwijskundigen, die er, beïnvloed door constructivistische ideeën, volgens hen 
nonchalant mee omgingen. In algemene zin kon het naar hun oordeel juist zijn dat 
er kennisgebieden zijn die in een snel veranderende samenleving hun waarde ver-
liezen, maar zijn er ook veel terreinen waar kennis haar waarde behoudt. 
Over vaardigheden waren de auteurs positief: ‘We moeten eerlijk zeggen dat 
daarvoor in het verleden te weinig aandacht was.’104 Ook recht doen aan verschei-
denheid was naar hun oordeel prima: de methodes waren nog nooit zo geschikt 
geweest om differentiatie in klassenverband toe te passen als de methodes in de 
tweede fase. De zelfstandigheid ontmoette eveneens bijval in deze brochure: actief 
zelfstandig kennis verwerven kon leiden tot een beter leerrendement. De op deze 
manier verworven kennis kon beter verbonden worden met bestaande kennis en zo 
was de verworvenheid duurzamer. Maar hier was men ook kritisch: het kon ook zijn 
dat de verworven kennis een aftreksel was van wat de leerling eigenlijk over het 
onderwerp zou moeten weten en dat de grotere tijdsinvestering de werkwijze niet 
rechtvaardigde. 
Van de docent verwachtten de auteurs een nieuwe houding. Hoewel de docent de 
koers in de gaten zou moeten houden, mocht van een docent ‘verwacht worden dat 
hij open staat voor nieuwe ideeën en zorgvuldig afweegt op welke wijze hij beter 
aan zijn taak gestalte kan geven – minder frontaal en meer bezig met begeleiding 
van individuele leerlingen en in groepjes’.105 De docent moest dus bereid zijn om 
een andere positie in het leerproces in te nemen en bekwaam gemaakt worden 
om deze veranderende werkwijze didactisch vorm te kunnen geven, hoewel hij de 
richting bleef bepalen. De auteurs ondersteunden dit met een verwijzing naar Jesaja 
30:21 en de kanttekeningen die daarbij horen in de Statenvertaling: ‘En uw oren 
zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt 
in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechterhand of ter linkerhand.’ De kantteke-
ningen geven een opmerking bij het woord ‘weg’: ‘Te weten, de weg die ten hemel 
leidt.’ En bij de laatste zin van het vers: ‘Alsof hij zeide: Zoo haast als gij van den 
rechten weg zoudt aftreden, zo zal u den Heere met den staf Zijns Woords wederom 
op den rechten weg brengen; zie Ps. 23.’ De suggestie die niet werd benoemd, maar 

103 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999, 15. 
104 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999, 21. 
105 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999, 27-29.

nieuwe waarheid.’ Westerduin vond in retrospectief dat zijn reacties soms oneven-
wichtig waren: ‘Vanuit een geprangd gemoed. Soms met uitschietende stem. Niet 
goed dus.’ Bij Büdgen en Sinke was er geen nieuwe reflectie op hun stellingnames. 
Inmiddels werd er wel verder nagedacht over de vernieuwingen in de tweede fase. 
Met name het studiehuis kreeg veel aandacht. 

Een brochure over ‘Een verantwoord studiehuis’ (1999)
Hoewel het studiehuis geen verplichting was, werd het wel noodzakelijk geacht 
daarop een eigen visie te formuleren. Het reformatorisch onderwijs koos voor een 
eigen studiehuisprofiel. Dat werd beschreven in een brochure onder de titel Een ver-
antwoord studiehuis. Een visie van reformatorische scholen op de studiehuisgedachte.99 
In het ‘Ten geleide’ betuigde mevrouw Visser ’t Hooft, de geestelijk grondlegger van 
het studiehuis, haar instemming met de brochure. Het mag opmerkelijk genoemd 
worden dat juist Visser ’t Hooft uitgenodigd werd om het voorwoord te schrijven. 
Het leek erop dat haar stempel het eigen verhaal moest bekrachtigen. Visser ’t 
Hooft noemde de brochure ‘een eigen, herkenbare vertaling van de ideeën rond het 
studiehuis’. 
In dit door directieleden geschreven document werd de docent de spil van de ver-
nieuwing genoemd. Er werd echter niet aangegeven hoe docenten bij de bezinning 
over het studiehuis betrokken moesten worden. De brochure nam de Haagse formu-
lering met betrekking tot het studiehuis over: 

In het nieuwe onderwijsdenken moet de wereld van de formele kennis een stapje terug 
doen. Binnen een uitdagende leeromgeving moet de leerling zelf in interactie met zijn 
medeleerling zijn waarheid over de wereld om hem heen construeren. Ieder werkt aan 
zijn eigen waarheid. Door reflectie vanuit zichzelf moet men een eigen normen- en waar-
denpakket samenstellen. Het is zonder meer winst dat er in de nieuwe programma’s 
meer aandacht is voor reflectie.100 

Wel stelden de auteurs dat uiteindelijk alleen Gods Woord de spiegel kan zijn waarin 
verschijnselen en gedachten gereflecteerd moeten worden. ‘Er is een objectieve 
waarheid. Niet wij hebben de waarheid in pacht, maar Gods Woord is de waar-
heid.’101 Er werden ook andere kritische opmerkingen gemaakt: het studiehuis zou 
een mogelijke voedingsbodem voor individualisme en tanende gezagsverhoudingen 
zijn. Maar de schrijvers vonden dat er toch mee aan de slag gegaan moest worden. 
Daarbij benaderden ze het studiehuis vanuit een neutrale, technische kant: ‘Mensen 
kunnen vanuit verschillende levensbeschouwelijke motieven eenzelfde profes-
sionele aanpak praktiseren.’102 De auteurs zagen dan ook vooral kansen, kansen die 
voor een flink deel in lijn lagen met de bedoelingen van het studiehuis, waarbij ‘een 

99 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999. 
100 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999, 13.
101 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999, 13. 
102 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999, 14.
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schets van een christelijke opvoedkunde.111 Het statisch niveau verdiepte Visser 
door essenties te formuleren van wat onopgeefbaar is. In totaal formuleerde hij 
vijfentwintig essenties.112

Het dynamisch niveau113 betrof het onderwijsbeleid, de onderwijsvernieuwingen, 
nieuwe pedagogische, psychologische en sociologische opvattingen en allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens Visser moest het eigen gezicht van de 
reformatorische school ook hierin zichtbaar worden.114 Visser achtte het van belang 
dat het reformatorisch onderwijs zich verhield tot het populaire adaptieve onderwijs 
en zag het als zijn verantwoordelijkheid om het reformatorisch onderwijsconcept 
te relateren aan het adaptieve onderwijs. Visser presenteerde vervolgens uitvoerig 
deze vorm van onderwijs, zonder een kritische analyse te geven. Hij legde hem langs 
de meetlat van de door hem geformuleerde essenties en trok daaruit vervolgens 
conclusies. Voor dit onderzoek is het van belang om Visser in deze presentatie te 
volgen, omdat op veel reformatorische (basis)scholen het adaptieve onderwijs, al of 
niet ontdaan van extremen, werd ingevoerd. 
Adaptief onderwijs was volgens Visser een nieuw concept, geïntroduceerd in een 
overgangsfase in onderwijsland. 115 Doordat hij het die lading gaf, leek het bij 
voorbaat al moeilijk voor het reformatorisch onderwijs om zich hieraan te ont-
trekken. Het ging om een concept dat ingebed is in het denken van deze tijd en 
ontstaan is als een reactie op problemen zoals voortijdig schoolverlaten, leer- en/of 
gedragsproblemen en het leerstofjaarklassensysteem. Volgens Visser benadrukten 
de onderwijsvernieuwingen een meer geïndividualiseerde aanpak. Dit vroeg afstand 
te nemen van homogene groepen ofwel het zo klein mogelijk maken van individuele 
verschillen. De docent moest van vakspecialist of kennisoverdrager begeleider van 
individuele leerprocessen worden. Er zou minder frontaal en minder klassikaal les-
gegeven moeten worden, cognitieve kennis zou terrein moeten inleveren ten gunste 
van vaardigheden.116 Ook de onderwijsinspectie liet zich volgens Visser leiden door 
deze vorm van onderwijs, waarvan Stevens de voortrekker genoemd kon worden. 
Visser ging uitvoerig in op het gedachtegoed van Stevens.117 Zijn inzichten zijn met 
name ontleend aan het zogenaamde (sociaal-)constructivisme, dat een nieuwe visie 
op leren en onderwijzen voorstaat.118 Het sociaal-constructivisme werd door Visser 

111 Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van een structuur die ontleend is aan de 
pedagoog W. ter Horst. Hij onderscheidt een vijftal opvoedingsverantwoordelijkheden, 
waarbij de opvoeder op een bepaalde manier getypeerd kan worden: als schatbewaarder 
beschermen, als tuinier verzorgen, als herder vormen, als gids inleiden in betekenissen en 
als priester inleiden in geloofsgeheimen. 

112 Zie bijlage 3.
113 Aan de maatschappelijke rol van de school, aan het probleem van openheid/geslotenheid, 

aan de de apologetische attitude wordt geen aandacht gegeven. 
114 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000, 19.
115 Rottier, ‘Adaptief onderwijs’, 1998.
116 Dijkstra en Van der Meer, Adaptief onderwijs in een lerende school, 1997.
117 Stevens, Overdenken en doen, 1997. Zie hoofdstuk 2 voor een uitvoeriger beschrijving van 

het gedachtegoed van Stevens. 
118 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 96-97.

wel van deze tekst uitging, was die van de leraar als bescheiden wegwijzer106, een 
coach, zoals dat ook bedoeld werd in de tweede fase. Een in reformatorische kring 
niet onbekende Bijbelverklaring107 zegt hierover: ‘Uw leraar zal, als een herder 
achter de kudde, achter u gaan, om steeds een wakend oog op u te hebben, opdat 
gij den rechten weg niet mist.’108 
Ondanks dat de auteurs enkele slagen om de arm hielden, deden zij in deze brochure 
een poging om het reformatorisch gedachtegoed te verbinden met het moderne, 
leerlinggerichte onderwijs, waarbij de docent een stap terug moest doen. We zien 
dat ook terug in een schoolconcept dat in 2000 verschijnt. 

De studie van A. Visser over een schoolconcept voor christelijk/
reformatorisch onderwijs
In 2000 verscheen het vijfde deel in de serie ‘Achtergrondstudies en bouwstenen 
ten dienste van het reformatorisch schoolbeleidsplan’ van de hand van BGS-school-
begeleider Visser, De school als leer- en leefgemeenschap. Een schoolconcept voor 
christelijk/reformatorisch onderwijs.109 In hoofdstuk twee is deze publicatie al kort 
aan de orde gesteld. Deze uitgave moest gezien worden als een vervolg op Iden-
titeit en vernieuwing van Stam. De bedoeling van dit boek was het ontwikkelen van 
een schoolconcept voor het christelijk/reformatorisch onderwijs, een concept dat 
moest helpen om de vernieuwingen in het onderwijs van een reformatorisch fun-
dament te voorzien. Volgens Visser kon het reformatorisch onderwijs dankbaar de 
bruikbare elementen uit de geschriften van Bavinck, Waterink en Langeveld halen, 
maar moest het daarin niet blijven steken. Dat zou gemakkelijk kunnen leiden tot 
gebrek aan visie. ‘De scholen die willen staan op het fundament van Schrift en 
belijdenis, moeten zélf uiteenzetten waar ze voor staan.’110

Visser bouwde voort op de dualistische kern-periferie benadering van Stam. Hij 
introduceerde hiervoor andere termen: het statisch en het dynamisch niveau, die 
overigens verder niets nieuws inhielden. Tot het statisch niveau behoorden de onop-
geefbare levensbeschouwelijke uitgangspunten, zoals die vanuit de Bijbel, de refor-
matorische belijdenisgeschriften en de christelijke levens- en wereldbeschouwing 
tot ons kwamen. Visser steunde in de beschrijving hiervan op de geschriften van 
Vogelaar, Bregman en Golverdingen. Visser gaf verder een eclectische contouren-

106 In een nadere uitwerking op het Wartburgcollege wordt dit spanningsveld verder verkend: 
‘In het spanningsveld tussen sturen en vrij laten moet bepaald worden welke mate van 
vrijheid de leerling aankan om keuzes te maken (en daarvoor te staan). Kortom, bij de 
docent ligt de verantwoordelijkheid de grenzen te bewaken, de slagboom te openen of 
initiatieven in de kiem te smoren (…). Zelfbewustzijn heeft twee modi: hoofd en hart. 
Mensen zijn pas bij hun volle zelfbewustzijn als hoofd en hart in een evenwichtige relatie 
met elkaar ontwikkeld zijn’ (M. Sinke, J. Toet en C. Verhey, ‘Het pedagogisch-didactisch 
klimaat in het Wartburgstudiehuis’, 14 april 1998).

107 Dächsel, Bijbelverklaring, Amsterdam z.j., opmerking bij Jesaja 30:21.
108 Zie ook Exalto (red.), Wees een gids!, 2014, 189. Ook Exalto wijst erop dat de Bijbel ingezet 

wordt om bijvoorbeeld verschillen tussen kinderen in didactische zin te honoreren. 
109 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000. 
110 Vogelaar, ‘Fundament onder de reformatorische school’, 2000. 
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Procesmanagements van PO en VO aangereikt worden, worden in het laatste deel 
van dit hoofdstuk zonder enige kanttekening beschreven.’ Kalkman had moeite 
met het gemak waarmee de essenties van het reformatorisch onderwijs gekoppeld 
werden aan de onderwijsvernieuwingen en met het feit dat die koppeling ook 
mogelijk bleek. Hij riep op om eigen keuzes te maken. Kalkman kreeg een ambi-
valent gevoel bij het geheel. Het boek bood naar zijn oordeel geen reformatorisch 
onderwijsconcept.129

D. Het vmbo

Het nadenken over achtergronden en inrichting van het vmbo kwam er aanvankelijk 
stiefmoederlijk vanaf in DRS. Vanaf 2000 was er echter wel in toenemende mate 
bezinning op de eigen uitgangspunten door middel van diverse publicaties. De dis-
cussies in DRS over de tweede fase hadden de noodzaak blootgelegd om dieper in 
te gaan op de eigen uitgangspunten en een oordeel te geven over de vernieuwingen 
en het constructivistische denken erachter. 
Jaargang 2001 van DRS gaf enige summiere informatie over het vmbo: een his-
torisch overzicht van de doelen van het vmbo, de diverse leerwegen en andere 
zaken.130 Het overzichtsartikel eindigde met een kritische noot. Het ideaalbeeld van 
de leerling waarvan men uitging en het ideaalbeeld van de volwassene die hij zou 
worden, was gespeend van de werkelijkheid. Het strookte niet met het mensbeeld 
zoals dat uit de Bijbel af te leiden viel. Er werd dan ook opgeroepen om in de ver-
nieuwingen van het vmbo met beide benen op de grond te blijven staan, anders 
zouden er teleurstellingen volgen. 
In en rond de ontwikkeling richting het vmbo en bij de invulling van de leerwegen 
kwam er in DRS wel discussie op gang over het KAG-AL-principe.131 Hoewel dit 
principe niet expliciet door de overheid gevraagd of gestimuleerd werd, werd 
hierdoor een onderwijsinhoudelijk en didactisch model gekoppeld aan de invoering 

129 Stevens’ invloed bleek niet alleen in het schoolconcept van Visser. Hij was ook 
hoofdspreker op een studiedag van het Wartburgcollege op 7 januari 2000. In zijn 
toespraak benadrukte Stevens dat de school als systeem niet deugde. Hij vond dat de 
docent moest terugtreden. Over de mogelijkheden van het vak, van het inhoudelijke, 
was Stevens relativerend. Leerlingen zoeken op school kansen, geen vak. Stevens was 
enthousiast over de vernieuwingen. Het studiehuis zag hij als mogelijkheid om nadruk te 
leggen op het individuele ontwikkelingsproces. De leerling stond in de visie van Stevens 
centraal, sterker, de emancipatie van de leerling moest via de vernieuwingen nu eens 
een kans krijgen, zelfs als dat traditionele gezagsverhoudingen aantastte. Zie: Verslag 
Wartburgbrede studiedag 7 januari 2000: ‘Strategisch beleid. Het Wartburg College op 
hoofdlijnen en in de klas’.

130 Peters, ‘Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs’. 
131 Van Dijkhuizen, ‘Kennis geen doel, maar gereedschap’, 2001; KAG-AL is een afkorting 

voor ‘Kennis Als Gereedschap – Activerend Leren’. KAG-AL kent drie peilers: een 
onderwijskundige (adaptief onderwijs), een didactische (laat leerlingen eigen kennis 
onder woorden brengen en sluit je daar als docent bij aan) en een leertheoretische (een 
verrijkingsprogramma om kinderen te leren vergelijken, analyseren en logisch te denken). 

aangeduid als een steeds belangrijker wordende stroming in de leer- en onderwijs-
psychologie. Het basisprincipe is dat mensen hun sociale werkelijkheid construeren 
door te interacteren met medemensen. Er is niet één waarheid, maar er bestaan 
vele waarheden naast elkaar. De subjectiviteit van menselijke waarnemingen en 
oordelen wordt tot uitgangspunt genomen. Constanten, grootse alomvattende 
visies passen hier niet in.119 Visser zette deze visie van Stevens naast de geformu-
leerde essenties van het reformatorisch onderwijs. Visser constateerde vervolgens 
dat bij globale beschouwing het overgrote deel van de geformuleerde essenties 
wel te koppelen waren aan één of meer onderwijsvernieuwingen.120 Hij pleitte dan 
ook in navolging van Blaauwendraat voor een vorm van ‘verantwoord adaptief 
onderwijs’.121 Het was een duidelijke poging om de onderwijsvernieuwingen te 
modelleren naar de reformatorische identiteit. 
Visser benadrukte wel dat een oordeel over het passen bij een essentie nog niet 
een oordeel over de vernieuwing sec betekende. Bepaalde elementen werden 
aangegrepen, andere juist terzijde gesteld. Slechts bij enkele essenties consta-
teerde Visser fricties. Het is niet vreemd dat dit de essenties waren die de ver-
ticale relatie (met God) raakten.122 Ook de docent als coach en begeleider was 
niet het volledige beeld, aldus Visser.123 Dit betekende wel dat Visser verwachtte 
dat de leraar rekening wilde houden met drie basisbehoeften: relatie, compe-
tentie en verantwoordelijkheid. De vanuit de identiteit belaste term ‘autonomie’ 
van Stevens werd, zonder verdere toelichting, niet overgenomen maar vervangen 
door ‘verantwoordelijkheid’. Hoe sterk de invloed van Vissers publicatie was, valt 
moeilijk te traceren. Het feit echter dat Golverdingen na het verschijnen van deze 
publicatie nog steeds opriep om te komen tot een reformatorische pedagogiek 
geeft aan dat dit concept niet het gedroomde eindstation was van het denken over 
de identiteit van het reformatorisch onderwijs.124 Het concept van Visser bracht 
wel de pennen in beweging. In DRS van 2001 vond hierover een discussie plaats. 
Onder anderen Golverdingen reageerde.125 Golverdingen ging in op het aansluiten 
bij de visie van Stevens. Hij miste de notie van de zonde in het kindbeeld van 
Stevens. Het inleiden van kinderen in de normen en waarden van Gods Woord 
was uit dit denken geheel verdwenen. 126 Ook Kalkman127 gaf zijn visie op het boek 
van Visser.128 Ook hem viel op dat de visie van Stevens tamelijk kritiekloos aan 
de orde kwam in dit concept: ‘Begrippen als competentie, relatie en autonomie 
en de daaraan verbonden visie op leren en zelfstandigheid zoals die door de  

119 Stevens, ‘Reflectief en pragmatisch’, 1998.
120 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000, 109.
121 Blaauwendraat, ‘Adaptief onderwijzen in de reformatorische school?’, 1998. 
122 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000, 110.
123 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000, 115.
124 Namelijk in zijn boek Inspirerend onderwijs, 2003.
125 Golverdingen, ‘Werken vanuit een pedagogische totaalvisie’, 2001. 
126 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 37 e.v..
127 Docent, later directielid, bestuurder en lector aan Hogeschool De Driestar te Gouda.
128 Kalkman, ‘De school als leer- en leefgemeenschap’, 2001. 
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men hiermee in reformatorische kring omging: ‘Waar het mij nu om gaat is dat 
in reformatorische kring verder gekeken moet worden dan de onderwijsneus lang 
is. Want stel dat de door Büdgen omschreven onderwijsvernieuwing ingang vindt, 
dan heeft dit verstrekkende gevolgen.’135 Polderman zag belangrijke negatieve con-
sequenties voor de kerkelijk-godsdienstige opvoeding. Die was in reformatorische 
kringen in honderden jaren weinig vernieuwd. Dat onderwijs was predikant- en 
ouderlinggestuurd onderwijs in een kerkgebonden leeromgeving. Het memoriseren 
van aangereikte kennis werd zeer belangrijk gevonden. En dit was nu juist het spoor 
dat onderwijsvernieuwers wilden verlaten of verlaten hadden. Volgens Polderman 
was er weinig fantasie voor nodig om de gevolgen voor de kerkdiensten in beeld te 
krijgen. Hij zag het voor zich dat de behoeften van de toehoorders de inhoud van 
de preken gingen bepalen. 
Conrector Van Kempen nam Büdgen tegen deze kritiek in bescherming.136 Met ver-
bazing en verontrusting zag Van Kempen hoe ‘velen’137 met groot genoegen over 
Büdgen heen buitelden: 

Büdgen (en anderen!) doet iets wat volstrekt verkeerd is. Hij vraagt aandacht voor het 
leerproces. Had hij zich nu maar beperkt tot de aloude vorm van Onderwijzen138, dat is de 
overdracht van kennis, waarden en normen, dan was er niets aan de hand geweest. Maar 
hij plaatst het leren en daarmee het lerende kind centraal. De onderwijsgevende doet 
een stap terug en de leerling wordt gevraagd, uitgenodigd zelfs om een paar stappen 
naar voren te doen. 

Van Kempen ontkende dat deze positiekeuze grote consequenties zou hebben voor 
de identiteit en het onderwijs in de kerk. Hij vond de sprong ‘van school naar de 
heilige kerkdienst’ te groot. Van Kempen laakte de behoudzucht in het onderwijs. 
Die zag hij als de belangrijkste reden van het mislukken van vernieuwingen. Dat 
verweet hij ook Polderman: ‘Zonder enige aarzeling wordt een verkeerd idee, een 
misconceptie, gehanteerd en soms vol bravoure uitgedragen.’139 
Büdgen stelde de hierboven aangehaalde paradigmawisseling in 2003 opnieuw aan 
de orde in DRS.140 Hij introduceerde het begrip ‘meanderen’ in het omgaan met 
vernieuwingen. Er was nooit een rechte lijn in de ontwikkeling van de mensheid. 
Er waren kalme stukken waarin vrijwel niets veranderde, maar ook watervallen en 
stroomversnellingen. Büdgen citeerde de Nijmeegse filosoof Jacques Janssen, die 
de moderne mens typeerde als een ‘Meandertaler’. De reacties op de onderwijsver-
nieuwingen stonden dan ook scherp tegenover elkaar: 

135 Polderman, ‘Het nieuwe leren heeft gevolgen voor de kerkdienst’, 2003. 
136 Van Kempen, ‘School en kerk – twee werelden?’, 2003. 
137 In genoemd artikel benoemt hij alleen de kritiek van Polderman. 
138 Hoofdletter bij Onderwijzen is letterlijk zo in artikel. 
139 Van Kempen, ‘School en kerk – twee werelden?’, 2003.
140 Büdgen, ‘Leren doen we met z’n allen, samen en alleen’, 2003. 

van het vmbo. Deze stond in lijn met de door het PMVO gekozen beleidslijn waarin 
didactische vernieuwingen als het TVS-model in de basisvorming en het studiehuis 
in de tweede fase doorgetrokken zouden moeten worden in het vmbo. De KAG-
AL-aanpak stond dan ook in het verlengde van de onderwijsvernieuwingen in met 
name de tweede fase, waarin de zelfstandige, zelf-kennis-construerende leerling 
centraal staat. De discussie startte in 2000 in DRS met een artikel van Büdgen, die 
evenals bij de tweede fase als schoolleider de discussie aanvoerde.132 
In 2002 schreef Büdgen in DRS een artikel over wat hem persoonlijk aantrok in 
KAG-AL.133 Büdgen gaf toe dat KAG-AL teruggreep op het sociaal-constructivisme, 
maar hij probeerde een ‘Wartburgvariant’ hiervan te lanceren. Zo bood KAG-AL naar 
het oordeel van Büdgen de ideale mix van de docent als model en als regisseur, 
rollen die hij beide belangrijk vond. In dit artikel gaf hij ook een beschrijving van 
een zogenaamde paradigmawisseling, die hij als een feitelijke ontwikkeling presen-
teerde en waarop KAG-AL een mogelijk antwoord zou zijn. Hij zag een ontwikkeling 
van docent- en instructiegestuurd naar leerlinggestuurd, van onderwijs in school en 
klas naar onderwijs altijd en overal, van extrinsieke motivatie (belonen en straffen) 
naar intrinsieke motivatie, van vakinhoudelijk onderwijs naar geïntegreerd en pro-
jectonderwijs, van onderwijs op basis van een vaste kenniscanon naar onderwijs 
op basis van een steeds uitbreidende en veranderende kennisinhoud, van indi-
vidueel en competitiegericht leren naar gezamenlijk en samenwerkend leren, van 
het memoriseren van feiten en concepten naar het construeren van een eigen ken-
nisgebouw op basis van persoonlijke betekenisverlening, van gereedschappen als 
algoritmen naar gereedschap om te ontdekken en problemen op te lossen. Daarbij 
was er wereldwijd ook steeds meer aandacht voor een zogenaamde systeem- 
georiënteerde benadering. Daarmee wordt bedoeld dat de visie op leren door 
leerlingen ook belangrijke kenmerken bevat voor het leren van docenten, het 
management en de organisatie (de zogenaamde ‘lerende organisatie’). Permanente 
ontwikkeling op basis van ervaring is hierbij een belangrijk sleutelbegrip. 
De visie van Büdgen viel bij delen van de reformatorische achterban slecht. C.P. 
Polderman, docent marketing aan Hogeschool Zeeland te Vlissingen en behorend 
tot de reformatorische kring, las in het Reformatorisch Dagblad van 28 december 
2002 een verslag van de jaarvergadering van de lerarenvereniging GOLV te Gouda, 
waar Büdgen onder andere bovenstaande ontwikkeling aan de orde had gesteld.134 
Polderman vond dat er in het reformatorisch onderwijs te makkelijk over leren en te 
weinig over onderwijzen gesproken werd. Polderman was zelf al zo’n vijfentwintig 
jaar als docent bij het middelbaar en hoger onderwijs betrokken, had zelf aan 
vernieuwingen meegewerkt en ook gezien wat onderwijsvernieuwingen teweeg-
brachten. Hij constateerde dat er op kennis fors ingeleverd werd en dat daarvoor 
vaardigheden in de plaats gekomen waren. Deze vernieuwingen had hij bepaald niet 
als enkel vooruitgang ervaren. Hij had echter met name kritiek op de manier waarop 

132 Büdgen, ‘Leren, een blijvende opgave’, 2000. 
133 Büdgen, ‘Wat trekt mij in KAG-AL?’, 2002.
134 Onderwijsredactie Reformatorisch Dagblad, ‘Onderwijsvernieuwing vraagt om keuze’, 2002.
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toe dat we het ideale nooit bereiken. Het kind wordt eigenaar van het leerproces, 
de maat van alle dingen.’144 
Hoewel hij het schoolconcept van Visser ‘waardevol’ noemde, koos Golverdingen dui-
delijker positie ten opzichte van de visie achter de vernieuwingen dan bijvoorbeeld 
Büdgen, Stam en Visser deden. Golverdingen pleitte opnieuw voor een pedagogische 
totaalvisie. Hij stelde dat wie bij deze pedagogische totaalvisie de gereformeerde 
antropologie kwijtraakte, niet meer in klassiek gereformeerde zin over opvoeding en 
onderwijs kon denken. Nu werd naar het oordeel van Golverdingen maar al te vaak 
de indruk gewekt dat de praktijk het een en al zou zijn. Het gevolg was dat ideeën 
van moderne onderwijsgoeroes soms al te kritiekloos reformatorisch werden gemo-
delleerd en als principieel doordacht omhelsd. De kritische insteek van Golverdingen 
vond echter nauwelijks weerklank. Dat bleek bijvoorbeeld uit publicaties vanuit De 
Driestar, die na de publicatie van Golverdingen verschenen. 

De lectorale lezing van A. De Muynck: ‘Christelijk leraarschap tussen 
presentie, vorming en werkelijkheid’ (2004) 
Op 23 april 2004 sprak De Muynck als eerste lector van De Driestar zijn lectorale 
rede uit. Zijn bijdrage, feitelijk de eerste sinds jaren vanuit De Driestar op het snijvlak 
van identiteit en visie op vernieuwingen, leek de onderwijsvernieuwingen eerder te 
ondersteunen dan te bekritiseren. De Muynck plaatste de positie van de leraar tussen 
presentie, vorming en werkelijkheid. Presentie zag hij als het zich aanbieden van de 
pedagoog ten dienste van de leerling. Vorming zag hij als een proces waarbij de leerling 
in toenemende mate verantwoordelijk zou zijn voor het eigen handelen. Met het begrip 
‘werkelijkheid’ duidde hij op ‘het grote scala aan kennisconcepten waarin het onderwijs 
haar plaats inneemt’.145 In de lezing voerde De Muynck, ondanks kritische noties, 
een pleidooi voor het constructivisme, een duidelijk aan het nieuwe leren verwante 
stroming. De Muynck stelde bijvoorbeeld: ‘Een constructivistische kennisleer blijkt 
ontzettend praktisch en biedt de pedagoog alle kansen. Een pedagoog heeft meer te 
duchten van interventionistische programma’s dan van constructivistische uitgangs-
punten.’146 Ook het op de tweede plaats zetten van het belang van de leerstof en het 
centraal stellen van het kind stonden in de lijn van de vernieuwingen. De Muynck in zijn 
lezing: ‘Dit brengt mij tot de uitspraak dat onderwijs vanwege zijn aard niet in eerste 
instantie leerstofgericht, maar persoonsgericht of leerlinggericht is.’147 
Dat de lezing van De Muynck aanleiding gaf om de onderwijsvernieuwingen in de 
kaart te spelen, bleek uit de discussie die erop volgde. In het Reformatorisch Dagblad 
reageerde H. Dijkgraaf, onder andere docent Engels aan Driestar hogeschool, op 
de rede van De Muynck.148 Dijkgraaf gaf aan dat De Muynck het onderwijs vol zag 
met interventionistisch denken. Dat stond naar het oordeel van De Muynck de 

144 Stevens, Overdenken en doen, 1997. 
145 De Muynck, Christelijk leraarschap tussen presentie, vorming en werkelijkheid, 2004, 6.
146 De Muynck, Christelijk leraarschap tussen presentie, vorming en werkelijkheid, 2004, 17.
147 De Muynck, Christelijk leraarschap tussen presentie, vorming en werkelijkheid, 2004, 19.
148 Dijkgraaf, ‘Interventie in het onderwijs hogelijk geboden’, 2004. 

We zien in de eerste fase van zo’n paradigmawisseling altijd verschillende soorten 
reacties, waarbij ik de uitersten noem: van de oprechte en diepgewortelde overtuiging 
en zorg, soms zelfs iets van paniek van ‘het gaat helemaal mis’ tot de enthousiaste 
reacties van ‘eindelijk gaat er nu echt eens iets wezenlijks veranderen’. En niet zelden 
zie je degenen die deze verschillende reacties uiten, scherp tegenover elkaar staan. We 
zijn er dan vaak helemaal niet aan toe om echt naar elkaar te luisteren om samen het 
proces te ontdekken. 

Büdgen ontdekte dat we in de discussie over de paradigmawisseling en de daaraan 
gekoppelde onderwijsvernieuwingen inmiddels al meanderend wel in een nieuwe 
fase waren beland. Hij was optimistisch en verwachtte dat de fase van de echte 
dialoog was aangebroken.141

E. Publicaties na de vernieuwingen 

‘Inspirerend onderwijs’ (2003): Een studie van M. Golverdingen
De door Büdgen verwachte dialoog werd in ieder geval opgepikt door Golverdingen. 
In 2003 verscheen zijn studie over de pedagogische opdracht van de reformato-
rische school onder de titel Inspirerend onderwijs. Al in 1995 had hij een antropo-
logische schets voor de bezinning op onderwijs en pedagogische theorievorming 
geschreven, waarin hij kritisch was over onder andere de uitgangspunten van het 
studiehuis in de tweede fase. 142 Hij deed in deze publicatie een oproep om zich 
grondig te verdiepen in de ontwikkelingen die samenhingen met de secularisatie 
en de onderwijsvernieuwingen.143 Zijn publicatie uit 2003 is voor dit onderzoek met 
name interessant, omdat de grote onderwijsvernieuwingen in 2003 grotendeels 
geïmplementeerd waren. Golverdingen ging in dit boek niet specifiek in op de ver-
nieuwingen in het voortgezet onderwijs. Zijn publicatie was echter wel van belang, 
omdat hij een Bijbels imperatief voor opvoeding en onderwijs probeerde te for-
muleren. Hij ging in deze publicatie in op de visie van de VU-pedagoog Miedema 
die, zoals we eerder constateerden, als pedagogisch denker regelmatig vertoefde 
in reformatorische kringen. Golverdingen stelde kritisch de opvatting van Miedema 
aan de orde dat het in het christelijk onderwijs moest gaan om de ‘vormende kracht 
van situaties en relaties in de school’ en niet zozeer om het ‘bedoelde en plan-
matige inwerken op kinderen’. Dit leek sterk op de insteek van Stevens. Ook over 
Stevens was Golverdingen duidelijk: ‘Stevens zegt waardevolle dingen in algemeen 
menselijke zin, maar de notie van de zonde is in zijn kindbeeld afwezig, al geeft hij 

141 Op 27 december 2002 werd in het Driestar College te Gouda een jaarvergadering van de 
GOLV gehouden, een landelijk onderwijsdebat over leren als een soort aanjager van wat 
de komende jaren op de rol zou staan. Een uitvoerig verslag hiervan is te vinden in: M. 
Benschop, ‘Landelijk onderwijsdebat “Doe maar gewoon: LEREN….!”’, DRS 2003, nr. 1, 13-
17.

142 Golverdingen, Mens in beeld, 1995.
143 Golverdingen, Mens in beeld, 1995, 85-91. 
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De auteurs peilden in het reformatorisch onderwijs grofweg twee reacties ten 
opzichte van de vernieuwingen. In de ene reactie stonden gevoelens van onvei-
ligheid centraal: Kan dit nu zomaar? Hoe verhoudt zich dit bijvoorbeeld tot de onder 
reformatorische scholen gangbare visie op gezag? Een houding dus waarin een stuk 
bezinning centraal stond. De andere reactie was meer pragmatisch: niet hechten 
aan het verwoorden van ijkpunten, maar gewoon stappen zetten op het pad van de 
onderwijsvernieuwing. De auteurs constateerden dat de laatste houding de meest 
voorkomende was. In het reguliere en in het speciaal basisonderwijs werd bij-
voorbeeld veel gedaan met adaptief onderwijs, met individuele en aangepaste leer-
routes, en werd met behulp van moderne methoden het actieve leren bevorderd. 
In het voortgezet onderwijs werd er bewust ruimte gemaakt voor zelfstandig leren, 
voor minder docent-centraal werken, voor het werken met studiewijzers, voor meer 
differentiatie in de studiebegeleiding, aandacht voor vaardigheden, enzovoort.152 
De positie van de docent werd beschreven als die van een begeleider, een coach, 
conform de vernieuwingen: 

De leerkracht (…) dient zich allereerst bewust te zijn dat hij zelf leerling is. In de eerste 
plaats is hij leerling van de grote Leermeester Jezus Christus en in de tweede plaats 
geldt voor hem dat de levensweg de leerweg is. (...) De bewustheid zelf leerling te zijn, 
houdt de leraar in de goede zin van het woord ‘ jong’. Ze veronderstelt dat de leraar 
een ‘kinderlijke nieuwsgierigheid’ heeft naar de hem omringende werkelijkheid en wat 
achter deze werkelijkheid schuilgaat. In de persoonlijke ontwikkeling weet de leraar 
dat hij (evenals de leerlingen) een persoon is met (on)mogelijkheden en dat het goed is 
niet alleen aandacht te schenken aan de cognitieve ontwikkeling, maar evenzeer aan de 
gehele persoonlijkheid.153 

Deze relativering van de positie van de docent werd verder verdiept in de 
beschrijving van de positie van de leerling. De leerling moest zich de kennis actief 
toe-eigenen en moest zelf de betekenissen die in de werkelijkheid aanwezig waren 
ontdekken. Hoewel de leerling uiteindelijk de ‘eigenaar’ was van zijn leerproces, 
maakte de leraar dat de kennis werd ontsloten. De docent zorgde ervoor dat leer-
processen op gang kwamen en richting kregen. Het interne leerproces was echter 
een zaak van de leerling zelf. De rol van de docent als coach/begeleider werd ook 
uit de Bijbel afgeleid: ‘In het Oude Testament is de Heere Zelf Leermeester. De 
leerling is onderworpen aan hetzelfde gezag als zijn leermeester en dit geeft een 
zekere gelijkwaardigheid in positie.’154 Hoewel de gezagsverhouding moest blijven, 
werd benadrukt dat de leraar ook leerling was. De leraar stond in zeker opzicht 
op gelijke voet met de leerling, hij was ‘van gelijke beweging’ als de leerling ten 
opzichte van de Schepper. 

152 De Muynck en Kalkman (red.), Perspectief op leren, 2005, 9.
153 De Muynck en Kalkman (red.), Perspectief op leren, 2005, 149-150.
154 De Muynck en Kalkman (red.), Perspectief op leren, 2005, 142.

authentieke omgang met de leerling in de weg. De nadruk moest niet liggen op 
leerstof, maar op leerling, niet op prestatie maar op presentie, het zijn. Dijkgraaf: 

Stevens als geestelijke vader van het adaptieve onderwijs pleit al jaren voor het primaat 
van de orthopedagogiek in het onderwijs. Hij gebruikt onder andere de term ‘relatie’ om 
te benadrukken hoe belangrijk het is dat je als leerling kunt merken dat het anderen kan 
schelen wie je bent en wat je doet. Het lijkt er sterk op dat De Muynck een begrip uit de 
praktische theologie (presentie) heeft gebruikt om een verwaterde versie te presenteren 
van wat Stevens aanduidt met het begrip ‘relatie’. Het wachten is nu op een volgend 
referaat waarin ‘competentie’ en ‘autonomie’, twee andere noties uit het arsenaal van 
Stevens aan bod zullen komen. 

Dijkgraaf noemde het ronduit verbijsterend dat er ‘blijkbaar geen enkel idee meer 
bestaat waar het in het onderwijs werkelijk om gaat’. Als ergens de gedachte nog 
levend zou moeten zijn dat het onderwijs diende op te leiden

tot de kennis van het goede, het ware en het schone (Plato) ofwel de goddelijke waarheid 
(Augustinus) dan is het wel op scholen die pretenderen de traditie in ere te houden. Maar 
blijkbaar is de veelgeroemde traditie moeiteloos te combineren met aan haar wezens-
vreemde elementen. Stevens filosofie is uiteindelijk slechts een misplaatste voetnoot bij 
het al even misplaatste gedachtegoed van Rousseau. 

Dijkgraaf adviseerde te rade te gaan bij de klassieke pedagogische traditie. Dan 
had De Muynck kunnen leren ‘dat onderwijs dat de naam van onderwijs verdient, 
niet het welbevinden van de leerling centraal stelt, maar de leerling zoekt uit te 
leiden uit de slavernij van zijn ondeugden: zijn onwetendheid, zijn gemakzucht, zijn 
neiging tot het triviale.’ 

De Driestarstudie Perspectief op leren I (2005) 
In 2005 kwam Driestar educatief met een actuele positiebepaling over het geven 
van onderwijs onder de titel Perspectief op leren.149 Deze uitgave is voor dit onderzoek 
van belang, omdat ook deze publicatie direct na de grote onderwijsvernieuwingen 
in het voortgezet onderwijs verscheen.150 Het doel van de uitgave was het refor-
matorisch onderwijs te helpen bij het zoeken naar een weg in het geven van goed 
onderwijs.151 

149 De Muynck en Kalkman (red.), Perspectief op leren, 2005, later in een empirisch onderzoek 
uitgewerkt in Broer, Perspectief op leren (deel 2), 2009. 

150 Het tweede deel komt uit in 2009 en is een verslag van een empirisch onderzoek. De 
uitkomsten hebben weinig raakvlakken met deze studie. Het tweede deel wordt hier dan 
ook niet besproken.

151 De publicatie is tot stand gekomen in het kader van het project ‘Leren in perspectief’. Het 
is een samenvoeging van lezingen die in 2003 en 2004 gehouden zijn. Het project werd 
aangestuurd door J. Braaksma, W. Büdgen, F.A. van Hartingsveldt, A. Karens (voorzitter), W. 
van de Geer, B. Kalkman, M.F. van Leeuwen, T.C. Segers en A. Verweij. 
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van het geneigd zijn tot alle kwaad’, maar geen aandacht had voor de pedagogische 
beginselen van een onverdacht gereformeerd man als Bavinck. De Muynck en 
Kalkman vonden dat zij in het betoog van Visscher te veel als vertegenwoordigers 
van het nieuwe leren werden afgeschilderd, terwijl de genoemde bundel naar hun 
oordeel hiervoor geen aanleiding gaf.160 Voor een grondige en ook kritische analyse 
van het constructivisme verwezen ze naar de door De Driestar uitgegeven studie 
over het constructivisme The call to know the world.161

Een antwoord op het constructivisme: The call to know the world (2006) 
In The call to know the world uit 2006 werd door onder anderen De Muynck een refor-
matorische visie gegeven op het constructivisme, een dragende gedachte in veel 
onderwijsvernieuwingen. Onder constructivisme verstonden de auteurs die manier 
van omgaan met de werkelijkheid waarin men meent dat ieder individu autonoom 
betekenissen toekent aan de werkelijkheid. Zij wezen het constructivisme in die zin 
als ondeugdelijk af. Zij geloofden dat de werkelijkheid door God geschapen is en dat 
deze werkelijkheid gegroeide structuren en betekenissen heeft. Het kennende subject 
wordt geroepen om de gegeven orde en structuur te leren kennen door middel van 
het eigen construerende handelen. De vertaling vanuit het constructivisme naar een 
zwaar accent op zelfsturing en autonomie vonden de auteurs discutabel. 
Er werd vervolgens een eigen kennisideaal geformuleerd dat aangeduid werd als 
stewardship epistemology. In het onderwijs maakte niet iedereen zijn eigen kennis, 
maar zorgde de docent ervoor dat kennis ontsloten werd. De betekenissen die in de 
werkelijkheid aanwezig waren, lagen niet vanzelfsprekend voor het oprapen, maar 
moesten door de leerling ontdekt worden. Afwijzing van het constructivisme wilde 
niet zeggen dat kennis niet actief toegeëigend werd. Er diende in het onderwijs 
rekening gehouden te worden met deze actieve toe-eigening. In die zin had alle 
kennis een constructief karakter. Afwijzing van het constructivisme betekende niet 
een omhelzing van een traditionele instructivistische benadering. Het ontdekken en 
het ontsluiten van betekenissen was een proces waarin de leerling actief ontdekte 
en waarin de leraar ruimte liet voor dit ontdekkingsproces. Uiteindelijk had de 
omgang met kennis betrekking op moraliteit. Opleidingen dienden huns inziens te 
bevorderen dat leerlingen het verwerven van kennis zouden kunnen koppelen aan 
een dienstbare houding ten opzichte van God en de naaste. Daarin had de docent 
een belangrijke begeleidende rol. 
Deze publicatie is niet kritisch in de pers aan de orde geweest. De Engelse uitgave, 
waarin het ideaal van de stewardship epistemology werd geformuleerd heeft geen 
invloed gehad op de concrete onderwijssituatie. Daarmee lijkt deze bron voor de 
visie op de onderwijsvernieuwingen niet effectief geweest te zijn. 
De schriftelijke bronnen die hier aan de orde kwamen, kregen na 2005 een vervolg 
als resultaat van de lectoraten die na 2005 op De Driestar werden ingericht. Voor 

160 De Muynck en Kalkman, ‘Exemplarisch leren stelt het kind niet centraal’, 2007. 
161 De Muynck en Van der Walt (red.), The call to know the World, 2006. 

Deze gedachte pasten de auteurs ook toe op hun visie op onderwijzen en leren. Het 
intellectualistische element werd naar hun oordeel te gemakkelijk overschat. Het 
gewone alledaagse leven had een leerkarakter, de positie van de school leek hierin 
niet uniek. Daarom formuleerden ze kritiek op het negentiende-eeuwse Bildungs-
begrip: daar stegen hogere vormen uit boven de gewone praktische vorming. ‘Het is 
bijbels zelfs onjuist om te denken in termen van hoog en laag.’155 Het unieke van de 
school werd verder ter discussie gesteld in het benadrukken van de ‘levensweg als 
leerweg’. De gedachte van het ervaringsleren, dat doorgaans in verband gebracht 
wordt met het pragmatisme van de Amerikaanse filosoof J. Dewey, werd als 
waardevol getypeerd. Het verwerven van wijsheid veronderstelde aandacht voor 
het handelen en een voortdurende wisselwerking met opgedane ervaringen. De 
auteurs wilden daarom niet in de valkuil stappen van ongefundeerde kritiek op 
het constructivisme. Ze zagen zelfs Bijbelse aanwijzingen daarvoor. Al in het Oude 
Testament werd van kinderen verwacht dat zij zelf actief vragen stelden. Zij werden 
daartoe zelfs uitgenodigd door het oprichten van tekenen (Jozua 4:20-24).156 
Concluderend stelden de redacteuren Kalkman en De Muynck dat een ideaal- 
typering van het reformatorisch onderwijs ruimte gaf aan integrale vorming, die 
uitging van een integratief kennisbegrip, gericht op wijsheid en aansloot bij de 
totale persoonlijkheid, gekoppeld aan morele kennis. Voor de leraar betekende dit 
dat hij een belangrijke rol had te vervullen in het vormingsproces. Deze typering 
veronderstelde dat de leraar een ‘kinderlijke nieuwsgierigheid’ had naar de hem 
omringende werkelijkheid en naar wat achter deze werkelijkheid schuilging. In de 
persoonlijke ontwikkeling wist de leraar dat hij (evenals de leerlingen) een persoon 
was met (on)mogelijkheden en dat het goed was niet alleen aandacht te schenken 
aan de cognitieve ontwikkeling, maar evenzeer aan de gehele persoonlijkheid.157 
Ondanks de vele slagen om de arm en de nuanceringen was ook deze bundel 
eerder een verdediging van de moderne onderwijsvernieuwingen dan een kritische 
reflectie daarop.158 Met hun visie op de docent als coach die zelf ook moest leren, op 
de leerling die in zekere zin gelijkwaardig was aan de docent en met hun onheldere 
kritiek op het constructivisme gaven de auteurs voldoende aanleiding om positief 
te staan in de onderwijsvernieuwingen. Kritiek op deze bundel werd geuit door 
de Amersfoortse predikant van de Gereformeerde Gemeenten W. Visscher.159 Hij 
miste in het algemeen een duidelijker afwijzing van en vooral bezinning op de ver-
nieuwingen. Hij stelde dat de bundel wel een pleidooi voerde voor bijvoorbeeld de 
pedagoog Ph. A. Kohnstamm die als vrijzinnig democraat reserves had ‘ten opzichte 

155 De Muynck en Kalkman (red.), Perspectief op leren, 2005, 144.
156 De Muynck en Kalkman (red.), Perspectief op leren, 2005, 143.
157 De Muynck en Kalkman (red.), Perspectief op leren 2005, 149-150.
158 In Roeleveld, Kalkman en De Kool, Essenties van christelijk leraarschap, 2006, wordt deze 

publicatie verder uitgewerkt in een richtinggevend document. Hierin wordt aangespoord 
om de uniciteit van de leerlingen ‘als gave tot ontplooiing te laten komen’ en benadrukt 
dat het kind beschikt over een sterk ontwikkelingspotentieel. Zie ook Exalto (red.), Wees 
een gids!, 2014, 115. 

159 Visscher, ‘“Nieuwe leren” put uit opmerkelijke traditie’, 2007. 
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In DRS werd benadrukt dat de centrale inhoud van de middenschool spreiding was 
van kennis, macht en inkomen. Onderwijs werd daarmee een welzijnsvoorziening. 
Dat kon echter nooit het doel van het onderwijs zijn. Persoonlijke bekering tot God, 
dat was de echte vernieuwing, niet de vorming van de autonome mens die alleen 
de zelfontplooiing op het oog had. Met name Hage, Dankers en Houweling waren in 
DRS duidelijk in hun kritiek. De houding ten opzichte van de middenschool was in 
DRS in sommige opzichten zelfs militant: er mocht geen sprake zijn van het zich laten 
opleggen van regels door mensen die ook abortus propageerden, die een volkomen 
onbijbelse emancipatie van de vrouw nastreefden, die een lans braken voor een 
vrije huwelijksmoraal. De doelstellingen van de middenschool werden zo opgevat 
dat de mens autonoom, buiten de eis van de Bijbel om, zijn leven en handelen naar 
eigen inzicht gestalte zou moeten geven in overeenstemming met de evolutionis-
tische en uit de moderne theologie stammende geseculariseerde mensverwachting. 
De middenschoolgedachte werd zelfs verbonden met de eindtijd. Het socialisme zou 
Nederland in de houdgreep hebben. Hoewel Burggraaf, Bregman, Van Kempen en 
Vogelaar ook kritisch waren, klonk bij hen meer de praktische en nuchtere toon door 
en de waardering voor de consistentie in het verhaal van de middenschool. 
Ten aanzien van de basisvorming was de eerste kritiek in lijn met de kritiek op 
de middenschool. In DRS werden met name de invoering van kerndoelen en de 
daaraan gekoppelde en als dreigend ervaren vermaatschappelijking van het 
onderwijs kritisch onder de loep genomen. De invoering van de basisvorming zou 
een geleidelijk meegaan betekenen met maatschappelijke trends in een richting 
die zich wezenlijk niet zou verdragen met de Bijbelse pedagogische beginselen van 
het christelijk onderwijs. In de interviews benadrukten de schoolleiders dat bij de 
basisvorming het politieke landschap inmiddels sterk veranderd was. De discussie 
kwam meer en meer in pragmatisch vaarwater terecht. Dat laatste en het feit dat 
de basisvorming in tegenstelling tot het voorstel voor een middenschool het onder-
wijsbestel niet veranderde, leidde ertoe dat de basisvorming op een breed politiek 
draagvlak kon rekenen. ‘Met name de uitgestelde keuze was één van de sleutelbe-
grippen in dit concept en dat was in de discussies toen lang niet zo egalitair geladen 
als men ons nu wel eens wil doen geloven’, zo stelde een van de schoolleiders. Het 
had veel meer te maken met oriëntatie op het buitenland, bijvoorbeeld Finland, 
waar goede ervaringen waren met het concept van uitgestelde keuze. 
De overheersende visie onder de docenten in de interviews was dat de basisvorming 
veel minder als bedreigend werd ervaren en hooguit als een zwakke variant van 
de middenschool werd beschouwd. Onder de docenten leefde breed de visie dat 
met name de basisvorming ook mogelijkheden gaf. Er werden in het reforma-
torisch voortgezet onderwijs landelijke commissies gestart die de implementatie 
moesten voorbereiden. Toch waren de docenten ook kritisch. Een docent merkte 
op dat het constructief denken vanuit de school werd losgelaten en er steeds meer 
werd gedacht vanuit ideologieën: ‘Dan krijg je vreemde eenden en versnippering. 
De school is er niet om goede burgers te vormen of christelijke burgers te kweken: 
de school is in het leven geroepen om het volgende geslacht mee te geven wat God 
ons in de schepping gegeven heeft.’ Een docent stelde dat scholen zich niet te veel 

ons onderzoek zijn die publicaties echter niet van belang, omdat de onderwijsver-
nieuwingen inmiddels aan revisie toe waren, langzaam maar zeker op een zijspoor 
gerangeerd werden, of door de overheid zelf aan een kritische analyse onderworpen 
werden in het rapport van de Commissie Dijsselbloem.162

4.4 Integratie van de bevindingen uit publicaties en interviews 

In deze paragraaf worden de bovenstaande beschrijving van de schriftelijke bronnen 
en de bevindingen uit de interviews geïntegreerd en geordend met behulp van de 
onderwerpen van het analysekader. 

1. Relatie identiteit versus gedachtegoed achter onderwijsvernieuwing

Over de benadering van de achtergronden van de middenschool zijn alle schrif-
telijke bronnen duidelijk: de middenschool werd beschouwd als onaanvaardbare 
vermenging van politiek en onderwijs. Ook in de interviews waren de schoolleiders, 
docenten en vertegenwoordigers van VGS, BGS en DGS unaniem in hun opvatting 
over de middenschool. De middenschool was een sterk politiek en ideologisch 
concept waartegen veel principiële bezwaren waren. Met name de opvatting van 
minister Van Kemenade dat onderwijs het breekijzer moest worden om de samen-
leving te hervormen in, zo vond men, socialistische zin, werkte in de middenschool 
sterk door. Hier was sprake van een optimistisch en tevens op gelijkheid gericht 
mensbeeld: het kwaad zit in de structuren en niet in de mens. De middenschool 
werd geplaatst in het kader van het neomarxistische gedachtegoed en het socio-
logisch modeldenken. In de interviews met de (oudere) docenten stelden zij dat de 
middenschool ervaren werd als bedreigend en duidelijk maatschappij-veranderend. 
Het betrof een radicale verandering, nadrukkelijk afwijkend van het reformato-
rische gedachtegoed.

162 In 2013 werd in DRS in het kader van het 40-jarig bestaan van het blad een terugblik 
gegeven door twee hoofdrolspelers in de vernieuwingen. In de eerste plaats kwam oud-
rector van het Pieter Zandtcollege D. Vogelaar aan het woord. Vogelaar was van mening 
dat vernieuwingen in de jaren zeventig grondiger en theoretischer werden doordacht 
dan tegenwoordig. Sinds de jaren negentig waren veel veranderingen doorgevoerd die 
volgens hem niet goed doordacht waren. Hij doelde dan bijvoorbeeld op de basisvorming. 
De tweede schoolleider die werd geïnterviewd was Wartburgbestuurder W. Büdgen. Over 
de vernieuwingen gaf hij twee signalen af. Enerzijds was hij kritisch waar het ging om een 
‘wezenlijk ander mensbeeld’. Anderzijds zag Büdgen dat er te weinig tijd geclaimd was om 
de vernieuwingen echt gestalte te kunnen geven. Hij vond dat er meer tijd geclaimd had 
moeten worden voor de discussie over levensbeschouwelijke aspecten van de vernieuwing. 
Hiermee gaf hij impliciet aan dat hij ook in retrospectief wel mogelijkheden zag voor de 
vernieuwingen. Zie hiervoor: Vonk, ‘Aan pedagogiek zijn we nooit toegekomen’, 2013; 
Both, ‘We hadden meer tijd moeten claimen voor de discussie over levensbeschouwelijke 
aspecten van de vernieuwing’, 2013.
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geneigd is tot het goede. Er ging een maatschappelijke en politieke agenda schuil 
achter de tweede faseplannen. 
De schriftelijke bronnen tonen aan dat schoolleiders meer de verantwoordelijkheid 
voelden om de tweede fase, die hoe dan ook op het onderwijs afkwam, op een 
positieve wijze te benaderen. Daarbij werd ook aandacht gevraagd voor de sturing 
door leerlingen zelf en werd het frontale lesgeven, het vertellen van verhalen 
kritisch benaderd. De docent moest bereid zijn om een andere positie in het leer-
proces in te nemen, bijvoorbeeld zoals in het studiehuis werd bedoeld, en diende 
bekwaam gemaakt te worden om deze veranderende werkwijze didactisch vorm 
te kunnen geven. Deze omslag werd in een brochure over het studiehuis van een 
Bijbels fundament voorzien. Schoolleiders gingen meer uit van de gedachte dat 
de huidige tijd andere vragen aan het onderwijs stelde. Het onderscheiden van 
een statisch en een dynamisch niveau in de eigen identiteit opende ook de moge-
lijkheid om positief te staan in de onderwijsvernieuwingen. Vanuit de schoolbege-
leidingsdiensten werden pogingen ondernomen om het gedachtegoed van Stevens, 
dat in lijn was met de vernieuwing van bijvoorbeeld het studiehuis, te koppelen 
aan de eigen reformatorische essenties, zoals gebeurde in het schoolconcept van 
Visser. Het sociaal-constructivisme kon daarbij als steeds belangrijker wordende 
stroming in de leer- en onderwijspsychologie niet meer genegeerd worden. ‘Ver-
antwoord adaptief onderwijs’ werd de oplossing om de onderwijsvernieuwingen te 
modelleren naar de reformatorische identiteit. Pogingen om dit constructivisme te 
verdedigen en de rol van de docent te relativeren in de diverse schriftelijke bronnen 
onderstrepen dit reformatorisch modelleren. 
De schoolleiders gaven in de interviews aan dat zij de tweede fase achteraf als de 
meest ideologisch gekleurde van de drie daadwerkelijk ingevoerde vernieuwingen 
beschouwen. Ze doelden dan vooral op de didactiek van het studiehuis, die zelf-
standigheid en zelfontplooiing centraal stelde. Overigens benadrukten zij dat het 
niet gemakkelijk was om echt greep te krijgen op de achtergronden van de tweede 
fase. In hun ogen was de tweede fase in eerste instantie vooral een reactie op de 
niveauverlaging die zich in het voortgezet onderwijs voordeed. Ze beschouwden 
het als een uiting van de opvatting dat het voortgezet onderwijs niet zozeer moest 
specialiseren in de vorm van de beperkte pakketten (soms pretpakketten), mogelijk 
gemaakt door de Mammoetwet, maar een brede generalistische opleiding moest 
aanbieden. Uiteindelijk vonden de meeste schoolleiders dat ook de tweede fase 
bijdroeg aan de nivellering van het onderwijs, doordat de hoeveelheid van de 
stof dusdanig groot bleek dat er sterke leerlingprotesten kwamen die uiteindelijk 
leidden tot het minder zwaar maken van het programma. Deze nivellering werd ver-
sterkt doordat het nieuwe leren, vormgegeven in het studiehuis, niet op draagvlak 
kon rekenen en niet tot extra motivatie onder leerlingen leidde.
Onder docenten waren de bezwaren tegen het gedachtegoed achter de tweede fase 
veel groter dan bij schoolleiders, zo bevestigden de schoolleiders in de interviews. De 
onderlinge kritiek kon stevig zijn. Docenten die niet mee wilden werden soms als con-
servatief en weinig veranderingsbereid bestempeld. In DRS werd dit, zoals we hierboven 
zagen, impliciet onchristelijk genoemd. In een reactie hierop stelde een schoolleider:

moesten laten leiden door allerlei programma’s die de scholen ingedragen werden: 
‘Verzorging, techniek: het heeft vooral te maken met de politiek die een punt moet 
maken. Later wordt het burgerschap, nu weer het volgen van de homolobby. Dat 
zal altijd wel blijven. Belangrijk is dan om een schoolleider te hebben die hierin lef 
vertoont en een eigen weg hierin kiest.’
De basisvorming werd in DRS op den duur meer en meer beschouwd als een unieke 
kans om de eigen identiteit meer op de kaart te zetten. Dat was van tijd tot tijd 
immers hard nodig: hernieuwde bezinning op de uitgangspunten. De basisvorming 
bood daartoe de gelegenheid. Men werkte tot nu toe te veel met qua identiteit 
neutrale methodes. Nu was er een kans daar iets aan te veranderen. Dat betekende 
overigens niet dat er geen kritiek meer was. Bij de kerndoelen was er kritiek op de 
sterk maatschappelijk inkleuring. De geboden gelegenheid om de kerndoelen een 
andere inkleuring te geven werd door het reformatorisch onderwijs dan ook met 
beide handen aangegrepen. De perceptie van de eigen inkleuring en het aanpassen 
aan de eigen identiteit werd echter lang niet altijd zo ervaren. De basisvorming 
beschouwen als unieke kans betekende volgens sommigen ook een al te naadloos 
aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en een overheersing van het 
denken vanuit efficiency en rendement. 
Bij de implementatie van de basisvorming gingen de scholen vooral op in het 
onderwijsleerproces, zonder de bronnen te raadplegen, aldus de geïnterviewden 
van VGS/BGS/DGS. In de loop van de jaren tachtig werd de praktijk veel belang-
rijker geacht dan de grondige bezinning. Bijeenkomsten voor onderwijzenden over 
bezinning waren trouwens nooit erg populair. Misschien had dit wel te maken met 
pragmatisme: hoewel men vanuit een godsdienstig ideaal de lessen gaf, stond 
inmiddels de didactiek hoger genoteerd dan de pedagogiek. Vrij stellig zijn alle 
geïnterviewden in deze groep over het feit dat bij deze vernieuwingen de kritische 
geest ontbrak, ook binnen de begeleidingsdiensten. De vernieuwingen werden 
veelal gezien als een uitdaging om de eigen begeleiding te faciliteren. In feite 
waren de onderwijsbegeleiders vrijgestelde onderwijsvernieuwers. Er kwamen 
projectsubsidies die een oneigenlijke perverse prikkel betekenden. Het DORVO 
(Directie Overleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs), waarmee de begeleidings-
diensten met name te maken hadden, bestond uit een ‘verzameling individualisten’, 
waardoor een vernieuwing als de basisvorming op eigen wijze op iedere school 
‘top-down’ werd ingevoerd. 
Bij de tweede fase werd de discussie over de identiteit in DRS heftiger. Nu was niet 
meer het socialisme het probleem, maar eerder het neoliberalisme. De discussie 
werd vooral intern gevoerd, tussen docenten en schoolleiders en niet meer extern, 
zoals bij de middenschool. De kritiek van enkele tweede fasedocenten spitste zich 
toe op het feit dat de tweede fase zich vooral bezig ging houden met bestaansver-
heldering en toepassingsvaardigheden. De tweede fase was naar hun oordeel een 
sterk inhoudelijke wijziging van het onderwijs. Ze waren kritisch over de moge-
lijkheden van de leerlingen om de aanstaande weelde van een grotere zelfstan-
digheid te kunnen dragen. Naar hun oordeel was er sprake van een te optimistische 
mensvisie, sterk schatplichtig aan de verlichtingsidee dat de mens ten diepste 
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die naar aanleiding van de invoering van het vmbo gevoerd werd, was duidelijk 
gekoppeld aan één reformatorische school, het Wartburgcollege. Op andere scholen 
werd hier niet of minder over gediscussieerd. Hierin gingen reformatorische scholen 
hun eigen weg. 
Wat betreft het vmbo werd door de meeste docenten geen duidelijke relatie met de 
identiteit ervaren. Eén docent gaf aan dat de verhoudingen door de KAG-AL-aanpak 
juist weer in een polariserend vaarwater kwamen. De meeste reformatorische 
scholen hadden hier echter niet mee te maken. Docenten ervoeren de invoering 
van het vmbo als redelijk soepel. Wel werd in retrospectief door twee docenten het 
verlies van het mavo als een offer beschouwd. Herinvoering van het mavo, zoals op 
veel scholen inmiddels gebeurt, werd dan ook toegejuicht.
In het algemeen zagen de geïnterviewden vanuit VGS/BGS/DGS dat de discussie 
rondom het vmbo veel minder ideologisch geladen was en veel meer op de praktijk 
gericht. De latere ontwikkeling in de richting van beroepencolleges werd toege-
juicht, omdat dit meer aansloot bij de competenties van de vmbo-leerling.
De relatie identiteit en vernieuwing werd in de interviews met de schoolleiders op 
een aantal items verder verkend. In eerste instantie werd ingegaan op het gebruik 
van de Bijbel om vernieuwingen te legitimeren. Schoolleiders werd wel verweten 
dat ze erg makkelijk de Bijbel gebruikten om docenten mee te krijgen in het meer 
coachende lesgeven, dat met name in de tweede fase in het studiehuis werd voor-
gestaan. Daarbij werd gebruikgemaakt van teksten uit Jesaja (30:21) of van Bijbel-
verhalen zoals van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:1-42). Jezus zou 
daarbij een didactisch model volgen, dat raakvlakken had met de methode van 
de tweede fase. Jezus laat in deze geschiedenis een vrouw uit Samaria zelf tot de 
belijdenis komen dat ze zondares is. Hij geeft dat als leraar niet Zelf aan, maar weet 
dat via een coachende, vragende houding te bereiken. De schoolleiders erkenden 
in de interviews dat er soms geforceerde pogingen werden gedaan om het Bijbelse 
denken te verbinden aan de vernieuwingen. 
Een ander aspect met betrekking tot de identiteit en de vernieuwingen was de sug-
gestie die soms werd gewekt dat de vernieuwingen sec in het DNA van het reforma-
torisch onderwijs zouden zitten. Met name de reacties op het boek van Exalto over de 
geschiedenis van De Driestar riepen dit beeld op. Kuijt oriënteerde zich immers op onder-
wijsvernieuwers zoals Boeke en Dewey. In een interview stelde VU-pedagoog Miedema, 
die zelf lid was van een resonansgroep die De Driestar adviseerde, dat De Driestar 
vanaf het begin ‘open en pluriform’ wilde zijn.163 De schoolleiders hierover bevraagd 
stelden dat daarin ten aanzien van Kuijt een kern van waarheid zat. Ook Driestar- 
docenten als B. Florijn en K. Brouwer hadden naar hun oordeel een redelijk inzicht in 
de moderne pedagogische inzichten en integreerden die in hun visie. De heersende 
mening van de schoolleiders was echter dat Kuijt en anderen deze moderne inzichten 
vooral gebruikten om een breed palet van pedagogische inzichten voor de studenten 
te ontsluiten, maar daarbij persoonlijk een behoudend standpunt behielden. 

163 Zie hoofdstuk 2. 

Ik hoop dat ik me daaraan niet schuldig heb gemaakt. Steeds is volgens mij mijn bena-
dering geweest: klassikaal frontaal lesgeven daar is niets mis mee, maar er is meer 
en dat meer zou onze invulling van het studiehuis kunnen zijn. Dat er geen enkele 
opening kwam om daarover het echte inhoudelijke gesprek te voeren, gecombineerd 
met mijn constatering dat vrijwel niemand van de collega’s die daarover scherp dis-
cussieerden echt kennis had genomen van bijvoorbeeld Waterink, Bavinck, Kohnstamm 
en recenter wetenschappelijk onderzoek (over al deze bronnen werd vaak alleen maar 
schamper gedaan), dat leverde natuurlijk best wel bij momenten frustraties op. Het is 
goed mogelijk dat in de ontstane polarisatie uitspraken zijn gedaan die niet goed waren. 

De schoolleiders constateerden met name bij de tweede fase een conflict tussen 
eerstegraadsdocenten en het management, een conflict dat op meerdere reforma-
torische scholen speelde. Eén schoolleider beschouwde het als een feit dat er onder 
tweede fasedocenten veel ‘verbalisme’ en ‘snobisme’ was. In het heetst van die 
strijd werden ook termen gebruikt als onchristelijk. Maar in retrospectie wilden de 
schoolleiders zich verre van die kwalificatie houden. 
De docenten beoordeelden de tweede fase in de interviews verschillend. Algemeen 
onder de docenten was de kritiek op de afbraak van sommige vakken en op de veel 
te optimistische verwachtingen van het studiehuis. Het vak dat de docent doceerde 
was doorslaggevend bij deze beoordeling. Vooral docenten van talen en zaakvakken 
reageerden kritisch. Zo werd het literatuuronderwijs bij de talen weggehaald en in 
één vak ondergebracht (samenhangend literatuur onderwijs (slo)). Dit betekende 
per saldo een grote verschraling en het wegvallen van het vormende element bij 
de talen, dat ook raakvlakken heeft met de identiteit. Bij de exacte vakken was 
de relatie identiteit en onderwijs nooit echt een item geweest. Daar kwam bij dat 
voor sommige exacte vakken de invoer van meer zelfstandigheid voor de leerling 
eigenlijk niet zo’n probleem was, omdat bij practica (bij vakken als natuurkunde 
en biologie) toch al zelfstandig werd gewerkt. De practica werden nu als middel 
gebruikt om de vermeende zelfstandigheid van de leerling in het studiehuis vorm 
te geven: ‘Feitelijk veranderde er niets, en daar werden deze secties niet op terug-
gefloten.’ 
Ook de geïnterviewden vanuit VGS/BGS/DGS waren in retrospectief kritisch over de 
tweede fase. Vanuit VGS was een enkeling dat al in de tijd van de vernieuwing zelf, 
terwijl vanuit de begeleidingsdiensten deze vernieuwing eerder werd gepropageerd. 
Ten aanzien van het vmbo werden in de schriftelijke bronnen in eerste instantie 
ook kritische geluiden gehoord als het ging om identiteit. De leerling waarvan men 
uitging en het ideaalbeeld van de volwassene die hij zou worden, waren gespeend 
van de werkelijkheid. Het strookte niet met het mensbeeld zoals dat uit de Bijbel 
te destilleren viel. In het kielzog van de andere vernieuwingen vond er wel op een 
enkele school een pedagogisch-didactisch vervolg plaats op de tweede fase-ideeën 
zoals in de vorm van het zogenaamde KAG-AL-concept.
Het vmbo werd door de schoolleiders in de interviews over het algemeen ervaren 
als de meest succesvolle van de vernieuwingen. Bij het vmbo werd heel concreet 
geprobeerd recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. De KAG-AL-discussie 
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euvel getypeerd, omdat hierdoor weinig constante gezichten voor de klas te zien 
waren. Dit leidde tot organisatorische en pedagogische zwakte: docenten gingen 
soms snel naar huis om daar hun privébezigheden weer op te pakken. 

2. Veranderingen in het curriculum en de didactiek

Ten aanzien van het curriculum en de didactiek van de middenschool blijkt uit de 
schriftelijke bronnen met name vrees voor niveauverlaging. Dit zou veroorzaakt 
worden doordat de middenschool de begaafde leerling onvoldoende zou uitdagen 
door de eenheidsworst die de middenschool onvermijdelijk zou worden en door het 
feit dat de middenschool zich meer dan voorheen zou richten op de brede vorming, 
door de verbreding van het curriculum dus. Behalve intellectuele, zouden ook 
sociale, culturele, artistieke en technische kwaliteiten aan bod moeten komen. In de 
interviews met de diverse groepen werden deze aspecten als mogelijke oorzaken 
voor niveauverlaging genoemd. 
Ook bij de basisvorming was men beducht voor niveauverlaging. De kerndoelen 
zouden vooral de vermaatschappelijking van het onderwijs tot gevolg hebben en 
een uitkleding van het curriculum betekenen. In de interviews gaven alle groepen 
aan dat van de drie karakteristieken waaraan de kerndoelen moesten voldoen, toe-
passing, vaardigheid en samenhang (TVS) weinig terechtkwam. In deze vormen van 
authentiek leren zouden de leerlingen actief met informatie moeten omgaan, met 
als doel het construeren van een eigen, persoonlijk kennisgebouw. Hierbij zouden 
onderzoeken, argumenteren, vragen stellen, experimenteren, voorspellen en 
samenvatten een rol moeten spelen. Omdat kennis als een product van onderlinge 
communicatie werd beschouwd, werd samenwerken met andere leerlingen als een 
onmisbare activiteit gezien. De docent was zowel de expert als de ondersteuner 
van het leerproces van de leerling. De docent ondersteunde het leerproces van 
de leerling, maar liet de leerling vrij om zelf en gezamenlijk met anderen actief 
kennis te construeren. Van al deze wensen van de basisvorming kwam volgens de 
geïnterviewden weinig terecht. Vakken als verzorging en techniek werden over het 
algemeen wel loyaal ingevoerd, zonder al te veel commentaar, hoewel daar in de 
interviews in retrospectief unaniem negatief over geoordeeld werd. Deze vakken 
hielden uiteindelijk bij vrijwel geen enkele reformatorische school stand in het cur-
riculum. Er was sprake van positieve energie bij de reformatorische scholen toen zij 
de kerndoelen een eigen invulling mochten geven.
Vooral bij de tweede fase werd er in de schriftelijke bronnen stevig gediscussieerd 
over het curriculum en met name de didactiek van het studiehuis. Docenten ervoeren 
een rolverschuiving van geïsoleerd vakdocent naar medeverantwoordelijk lid van 
een begeleidingsteam, van frontaal lesgever naar studiebegeleider. Er werd een 
verschuiving geconstateerd van onderwijsprogramma’s (aanbodzijde) naar studie-
programma’s (vraagzijde), van onderwijzen naar leren. Men vond dat de overheid te 
veel invloed kreeg op onderwijsinhouden. Schoolleiders beschouwden deze veran-
deringen echter als noodzakelijk. Een meer individuele benadering leidde tot meer 
ruimte voor de ontvanger van het onderwijs en zorgde voor een duidelijker relatie 

Een derde aspect waarop de schoolleiders bevraagd werden was de invloed van 
Stevens op de identiteit van het reformatorisch onderwijs. Deze invloed werd 
door de schoolleiders erkend. Hoewel zijn ideeën met name betrekking hadden op 
het basisonderwijs, en dan nog weer vooral op het speciaal onderwijs, werd hij in 
het reformatorisch onderwijs breed als deskundige erkend en ook regelmatig als 
spreker uitgenodigd. 
In de vierde plaats werd ingegaan op de bezinning op de relatie identiteit en 
vernieuwingen. Lang niet op alle scholen werd die bezinning grondig opgepakt, 
erkenden de meeste schoolleiders. Toch waren er ook andere geluiden. Een school-
leider: ‘Het moeilijke punt hierbij is dat bij mij het beeld leeft dat er objectief gezien 
juist heel veel aandacht geschonken is aan de identiteitsdiscussie. De docenten 
hebben dat zo niet ervaren en ik heb het ervaren als: we kwamen niet tot een echte 
dialoog. En daarmee bedoelen we waarschijnlijk hetzelfde.’ 
Ook de docenten werden bevraagd op de bezinning op de relatie identiteit en ver-
nieuwing. In het algemeen, en los van een specifieke vernieuwing, werd door hen in de 
interviews gesteld dat het reformatorisch onderwijs sluipenderwijs te veel opgebouwd 
werd vanuit de constructivistische idee van ‘trial and error’ – een leerling mag en moet 
fouten maken – terwijl de notie ontbrak dat de docent ook veel kan meegeven om juist 
fouten te voorkomen. De opvattingen van de orthopedagoog Stevens werden naar het 
oordeel van een docent te gemakkelijk voor het hele spectrum van het voortgezet 
onderwijs gehanteerd. ‘De vernieuwingen hebben alle het moderne mensbeeld van de 
handelende leerling als uitgangspunt’, zo stelde een docent. 

In de tweede fase is de leerling al veel ouder en valt dat misschien beter op z’n plek, 
maar het zijn ook daar nog geen studenten en je moet ze dus wel bij de hand nemen. 
De oriëntatie van bijvoorbeeld De Driestar op de pedagoog Miedema is sprekend: zijn 
grootste profeet is Dewey, en hij steekt in op de handelende leerling. 

In de interviews met leidinggevenden van VGS/BGS/DGS werd de opmerking 
gemaakt dat er in het reformatorisch onderwijs vanaf het begin een bijzondere en 
opmerkelijke gerichtheid was op de waan van de dag in plaats van op de reformato-
rische principes. Deze gerichtheid belemmerde het grondig nadenken over de relatie 
tussen de reformatorische identiteit en de vernieuwingen. Voor de jaren zeventig 
werd een uitzondering gemaakt. In die tijd werd tamelijk fundamenteel nagedacht 
over de middenschool. Maar daarna ging men toch vooral op in het onderwijsleer-
proces, zonder de eigen identiteitsbronnen te raadplegen. In de loop van de jaren 
tachtig werd de praktijk veel belangrijker geacht dan grondige bezinning. Docenten 
die aan het begin van de jaren tachtig nog een duidelijk negatieve visie hadden 
op vernieuwingen zoals middenschool en basisvorming, maakten in hun nieuwe 
functie als directielid een draai: de praktijk van alledag gaf hun kennelijk in om 
positiever te gaan staan in de onderwijsvernieuwingen. 
Een van de geïnterviewden gaf aan dat het grondig nadenken over de relatie tussen 
de identiteit en de vernieuwingen ook in toenemende mate verstoord werd doordat 
heel veel parttimers in dienst genomen moesten worden. Dit werd als een groot 
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ook hier om de brede vorming, de actieve, zelfstandige leerling en het recht doen 
aan verscheidenheid, kortom om een ontwikkeling van onderwijzen naar leren. In 
de interviews vonden alle groepen dat deze ontwikkeling veel kritischer tegemoet 
getreden had moeten worden. 

3. Invoeringsstrategie

Bij de middenschool werd de discussie over de invoeringsstrategie in DRS niet 
gevoerd. Het feit dat deze vernieuwing niet werd ingevoerd op reformatorische 
scholen maakte de noodzaak om hierover na te denken overbodig. In DRS werd 
wel gesteld dat sterk moest worden ingezet op meedenken en meedraaien in over-
leggen: laksheid in dezen en gebrek aan visie zouden een onverantwoord zware 
claim leggen op de toekomst. Er werd wel een aantal aandachtspunten gefor-
muleerd, zoals de vraag welke ruimte aan reformatorische scholen geboden zou 
worden. 
De schoolleiders benadrukten in de interviews dat zij bij de invoering van drie opeen-
volgende vernieuwingen in de jaren tachtig en negentig nog onvoldoende ervaring 
hadden met invoeringsstrategieën. De vernieuwingen werden vooral top-down 
aangepakt en daarmee werd de vernieuwing bij voorbaat op achterstand gezet. 
De strategie bij de basisvorming was het opzetten van schooloverstijgende werk-
groepen om zo een landelijke aanpak te ontwikkelen. De diverse Informatiepunten 
bij DRS deden daarvan regelmatig verslag. De landelijke werkgroepen zorgden voor 
substitutie van kerndoelen en het schrijven van enkele methodes vanuit de eigen 
identiteit. Er werd gekozen voor een positieve inbreng. In de interviews stelden de 
schoolleiders dat de basisvorming, als het eerste grote gezamenlijke project van 
het reformatorisch voortgezet onderwijs, vooral gebruikt is om zich te bezinnen op 
het reformatorisch onderwijsconcept, om de nieuwe vakinhouden en het onder-
wijsleerproces opnieuw vanuit de identiteit te doordenken. Een schoolleider vond 
dat heel veel bezinning echter niet goed landde bij docenten: ‘Op de een of andere 
manier hadden we niet goed kaas gegeten van invoeringsstrategieën. Hoe is je 
beleidsvoerend vermogen? Dat werd onvoldoende beheerst, dat werd intuïtief 
opgepakt.’ 
Een belangrijk negatief punt bij de invoering vonden alle geïnterviewde school-
leiders dat docenten niet werden meegenomen. Het besef ontbrak grotendeels dat 
dit noodzakelijk was, wilden de vernieuwingen succesvol zijn. In tegenstelling tot 
docenten zagen schoolleiders het studiehuis bijvoorbeeld nooit als bedreigend. 
‘Wij zouden eigen invulling daaraan geven. Bovendien was alles langs de weg van 
democratische besluiten genomen. Dus, schouders eronder!’ Dit werd achteraf als 
een naïeve gedachte gezien. De schoolleiders ervoeren dat ze helemaal grootge-
bracht waren met uitvoerend en beheersmatig leiderschap, waarbij eenvoudigweg 
ingevoerd werd wat op het ministerie bedacht was. Een schoolleider stelde dat 
de vernieuwingen in een langzaam zich ontplooiende nieuwe bestuurlijke context 
veel directieleden en bestuurders voor eisen stelden waar ze hun weg in moesten 
zoeken. Temeer daar dit samenging met fusieprocessen en fusiepijn. En ook nog 

tussen leerling en docent. Dit was een noodzakelijk tegenwicht voor de vertech- 
nisering en massalisering van het onderwijs. De introductie van deelvakken als anw, 
mens en maatschappijwetenschappen en ckv werd als een verrijking beschouwd.
In de interviews kwamen de schoolleiders daarop terug. In eerste instantie werden 
de nieuwe (deel-)vakken zeker niet verbonden met een inhoudelijke kaalslag. Dat 
speelde uiteindelijk wel bij het literatuuronderwijs bij de moderne vreemde talen 
en Nederlands. Slo kwam nooit goed van de grond. De schoolleiders stelden dat ckv, 
anw en slo door de meeste docenten werden ervaren als onwezenlijke vakken, die 
krenten wegpikten uit de traditionele vakken, die daardoor veel sterieler werden. 
In de interviews stelden de schoolleiders verder dat ze het wel moeilijk vonden 
om echt greep te krijgen op de achtergronden van de tweede fase: het was in hun 
visie in eerste instantie vooral een reactie op de niveauverlaging die zich in het 
voortgezet onderwijs voordeed. Kritiek kwam vooral op het studiehuis. In het stu-
diehuis werden zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal gesteld, zaken die prin-
cipieel kritisch tegemoet getreden hadden moeten worden, zo stelden de meeste 
schoolleiders in retrospectief in de interviews. 
Docenten ervoeren, zoals we hierboven al constateerden, wel per vak verschil wat 
betreft het onder kritiek staan van het studiehuisconcept. Docenten die al veel 
werkten met practica (zoals bij natuurkunde en biologie) voelden minder noodzaak 
om kritisch te zijn dan docenten die talen of geschiedenis gaven. Algemeen was 
de kritiek onder docenten op de afbraak van sommige vakken, het optimistische 
mensbeeld en de optimistische verwachtingen van het studiehuis. Onder hen 
bestond het beeld dat het management zich te makkelijk op sleeptouw liet nemen 
in deze ontwikkelingen. Schoolleiders zagen dat overigens anders: de didactische 
aanpak (het ‘hoe’) was vooral met het concept van het studiehuis op allerlei niveaus 
een onderwerp van zeer intensieve discussie geweest, zo stelden zij. In hun ogen 
lag het probleem in het feit dat zich nooit een echte dialoog had ontwikkeld. 
Vanuit de begeleidingsdiensten werd gesteld dat didactische zaken (denk aan het 
studiehuis in de tweede fase) buiten de kern van de identiteit lagen. Men was geen 
voorstander van een normatieve didactiek. Het deduceren van een didactiek uit 
pedagogische normen, om zodoende een ‘normatieve didactiek’ te ontwikkelen, 
werd als ongewenst en onmogelijk van de hand gewezen. 
Bij het vmbo vond er geen discussie meer plaats tussen management en docenten. 
De schoolleiders waren leidend. Ook bij het vmbo ging het over de didactiek in 
het klaslokaal. In het nieuwe leren stond de interactie tussen docent en leerling 
centraal. De docent was degene die de leerling zou moeten leren en hij gebruikte 
daarvoor allerlei wisselende werkvormen. Als je wilde dat leerlingen leerden, 
diende je je als docent ook lerend op te stellen. Het ging er niet om de ander te ver-
tellen hoe het moest en wat hij moest kunnen, maar je ging samen een leerproces 
door, zodat de ander ook daadwerkelijk zou leren. Dit werd onder andere vertolkt 
in de KAG-AL-methode. De school diende een lerende organisatie te zijn, aldus de 
reformatorische schoolleiders. De didactische ontwikkeling van onderwijzen naar 
leren werd in het verlengde van de tweede fase ook bepleit voor het vmbo. Ook 
voor het vmbo werd de nieuwe visie op onderwijs van belang geacht. Het ging 
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dat de ideologie achter het studiehuis niet zo heet werd gegeten als die werd 
opgediend en de in principe positieve houding ten opzichte van de vernieuwingen 
maakten dat opmerkingen van sommige schoolleiders niet meer landden. Men vond 
ze te kritiekloos. Tot hun eigen verbazing werd in de publieke discussie het beeld 
bevestigd dat sommige schoolleiders in het kamp van de vernieuwers terecht-
gekomen waren, terwijl de eigen perceptie veel sterker was dat ze deze vernieu-
wingen gebruikten om een goede balans te creëren tussen onderwijzen en leren. 
Een schoolleider: ‘Toen de zwart-witbeelden aan kracht wonnen, was het eigenlijk 
niet meer mogelijk voor schoolleiders om effectief te opereren. De goede kanten 
van bijvoorbeeld de tweede fase (denk aan profielen in plaats van pretpakketten) 
werden niet meer gezien.’ 
Door de schoolleiders werd ook bevestigend gereageerd op de positieve relatie 
tussen BGS/DGS en de invoering van de vernieuwingen. In het algemeen werd 
onderschreven dat BGS/DGS zich enorm inzetten voor de acceptatie van de onder-
wijsvernieuwingen. Er waren daar vrijgestelde onderwijsvernieuwers actief, die alle 
tijd hadden om de vernieuwingen van positieve adviezen te voorzien.164 Over de 
mogelijkheden om de vernieuwingen in een rustiger tempo in te voeren bestond 
onder de schoolleiders verschil van mening. Eén schoolleider gaf aan dat daarvoor 
wel degelijk mogelijkheden zouden zijn geweest. Hij woog de relatie tussen iden-
titeit en vernieuwing anders dan de andere schoolleiders. De andere drie school-
leiders gaven aan dat de basis verkeerd was: Een poging om dit toch door te voeren 
na langduriger experimenteren zou de reformatorische scholen alleen maar verder 
bij hun eigen identiteit vandaan gebracht hebben. 
Bij de docenten kwamen bij het nadenken over de invoeringsstrategie vooral de 
volgende associaties boven: ze werden niet meegenomen, er waren wel studie-
middagen, maar daar werd heel veel ex-cathedra geregeld. Bovendien werd door 
het management snel het etiket van behoudzucht geplakt als er kritiek gegeven 
werd. Oude docenten konden moeilijk meekomen en via coaches en verplichte 
scholing werd de invoering van de tweede fase soms afgedwongen. Bij sommige 
docenten was er onvrede over de invoeringsstrategie: er werd zelfs censuur ervaren 
op onwelgevallige geluiden. Kritisch zijn als docent werd op sommige scholen niet 
getolereerd: notulen werden tegengehouden en gesprekken geweigerd als dit niet 
geheel in lijn was met de vernieuwingen die werden voorgestaan. Andere docenten 
kozen voor het pocket veto: zeggen dat het opgepakt wordt, maar gewoon de eigen 
weg bewandelen. Door de mislukte basisvorming werd men ook argwanender. ‘Als 
er gelopen moest worden, liet ik anderen lopen, hoe minder ik bewoog, hoe beter’, 
zo reageerde een docent. Ook de invoering van de toetsing werd geboycot: ‘We 
maakten een eigen toets in plaats van de officiële bavotoets. Je moest wel, wilde 
je overleven.’ Eén docent was duidelijk positiever: ‘Alles werd redelijk goed doorge-
sproken. Er is ons niets overkomen.’ 

164 Zie met name de latere publicaties van het BGS. 

eens in korte tijd. Er werden uiteraard wel pogingen gedaan om te investeren in het 
meenemen van de docenten. Maar ondanks al die inspanningen was er geen goed 
evenwicht tussen top-down en bottom-up. Dat was ook een van de redenen waarom 
directieleden het tot hun verantwoordelijkheid rekenden dat het echte gesprek in 
de jaren van de invoering van de tweede fase niet tot stand kwam.
De invoeringsstrategie van tweede fase en vmbo komen niet expliciet aan de orde in 
de schriftelijke bronnen. In het algemeen kan gesteld worden dat er gekozen werd 
voor een loyale invoering, waarbij waar mogelijk eigen accenten gelegd werden. 
In de tweede fase was er veel verzet van met name eerstegraadsdocenten. Velen 
hadden moeite met de visie achter de tweede fase en begrepen niets van de loyale 
invoering. Bij de invoering van het vmbo ging dat op sommige scholen anders en 
beter. Bewust werd toen geprobeerd om de invoering anders aan te sturen, via een 
projectmatige opzet, waarbij de resultaten van werkgroepen in plenaire vergade-
ringen werden gepresenteerd en bediscussieerd en vervolgens bijgesteld. 
Als directies terugkijken op het hele proces, zien ze een aantal belangrijke leer-
punten ten aanzien van de invoeringsstrategie. Ze hadden veel steviger de dialoog 
met de werkvloer moeten aangaan: meer luisterend, meer vragen stellend en minder 
ponerend. Er had meer tijd genomen moeten worden voor de identiteitsdiscussie 
over de rol van de docent en het onderwijsleerproces. Ook over het totale cur-
riculum hadden ze meer en langer moeten nadenken. Dat was natuurlijk wel lastig, 
omdat het onderwijs te maken had met de invoering van examenprogramma’s die 
aan tijd gebonden waren. Maar de leemtes die ontstonden in bijvoorbeeld het lite-
ratuuronderwijs hadden volgens de schoolleiders veel intensiever onderzocht en 
beantwoord moeten worden. Eén schoolleider gaf aan dat hij een andere invoe-
ringsstrategie had gekozen: hij koos bewust niet voor top-down, maar zocht ingang 
via de secties en niet via onderwijskundige teams. Teamvorming belette juist de 
vaksecties in hun bewegingsvrijheid. Door de sectie als uitgangspunt te kiezen werd 
het vakmanschap van de werkvloer gehonoreerd. Op zijn school werd de invoering 
dan ook als minder problematisch ervaren. 
Diverse schoolleiders ontdekten bij tweede fasedocenten veel onterechte kritiek. 
‘We hebben wel bevlogen schoolmeesters, maar ze hebben te weinig kennis van de 
leerpsychologie’, zo stelde een van de schoolleiders. Tweede fasedocenten zaten 
niet zelden alleen op de lijn van de cognitie en waren onbarmhartig over vmbo-leer-
lingen, aldus een schoolleider. De schoolleiders distantieerden zich daar hart-
grondig van, misschien wel te hartgrondig beseften ze achteraf. Niettemin maakte 
deze observatie dat schoolleiders in de invoeringsstrategie ook het ‘opvoeden’ van 
de eerstegraads-docenten wilden meenemen, wat uiteindelijk contraproductief 
werkte. Op enkele reformatorische scholen leidde dat zelfs tot stevige confrontaties 
met tweede fasedocenten. Juist daardoor werden de vernieuwingen nog minder 
acceptabel geacht. Schoolleiders erkenden dat de overdracht van kennis wel schade 
opliep. Dat anno 2013 de nadruk weer meer gelegd wordt op het Bildungsideaal 
wordt door de schoolleiders beschouwd als een noodzakelijke correctie. 
Voor enkele schoolleiders werkte de gekozen invoeringsstrategie zo contrapro-
ductief, dat het soms lastig was om nog betrouwbaar over te komen. De inschatting 
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Uit de interviews bleek dat het management wist dat de vernieuwingen in de 
praktijk van het klaslokaal weinig voorstelden. Een schoolleider stelde onom-
wonden: ‘Ja, ik maakte me op dat punt geen enkele illusie.’ Een andere schoolleider: 
‘Het was trekken aan een dood paard. Pocket veto, ja, dat was de houding. Zeggen 
dat er serieus mee wordt omgegaan en in de klas een eigen plan trekken.’ Een 
tijdlang werd de discussie met meer van hetzelfde gevoerd, zonder echt nieuwe 
gezichtspunten. Daarna is de focus van het doorvoeren van vernieuwingen verlegd 
naar een meer decentrale aanpak. Het feit dat reformatorische docenten zich niet 
meegenomen voelden en de discussie rondom de identiteit en de vernieuwingen 
misten, had consequenties voor de praktische uitwerking, erkenden de school-
leiders. 
Ook de snelheid waarmee de vernieuwingen op de scholen afkwamen hebben 
de praktische uitwerking negatief beïnvloed, aldus de schoolleiders. ‘Het is de 
zoveelste vernieuwing: we zingen het wel weer uit’, zo werd vaak gezegd in de 
personeelskamer. Toch mag dit volgens hen niet de reden zijn waarom de vernieu-
wingen mislukten. Voor de identiteitsdiscussie had meer tijd genomen moeten 
worden. Op enkele reformatorische scholen werd alleen het hoogstnoodzakelijke 
gedaan. Op die scholen werd er nauwelijks pijn gevoeld. Sommige schoolleiders 
gingen heel pragmatisch om met het verzet tegen de vernieuwingen: ‘Er was wel 
wat lijdelijk verzet. Als je daar pragmatisch mee omging, dan kwam je wel bij meer 
acceptatie. We waren niet ideologisch gedreven. Als we kans zagen een eigen 
invulling te geven, dan deden we dat!’ 
Al snel bleek dat de basisvorming en de tweede fase geen succes werden. In de 
praktijk van het klaslokaal bleven de vernieuwingen beperkt tot enkele cosmetische 
wijzigingen en de implementatie van nieuwe vakken. Met name bij de tweede fase 
was er een stevige clash tussen schoolleiding en docenten. Dat kwam naar het 
oordeel van de schoolleiders doordat naar hun inschatting de basisvorming veel 
minder ideologisch geladen was dan de tweede fase. Het optreden van goeroes 
zoals Wijnen, Visser ’t Hooft en Stevens hebben naar het oordeel van de school-
leiders veel kwaad gesticht. Hun boodschap dat het veel beter en anders moest, 
waarbij de rol van de docent in zijn kracht onderuit werd gehaald, bleek moeilijk te 
nuanceren. 
Uit de interviews met de docenten bleek dat de houding divers was. Alleen op 
scholen waar de vernieuwingen beleidsrijk werden ingevoerd, werd in de praktische 
uitvoering de resistentie voor het beleid gevoed. De meeste docenten zagen het 
klaslokaal als hun eigen domicilie, waar zij zelf bepaalden hoe zij met de vernieu-
wingen omgingen. Een docent: ‘Je moet praktisch denken: wie bepaalt het nu uit-
eindelijk, de man voor de klas, toch? De maakbaarheid van de samenleving via het 
klaslokaal, daar geloven wij niet zo in.’ Met name bij de tweede fase was het verzet 
onder docenten fors. Deze als meest ideologisch ervaren vernieuwing lag vooral 
moeilijk omdat hierbij de docent tot in het klaslokaal ‘aangepakt’ werd. ‘Dan raak je 
de professional’, zo verwoordde een docent het. Een andere docent: ‘Op onze school 
is de invoering van de tweede fase rustig verlopen. Op één punt wilde de school-
leiding wel wat, namelijk het invoeren van een vorm van wereldoriëntatie. Daar 

De meeste docenten gingen nuchter en praktisch met de invoering om. Dat ver-
schilde per school overigens wel. Er waren reformatorische scholen waar weinig 
werd gediscussieerd en waar men ervoor koos om de vernieuwingen uitgekleed in 
te voeren. Hoe minder de schoolleiding een expliciete visie had, hoe meer ruimte 
de docenten ervoeren, hoe eenvoudiger ook de invoering ging. Daar waar wel gedis-
cussieerd werd en de schoolleiding een meer geprononceerde visie had, lagen de 
verhoudingen scherper en hadden docenten meer de neiging om zich voor of tegen 
de vernieuwingen te profileren. 
De nieuwe managementstructuren waarbij directieleden een onderwijsportefeuille 
kregen, werden door een docent ook genoemd als mogelijke oorzaak voor de zekere 
gretigheid waarmee de vernieuwingen werden omarmd. De functie hing immers af 
van de vernieuwingen. Hetzelfde gold voor de gesubsidieerde onderwijsbegelei-
dingsdiensten. Op deze wijze werden de opvattingen van orthopedagoog Stevens 
naar het oordeel van enkele docenten te gemakkelijk voor het hele spectrum van 
het voortgezet onderwijs ingezet. 
Met name de vertegenwoordigers van de begeleidingsdiensten erkenden in de 
interviews dat ze veel ruimte zagen om de invoering van de vernieuwingen positief 
te beïnvloeden. Achteraf constateerden ze dat de invoering van de vernieuwingen 
wel als heel loyaal getypeerd moet worden. Bij de basisvorming en de tweede fase 
ontbrak duidelijk een kritische geest. Het sociaal-constructivisme als leidende 
onderwijsfilosofie werd tamelijk kritiekloos de scholen ingedragen, zo stelden alle 
geïnterviewden. Dit werd met name zichtbaar bij de invoering van het studiehuis in 
de tweede fase, de meest ideologisch geladen vernieuwing. 

4. Praktische uitvoering 

Wat betreft de middenschool werd in DRS de vrees geuit dat de invoering van deze 
vorm van onderwijs in de praktijk de samenvoeging van categorale scholen zou 
betekenen. Gelijkbegaafden kwamen in een groep met minderbegaafden. Dit vereiste 
massa en fusies. De middenschool kon niet anders dan zeer groot zijn om het totale 
onderwijspakket te kunnen bieden. Het angstbeeld was duidelijk: fusiedwang zou 
consequenties hebben voor de identiteit en de vrijheid van onderwijs. 
De basisvorming werd praktisch benaderd. Schrift en belijdenis vormden onomsto-
telijk het uitgangspunt en dat was de continuïteit. Dat de basisvorming een product 
was van de laatste jaren van de twintigste eeuw was geen probleem. Dat de daarbij 
gegeven inhouden dezelfde geest ademden, diende alert te maken. Daarom werd 
ruimte genomen om eigen kerndoelen te formuleren. Dat betekende ook dat er 
eigen methodes geschreven zouden moeten worden, zeker voor identiteits- 
gevoelige vakken. Dat gebeurde dan ook, bijvoorbeeld voor geschiedenis. 
Met de adviestabel voor lesuren voor de basisvorming konden scholen alle kanten op. 
Een ander manco was dat de noodzakelijke voorwaarden werden gemist, die voor het 
slagen van de plannen van groot belang waren: leermiddelen, geschoolde docenten, 
gemotiveerde leerlingen. De daadwerkelijke praktische uitvoering van de tweede fase 
en het vmbo kwam in de schriftelijke bronnen niet of slechts zijdelings aan de orde. 
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erkend dat de vernieuwingen niet succesvol zijn geweest. Voor een deel lag dat 
aan de plannen zelf en aan de invoeringsstrategie die de overheid en de scholen 
kozen. De plannen wilden wel een eerlijk antwoord geven op de geconstateerde 
problemen, maar waren niet de antwoorden van docenten en schoolleiders. In een 
aantal gevallen kwam dat ook doordat de werkvloer de problemen niet ervoer of 
andere problemen had.
Een schoolleider wees in retrospectie op het feit dat het reformatorisch onderwijs 
geen eigen onderwijsconcept heeft. Daarom was het lastig om goede weerstand 
tegen de druk van de vernieuwingen te bieden. Opvallend was ook dat de jongere 
reformatorische scholen makkelijker meegingen. Veel docenten hadden nog geen 
bepaald profiel ontwikkeld. Ten tijde van de vernieuwingen werkten op veel 
startende reformatorische scholen nog jonge docenten. Die gingen tamelijk gemak-
kelijk mee. Deze houding van diverse jonge reformatorische scholen, de tijdsdruk 
en de constante stroom vernieuwingen, de fusieperikelen, het gebrek aan een uit-
gebalanceerde onderwijskundige visie: het waren volgens de meeste schoolleiders 
allemaal factoren die ertoe geleid hebben dat zij uiteindelijk (te) volgzaam zijn 
geweest. 
De opmerking dat het reformatorisch onderwijs minder nadruk legde op de iden-
titeit om maar het beste jongetje van de klas te zijn, riep zowel irritatie als her-
kenning op. Eén schoolleider herkende zich hier in het geheel niet in en vond dit 
een vervelende insinuatie. De andere schoolleiders herkenden deze houding wel: er 
mocht niet de vinger gelegd worden bij onze (nog betrekkelijk jonge) scholen: ‘Dit 
leidde onmiskenbaar tot extra inzet om de wensen en eisen van de overheid serieus 
te nemen en soms hierin minder kritisch te zijn.’ Van Lieburg constateert in zijn 
studie over de hervormd-gereformeerde jeugdbeweging (HGJB) een soortgelijke 
houding ten opzichte van de overheid. Hij plaatst het werk van de HGJB in breder 
kader van het algemene jeugdwerk. In de jaren zestig verdienden in de ogen van 
de regering clubhuizen, jeugdhonken, open jongerencentra, sportverenigingen en 
speeltuinen financiële steun. Er was angst voor verwildering van de jeugd. Daarom 
installeerde de minister van Onderwijs in 1964 de Commissie tot Onderzoek van 
een wettelijke regeling voor de Jeugdvorming (COWER). Voorzitter werd de gere-
formeerde bonder J.W. Ooms, bekend als schrijver van diverse streekromans en jon-
gensboeken. De HGJB vroeg zich naar aanleiding van de publicatie van dit rapport 
(1967) af of het particulier initiatief niet te veel in de schaduw zou komen te staan 
van de grote rol van de overheid. ‘In elk geval moest men blijven toezien op een dui-
delijke profilering van christelijk jeugdwerk te midden van alles wat zich aandiende 
als algemeen maatschappelijke nut’.165

Het algemene beeld is dat de reformatorische scholen tamelijk trouw en loyaal de 
vernieuwingen hebben ingevoerd en dat de achterliggende opvattingen in de afwe-
gingen een minder belangrijke rol speelden. Schoolleiders gaven aan dat het eman-
cipatieproces waarin de reformatorische gezindte zich bevond hierin mogelijk een 

165 Van Lieburg, Jeugdwerk met een watermerk, 2012, 178-180.

zijn we dwars voor gaan liggen. Met succes. Maar de leraar als coach? Zover is het 
bij ons nooit gekomen. Onze school koos voor een zo uitgekleed mogelijke versie.’ 
Veel docenten probeerden op positieve wijze de zelfstandigheid en de zelfsturing 
van leerlingen in het studiehuis vorm te geven. Op één school werden er coaches 
ingezet om de lessen van docenten op deze punten te beoordelen. ‘Een enkele 
collega weigerde dat, maar velen durfden dat niet’, zo stelde een docent. Een 
andere docent: ‘Het management zat in een ivoren toren en nam het kritische stem-
geluid van het grondvlak niet serieus. Dan wordt de houding: ik wacht wel tot we 
verlost zijn van die coaches, dan doe ik het weer op mijn eigen manier.’ Het feit dat 
het weigeren van coaches in de les aan sommige, meer dominante collega’s (vaak 
eerstegraadsdocenten) werd toegestaan, straalde wel door en werkte verlammend. 
Een andere docent: ‘Tegengeluiden werden doodgezwegen, maar bleven wel onder-
gronds en op sommige momenten hoorbaar.’ Schoolleiders durfden op dit punt ken-
nelijk niet door te tasten. Vanwege het verzet dat bij veel docenten merkbaar werd, 
heeft menig schoolleider uiteindelijk gekozen voor vrijblijvendheid. 
In de tweede fase ervoeren docenten een sterke weerzin tegen de vernieuwing door 
de tamelijk massieve invoering op sommige scholen. De reactie werd om verschillende 
redenen als scherper getypeerd. Ten eerste: In tegenstelling tot bij de basisvorming 
waren de gevolgen al snel zichtbaar. In de bovenbouw moest je immers naar exa-
menresultaten toewerken. Ten tweede werkten in de onderbouw veelal de jongere 
docenten. Die waren minder kritisch en gingen makkelijker mee (met bijvoorbeeld 
de basisvorming) dan de assertieve oudere collega’s, die ook vaak een eerste- 
graads bevoegdheid hadden. Die lieten zich minder makkelijk overtuigen door het 
management en waren soms goed in staat om kritiek te verwoorden. Ten derde: De 
basisvorming was een prelude. Door dit experiment kreeg men beter zicht op wat er 
mis kon gaan bij de volgende vernieuwingen. En de eerstvolgende vernieuwing was 
de tweede fase. Ten slotte: Bij de voortgang van de vernieuwingen zaten de oplei-
dingen ook sterk op het vernieuwingsspoor. Dit werd door studenten lang niet altijd 
geaccepteerd. Juist jonge collega’s merkten dat het in de praktijk anders werkte. 
De groep geïnterviewde leidinggevenden van VGS/DGS/BGS stond vaak letterlijk 
buiten de school. Ze constateerden in de interviews wel dat de praktische uit-
werking hun zorgen baarde. De fusies en de enorm grote scholen die de vernieu-
wingen in hun kielzog meenamen zouden heel makkelijk de betrokkenheid van 
docenten kunnen doen afnemen. ‘Hoe groot kan een school zijn om nog een peda-
gogisch institituut te zijn?’ 

5. Evaluatie

In de gebruikte schriftelijke bronnen wordt nauwelijks in evaluatieve zin terug-
gekeken op de vernieuwingen. De interviews boden de mogelijkheid om juist dit 
aspect van het analysekader voor het voetlicht te halen. Schoolleiders waren in 
de interviews sceptisch over de vraag of de vernieuwingen het onderwijs werkelijk 
veranderd hebben. Veel werd immers weer teruggedraaid. Positief werd geoordeeld 
over het feit dat de bezinning in de school gestimuleerd werd. Unaniem werd 
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secties in hun bewegingsvrijheid. Ook de grootte van de scholen was uit balans 
volgens sommige docenten: daar ging het ‘zonder ons over ons’. In kleinere scholen 
werd in de docentenvergadering beslist, een veel democratischer gang van zaken. 
In de groep leidinggevenden van VGS/DGS/BGS was geen behoefte aan zelf-
kastijding. Er werd wel geconstateerd dat er sprake was van volgzaamheid. De 
opvatting dat de overheid gehoorzaamd diende te worden, werd volgens de leiding-
gevenden ook wel gebruikt om de eigen verlegenheid en het gebrek aan een eigen 
pedagogisch paradigma te maskeren. Het was ook een vorm van zich verschuilen 
achter een principe, waardoor de eigen verantwoordelijkheid toch iets geringer 
werd. Ook in deze groep werd het gebrek aan een duidelijk theoretisch pedagogisch 
paradigma aangemerkt als belangrijke oorzaak voor het gemak waarmee refor-
matorische scholen meegingen met de vernieuwingen. Hierdoor werd ook relatief 
gemakkelijk de visie van Stevens reformatorisch gemodelleerd. ‘We hebben in onze 
gezindte een theoretisch pedagoog nodig, iemand die in zestig pagina’s een theo-
retisch pedagogisch concept kan schrijven’, zo stelde een geïnterviewde. Door het 
gebrek aan een duidelijke visie ontstond er te veel vertrouwen in de goedheid van 
het kind en in het kielzog daarvan te veel aandacht voor vaardigheden en te weinig 
aandacht voor kennisoverdracht. 
Dat hierbij de term ‘het beste jongetje van de klas’ gebezigd werd, is bij deze 
groep bekend. Ze ervoeren dit echter niet als een soort algemeen statement: ‘Onze 
mensen zijn niet lui. Als een onderwerp principieel geen problemen oproept, pakt 
men het snel en grondig op’, aldus een geïnterviewde. Een belangrijke reden voor 
het positief staan in de vernieuwingen was het feit dat de overheid heel veel goede 
dingen deed voor het reformatorisch onderwijs. Daarom moest je je wel drie keer 
bedenken als je de overheid niet serieus wilde nemen. 
Los van een specifieke vernieuwing werd door deze groep wel een duidelijke en 
toenemende scheiding tussen identiteit en vormgeving van het onderwijs gecon-
stateerd. Dat ging heel langzaam, maar wel duidelijk: ‘We hebben eigen waarden en 
normen, laten we zorgen dat we onderwijskundig goed scoren (goede opbrengsten 
dus), dan kunnen we blijven wie we zijn. Toch wel iets van “het beste jongetje 
van de klas” willen zijn. In dit streven om goed te presteren werden onderwijs en 
identiteit te gemakkelijk twee gescheiden grootheden.’ Een bemoeilijkende factor 
hierbij was wel dat het onderwijs te dealen had met de golfslag in Den Haag: de 
ene keer stond de vorming in hoog aanzien in Den Haag, dan waren het weer de 
goede scores. 

4.5 Samenvatting en conclusies 

De middenschool werd in het reformatorisch onderwijs als een sterk politiek en ide-
ologisch gekleurd concept gezien, waartegen dus principiële bezwaren kwamen. In 
diverse artikelen in DRS over onder andere de Contourennota werden deze bezwaren 
geformuleerd. Bij de invoering van de basisvorming was het politieke landschap 
echter inmiddels sterk veranderd. De discussie kwam nu meer en meer in prag-

rol gespeeld kan hebben. Die emancipatie werd volgens een schoolleider vooral 
bevorderd doordat het reformatorisch onderwijs op diverse congressen op zoek 
ging naar de mogelijkheden van de vernieuwingen. Dat brak de eigen wereld open 
en bood gelegenheid tot samenwerking. Hierdoor werd de eilandenstructuur van 
het reformatorisch voortgezet onderwijs doorbroken. 
De loyaliteit met de vernieuwingen had volgens een schoolleider ook te maken 
met persoonlijkheidskenmerken. Er zijn nu eenmaal meer gesloten types die vooral 
de diepte ingaan en wat meer defensief zijn ingesteld, en open types die meer 
de breedte verkennen en sneller ergens een uitdaging in zien. Dit fenomeen deed 
zich ook voor onder schoolleiders en docenten in het reformatorisch voortgezet 
onderwijs. De een was meer gericht op de mogelijkheden, de ander was meer 
gericht op de bezinning. 
In de interviews stelden de docenten dat ze weinig veranderingen merkten door 
de vernieuwingen. Sinds Dijsselbloem kun je moeilijk volhouden dat ze gelukt zijn, 
zo was hun oordeel. De hooggestemde idealen haalden het niet; er bleek geen 
maakbare samenleving te zijn. Het waren eerder de maatschappelijke veranderingen 
die invloed hadden op de school dan de vernieuwingen zelf. Wel kwam de leerling 
meer centraal te staan. Belangrijke constanten lijken ook het mediërend leren en 
de activerende didactiek: die bestaan nog steeds. Er veranderde dus wel wat. Verder 
merkten docenten veranderingen in technische zaken zoals exameneisen. Ook de 
mogelijkheid om de zelfstandigheid van leerlingen vorm te geven was duidelijker 
tussen de oren gekomen. De docent kon echter wel docent blijven. Als positief punt 
werden verder de eigen methodes genoemd, de overlegsituaties die er ontstonden 
tussen reformatorische scholen en het doorbreken van de eilandenstructuur van 
reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Docenten keken meer over de 
eigen schoolmuur. 
Is het reformatorisch onderwijs volgens docenten te volgzaam geweest? Daarover 
verschilden in retrospectief de meningen van de docenten. Enkele docenten 
spraken expliciet over te grote volgzaamheid, anderen vonden dat er praktisch 
en min of meer eclectisch omgesprongen werd met de vernieuwingen. Docenten 
van scholen waar de bezinning grondig werd aangepakt en waar ze tot kritiek 
werden uitgedaagd, waren eerder negatief over de volgzaamheid dan scholen die 
low profile de vernieuwingen tegemoet traden. Daar was geen discussie over de 
mogelijke loyaliteit. De kritiek met betrekking tot de volgzame houding zat vooral 
in het feit dat de bezinning nooit grondig vanuit de Bijbelse principes plaatsvond. Er 
leek op reformatorische scholen ‘meer behoefte aan Rousseau dan aan de Bijbel’, en 
dat onder het mom van: ‘Iedereen doet het, ja, dan ben je veilig. Maar pas als je een 
eigen gezicht toont, dan sta je sterk in je schoenen.’ Unaniem werd gesteld dat het 
meegaan met de vernieuwingen te maken had met het emancipatieproces waarin 
de reformatorische gezindte verkeerde. Bij voorbaat afhaken bij majeure vernieu-
wingen zou niet passen, hoe moeilijk ze ook te combineren waren met het eigen 
gedachtegoed. Sommige docenten waren vooral kritisch over allerlei zaken die er 
naast het lesgeven bij kwamen. Zo waren er negatieve reacties op de teamvorming, 
die gelijk met de vernieuwingen werd ingevoerd. Deze teamvorming belette de vak-
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goed scoren (goede opbrengsten dus), dan kunnen we blijven wie we zijn. Een kri-
tische publicatie als Inspirerend Onderwijs (2003) van Golverdingen bleef in kringen 
van het reformatorisch onderwijs een uitzondering. 
Uit de interviews en de discussies in DRS blijkt wel dat er verschillen in perceptie 
en acceptatie van de vernieuwing waren, met name met betrekking tot de tweede 
fase. In de eerste plaats waren er verschillen per vak: docenten van talen en zaak-
vakken reageerden in DRS vooral kritisch. De opsplitsing van deze vakken en het 
weghalen van vormende elementen die de identiteit raakten werden als een grote 
verschraling ervaren. Bij de exacte vakken werd duidelijk minder pijn ervaren. In de 
tweede plaats waren er verschillen per school. Er waren reformatorische scholen 
waar weinig werd gediscussieerd. Die kozen ervoor om de vernieuwingen uitgekleed 
in te voeren. Hoe minder de schoolleiding een expliciete visie had, hoe meer ruimte 
de docenten ervoeren, hoe minder problemen er waren bij de invoering. Daar waar 
de schoolleiding een geprononceerde visie had, was het meeste verzet tegen de 
vernieuwingen. 
De rol van de begeleidingsdiensten werd in de interviews als weinig kritisch 
bestempeld. Vrij stellig waren alle geïnterviewden in deze groep zelf over het feit 
dat een kritische geest ontbrak. Breed was naar hun oordeel het gevoelen dat het 
reformatorisch onderwijs graag in positieve zin wilde opvallen. In dit streven om 
goed te presteren werden onderwijs en identiteit te gemakkelijk twee gescheiden 
grootheden. 
Achteraf worden de vernieuwingen als overwegend mislukt beschouwd. De school-
leiders wisten zelf heel goed dat er in de praktijk weinig van terechtkwam. Dit was 
mede veroorzaakt door het feit dat zij weinig wisten van invoeringsstrategieën. 
Die werden onvoldoende beheerst en intuïtief opgepakt, waarbij docenten vaak 
niet werden meegenomen. De intuïtie liet hen echter weleens in de steek: door 
een positieve houding ten opzichte van de vernieuwingen werden sommige school-
leiders door docenten als te kritiekloos bestempeld en tot hun eigen verbazing 
werd in de publieke discussie het beeld bevestigd dat sommige schoolleiders in het 
kamp van de vernieuwers terechtgekomen waren. 

matisch vaarwater terecht. De artikelen in DRS en de diverse Informatiepunten 
over de basisvorming benadrukten nu de unieke kans om te vernieuwen, een kans 
voor bijvoorbeeld landelijke bezinning op de kerndoelen van de basisvorming en 
de ontwikkeling van eigen methoden voor sommige vakken. De tweede fase werd 
beschouwd als de meest ideologisch gekleurde van de drie daadwerkelijk ingevoerde 
vernieuwingen. Daarbij werd vooral gewezen op de didactiek van het studiehuis, die 
zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal stelde. De discussies in DRS over dit 
onderwerp werden scherper en waren nu niet meer extern gericht, maar werden 
vooral intern gevoerd tussen het management en de docenten. Door middel van 
een aparte brochure over het studiehuis werd een poging gedaan om het moderne 
denken achter het studiehuis te verbinden met het reformatorische gedachtegoed. 
Bij de invoering van het vmbo was het denken daarentegen veel minder ideologisch 
en vooral gericht op de praktische vraag: Wat hebben de verschillende leerlingen 
nu nodig? Door de KAG-AL-discussie in DRS werd ook de didactiek in het vmbo 
weliswaar sterker ideologisch geladen, maar uiteindelijk had dit geen impact op het 
geheel van het reformatorisch voortgezet onderwijs. 
Opmerkelijk was verder dat orthopedagoog Stevens bij het brede spectrum van het 
reformatorisch voortgezet onderwijs erkenning vond. Door zijn invloed werd het 
reformatorisch onderwijs sluipenderwijs opgebouwd vanuit de constructivistische 
trial-and-errormethode en werd het sociaal-constructivisme als leidende onder-
wijsfilosofie tamelijk kritiekloos geaccepteerd in de scholen. Volgens de geïnter-
viewden stichtte het optreden van Wijnen, Visser ’t Hooft en Stevens in dit opzicht 
veel kwaad. Hun boodschap dat het beter en anders moest, waarbij met name de 
rol van de docent minder belangrijk geacht werd, bleek moeilijk te nuanceren. Het 
is aannemelijk dat de publicaties van Visser ‘t Hooft over het eigen schoolconcept, 
de brochure over het studiehuis, de lectorale rede van De Muynck en de publicatie 
Perspectief op leren hieraan ook – misschien onbedoeld – een bijdrage geleverd 
hebben. 
Zowel de schriftelijke bronnen als de interviews versterken het beeld dat de refor-
matorische scholen tamelijk trouw en loyaal de vernieuwingen invoerden en dat 
het achterliggende gedachtegoed in de afwegingen een minder belangrijke rol 
speelde. Vanaf het begin van het reformatorisch onderwijs was er een opmerkelijke 
gerichtheid op de waan van de dag. Deze gerichtheid belemmerde het grondig 
nadenken over de relatie tussen de reformatorische identiteit en de vernieuwingen. 
De jaren zeventig vormden een uitzondering. In die tijd werd wel tamelijk funda-
menteel nagedacht over de vernieuwing van de middenschool. Het emancipatie-
proces waarin de reformatorische gezindte zich bevond, kan hierin een rol gespeeld 
hebben. Ook psychologische aspecten zoals persoonlijkheidskenmerken werden in 
de interviews als mogelijke verklaring genoemd voor het al dan niet loyaal omgaan 
met de vernieuwingen. De een was meer gericht op de mogelijkheden, de ander 
was meer gericht op de bezinning. Alle groepen gaven aan dat in de loop van de 
jaren tachtig de praktijk veel belangrijker werd geacht dan grondige bezinning. Er 
was een duidelijke en toenemende scheiding van identiteit en vormgeving van het 
onderwijs. De overheersende visie werd: laten we zorgen dat we onderwijskundig 
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op de al eerder besproken door de overheid gehanteerde sleutel van het aantal 
SGP-stemmers in een bepaalde regio. Meer informeel bleek die relatie uit de bro-
chures die verschenen over de SGP-visie op onderwijs: de auteurs waren niet zelden 
leidinggevenden in het reformatorisch onderwijs.2 

Opzet van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt eerst kort de geschiedenis van de SGP geschetst (paragraaf 
5.2). Daarna wordt aan de hand van de Handelingen van de Tweede en Eerste 
Kamer beschreven welke houding de SGP in de beide kamers heeft ingenomen met 
betrekking tot de onderwijsvernieuwingen (paragraaf 5.3 t/m 5.6). De houding van 
de SGP is verder verkend door middel van een interview met de toenmalige woord-
voerder onderwijs (voor basisvorming, tweede fase en vmbo) en fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer, B.J. van der Vlies.3 In paragraaf 5.7 zijn de uitkomsten van 
het onderzoek en de inbreng van Van der Vlies in het interview volgens het ana-
lysekader geordend. In het analysekader is een onderdeel gericht op de mening 
achteraf (evaluatie). Daarin zijn ook de uitkomsten van de SGP-inbreng in de par-
lementaire onderzoekscommissie over de onderwijsvernieuwingen (de Commissie 
Dijsselbloem) beschreven. Ten slotte zijn in paragraaf 5.8 de uitkomsten samengevat 
en van conclusies voorzien.

5.2 De Staatkundig Gereformeerde Partij: een korte geschiedenis 

In 1990 verscheen een studie van W. Fieret over de SGP in de periode 1918-1948. In 
de ondertitel van zijn studie karakteriseerde hij de SGP als een partij met een biblio-
cratisch ideaal.4 Fieret doelde met deze aanduiding op het gevoelen van de SGP 
en haar oprichter Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) dat de SGP in de Nederlandse 
samenleving rekening wilde houden met de richtlijnen van de Bijbel. Kersten was, 
zoals we eerder zagen, predikant in een van de afgescheiden kerkgenootschappen, 
namelijk de Gereformeerde Gemeenten. De oprichting van de SGP lag vooral in 
handen van leden van genoemd kerkgenootschap. Deze kerkelijke denominatie was 
van oudsher niet bezig met ‘wereldse’ zaken als politiek bedrijven. De wereld stond 
synoniem voor verzoeking, voor zaken die je maar beter kon mijden.5 Dat was 
echter niet de houding van alle leden van de Gereformeerde Gemeenten. Kersten 

2 Zo staan in het boekje onder redactie van Mulder, Van ideaal naar werkelijkheid, bijdragen 
van diverse leidinggevenden uit het reformatorisch voortgezet onderwijs, onder wie W. 
Büdgen, G. van der Hoek en M.F. van Leeuwen. 

3 B.J. van der Vlies (1942) studeerde weg- en waterbouwkunde aan de Hogere Technische 
School te Dordrecht en voltooide deze opleiding aan de Technische Hogeschool Delft. 
Voordat hij de politiek in ging, was Van der Vlies leraar wiskunde en plaatsvervangend 
rector aan de protestants-christelijke middelbare scholengemeenschap College Blaucapel 
(ten gevolge van een fusie tegenwoordig Gerrit Rietveld College geheten) in Utrecht.

4 Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948, 1990. 
5 Zie ook: Hofman, Ledeboerianen en Kruisgezinden, 1977. 

HOOFDSTUK 5

De SGP en de 
onderwijsvernieuwingen

5.1 Inleiding

Een onderzoek naar de houding van reformatorische scholen voor voortgezet 
onderwijs ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen wordt vollediger als er ook 
inzicht is in de besluitvorming op dit punt van de meest verwante politieke partij, 
de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Dit deel van het onderzoek richt zich 
op de vraag welke positie de SGP innam in de debatten en stemmingen over onder-
wijsvernieuwingen. Was dit een kritische, afwijzende positie, domineerde loyaliteit 
ten opzichte van de regeringsvoorstellen of koos de SGP een middenpositie? En was 
er beïnvloeding van het reformatorisch onderwijs op de politieke besluitvorming of 
juist andersom?
We beperken ons onderzoek tot de SGP. Er zijn verwante christelijke politieke 
partijen, zoals de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) en het Gereformeerd 
Politiek Verbond (GPV), beide voorgangers van de ChristenUnie (CU). Het GPV 
was vooral gericht op de groep protestanten die aangeduid wordt als de Gerefor-
meerden vrijgemaakt.1 De leerlingen uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
kunnen vaak op eigen ‘vrijgemaakte’ scholen onderwijs volgen. Een studie naar de 
houding van het GPV is voor dit onderzoek dus niet relevant. Een onderzoek naar 
de houding van de RPF zou gerechtvaardigd zijn, gezien het feit dat de achterban 
van de reformatorische scholen zich ook deels bij deze politieke partij bevindt. Ook 
een beperkt deel CDA-stemmers kiest voor het reformatorisch onderwijs. Toch is 
ervoor gekozen om alleen de positie van de SGP te bestuderen. Dit heeft te maken 
met het feit dat er vanaf de oorsprong van het reformatorisch onderwijs alleen 
met de SGP een duidelijke formele relatie geweest is. Die bleek bijvoorbeeld bij de 
stichting van reformatorische scholen. Die werd vanaf de jaren zeventig gebaseerd 

1 De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland vormen 
een protestants kerkgenootschap dat ontstond uit de zogeheten Vrijmaking in 1944 
en volgende jaren. Bij de Vrijmaking speelde prof. Klaas Schilder een grote rol. 
Vanuit het belang dat werd toegekend aan de voortzetting van het gedachtegoed 
van de Reformatie noemden deze kerken zich officieel Gereformeerde Kerken 
in Nederland; echter, om verwarring te vermijden met de kerken die zich aan 
de uitspraken van de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland lieten 
binden (volgens de vrijgemaakten in strijd met Artikel 31 Dordtse Kerkorde), is de 
toevoeging ‘vrijgemaakt’ gangbaar geworden. Het kerkgenootschap waarvan de 
vrijgemaakten zich afscheidden wordt - ter onderscheiding – ‘synodaal’ genoemd door de 
vrijgemaakten. Een oudere aanduiding van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is dan 
ook Gereformeerde kerken onderhoudende Artikel 31. Hierom werden de kerkleden wel 
aangeduid als ‘artikel 31-ers’.
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het blad De Banier (eerst maandblad, vanaf 1923 weekblad en vanaf 1929 dagblad) 
wist de SGP zich duidelijker te positioneren. Het blad speelde een grote rol in 
de politieke bewustwording van veel bevindelijk gereformeerden. Het ging dan 
ook goed met de partij. In 1925 werd een tweede kamerzetel behaald, die werd 
ingenomen door ds. Zandt. Een derde zetel volgde in 1929, bezet door Van Dis. Drie 
zetels was ook gelijk het maximum aantal dat behaald zou worden door de SGP tot 
op dit moment.8 Het aantal zetels fluctueerde vanaf de jaren dertig tussen twee en 
drie. Het aantal stemmen is al sinds eind jaren twintig van de vorige eeuw tussen de 
1,8 en 2,5 procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Daarmee is de SGP, 
ook in een tijd van ontzuiling en secularisering, de meest constante factor in het 
Nederlandse politieke landschap. De stemmen komen met name uit de provincies 
Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland, uit de zogenaamde 
Biblebelt9 dus. 

Beginselstrijd
De SGP zag de liberale partijen, maar ook de Sociaal Democratische Arbeiders-
partij (SDAP)10 en de Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP)11 als belangrijke 
bedreigingen voor het protestantse karakter van Nederland.12 De overheid is naar 
het oordeel van de SGP verplicht de Bijbel als uitgangspunt te nemen voor het 
maatschappelijk en staatkundig leven. Dit baseert de partij op artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, een geschrift dat dateert uit 1561 en is opgesteld 
door de Zuid-Nederlandse predikant Guido de Brès. De ARP en de CHU waren naar 
het oordeel van de SGP in verval geraakt door het niet juist interpreteren of zelfs 

8 In 2012 haalde de SGP opnieuw een derde zetel. In 1929 bestond de Tweede Kamer uit 
100 kamerzetels. Nu zijn dat er 150. Drie zetels in 1929 is dus percentagegewijs meer dan 
nu. 

9 Zie pagina 33,34. Ter aanvulling hierop: in Trouw van dinsdag 17 februari 2013 betoogt 
de kerkhistoricus F.A. van Lieburg dat de Biblebelt niet stamt uit de zestiende eeuw. Met 
name de aan de Biblebelt gekoppelde reformatorische zuil ontstond pas ruim veertig jaar 
geleden. C.S.L. Janse (oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad) reageert daarop 
in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 23 februari 2013 dat dat wel klopt wat betreft 
zijn huidige verzuilde vorm, maar dat de geestelijke stroming waar het om gaat veel 
oudere papieren heeft. Van Lieburg heeft daar een andere opvatting over. In zijn bundel 
Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke traditie betoogt hij dat de 
hedendaagse refocultuur niet zomaar een overblijfsel is van de Nadere Reformatie of een 
zij het uiterlijk veranderde vorm van een kern die is blijven bestaan. 

10 Dit is de voorganger van de huidige Partij van de Arbeid (PvdA).
11 Deze partij is de voorganger van de latere KVP. 
12 De beginselstrijd, die de SGP voerde op veel fronten, gaf haar een geïsoleerde positie in 

het Nederlandse politieke landschap. De beginselstrijd wordt door Fieret aangeduid als 
een bibliocratisch ideaal. Fieret kiest voor het begrip bibliocratie, zonder daar overigens 
verder over uit te wijden. Kersten zelf gebruikte die term ook liever dan de aanduiding 
theocratie, omdat die term te veel verbonden was met de rechtstreekse Godsregering 
in het Oude Testament. K. van der Zwaag (Onverkort of gekortwiekt, 1999) kiest wel voor 
de term theocratisch, een term die onder gereformeerden in de zestiende tot en met de 
achttiende eeuw niet ongebruikelijk was. (zie ook: Bisschop, ‘Geslaagde dissertatie over de 
SGP’, 1991).

was een van die uitzonderingen. Hij vond dat er een opdracht was om in politieke 
vergaderingen op te komen voor de beginselen van de Bijbel. 
In 1917 kreeg de betrekkelijk kleine groep bevindelijk gereformeerden de kans om 
zich politiek te organiseren. De grondwetswijziging van dat jaar voorzag, naast 
invoering van het algemeen mannenkiesrecht, in een kiesstelsel van evenredige 
vertegenwoordiging. Dit bood kansen voor kleine politieke partijen, omdat de 
stemmen nu landelijk werden opgeteld en niet meer per district. Op 24 april 1918 
werd in Middelburg de oprichtingsvergadering belegd. Tijdens deze vergadering 
schatte Kersten de ontvangst van zijn partij in de maatschappij niet florissant in: 
ze zouden worden beoordeeld als achterlijk, conservatief, domperig, zwaarmoedig, 
mystiek.6 Kersten bepaalde zijn positie vooral door zich af te zetten tegen de 
minder bevindelijke delen van de Nederlandse Hervormde Kerk en tegen de Gere-
formeerde Kerken. De leden van deze denominaties vonden hun politieke thuis 
vooral in respectievelijk de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Anti-Revoluti-
onaire Partij (ARP).7 Bij Kersten moesten met name Kuyper en de Gereformeerde 
Kerken het ontgelden om hun leer van de veronderstelde wedergeboorte: de doop 
van kleine kinderen van gelovige ouders zou ook hun wedergeboorte veronder-
stellen. Kersten was ervan overtuigd dat het tot grote oppervlakkigheid zou leiden, 
wanneer de zaken voor de eeuwigheid konden worden beïnvloed door de doop. 
Bij de bevindelijk gereformeerden stond de leer van de uitverkiezing centraal, 
waarbij de scheidslijn tussen uitverkorenen en niet-uitverkorenen dwars door de 
christelijke gemeente liep. Deze leer kende een duidelijke tweeslag: enerzijds het 
benadrukken van het menselijk onvermogen om iets bij te dragen aan de eigen 
zaligheid, maar anderzijds de plicht tot bekering. Kersten wilde deze fundamentele 
verschillen op theologisch gebied ook staatkundig vertalen. Maar ook andere 
punten vroegen aandacht. Zo was er in bevindelijk gereformeerde kringen bezwaar 
tegen de sociale verzekeringswetten en tegen indirecte vaccinatiedwang. Verzeke-
ringen en vaccinatie versterkten naar hun mening te veel de suggestie dat de mens 
in staat zou zijn om Gods wil te kunnen beïnvloeden. 
Men besloot daarom mee te doen aan de verkiezingen van 3 juli 1918. De partij 
kreeg 0,4 procent van de stemmen. Dit was niet voldoende voor een zetel. De bevin-
delijk gereformeerden hadden zich wél als politieke groepering op de kaart gezet. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 wist de SGP in enkele plaatsen één 
of meer zetels te bemachtigen, zoals in Werkendam, Krabbendijke en Herkingen. De 
Tweede Kamerverkiezingen van 5 juli 1922 leverden wel het gewenste resultaat op: 
de partij kreeg een zetel. Deze zetel werd ingenomen door ds. Kersten zelf. 
Kersten wilde de SGP verbreden door de partij een interkerkelijke basis binnen het 
Nederlandse protestantisme te geven. Dit streven had effect: al snel sloten bij-
voorbeeld de nederlandse hervormde dominee P. Zandt (1880-1961) en de chris-
telijke gereformeerde ingenieur C.N. van Dis (1893-1973) zich aan bij de partij. Via 

6 Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948, 1990, 28.
7 Deze partijen zijn samen met de Katholieke Volkspartij (KVP) in 1980 opgegaan in het 

Christen Democratisch Appel (CDA). 
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Deze worsteling was ook merkbaar in de laatste decennia onder de fractievoor-
zitters Van der Vlies en C.G. van der Staaij17 waarin de SGP zich vooral moest 
verantwoorden voor haar houding ten opzichte van de positie van de vrouw. Het 
standpunt dat aan de vrouw geen politiek regeerambt toekomt, werd door het Clara 
Wichmann Instituut succesvol aangevochten. Toen de partij tot aan het Europees 
Hooggerechtshof in 2012 haar gelijk niet kreeg, werd een modus gevonden ten 
aanzien van de rechten van de vrouw: de vrouw mocht haar politieke positie 
innemen omdat de rechter daartoe dwong, maar de partij bleef actieve politieke 
participatie van de vrouw afwijzen. In 2014 kreeg de SGP haar eerste vrouwelijke 
raadslid in Vlissingen. Ook de discussie over het theocratische ideaal is niet gestopt. 
Er gaan inmiddels stemmen op om het beginselprogramma te herschrijven.18

De politieke invloed van de SGP bleef meestal beperkt. In de politieke wandel-
gangen werd soms wel gesproken over de zogenaamde Staphorster variant. Deze 
variant betrof een coalitiemogelijkheid waarbij de grote(re) centrumrechtse partijen 
een regering vormen samen met of met  gedoogsteun  van één of meer van de 
kleine orthodox-christelijke partijen. De term verwijst naar de gemeente Staphorst, 
waar de bevolking veelal op deze kleine christelijke partijen stemt. Ook tijdens de 
formatie van het kabinet-Balkenende II kwam deze variant nadrukkelijk op tafel. 
Pas sinds de kabinetten-Rutte en het fractievoorzitterschap van Van der Staaij ont-
wikkelt de SGP zich van vooral getuigenispartij naar een partij die meer politieke 
verantwoordelijkheid wil nemen. De positie van stille gedoger van het kabi-
net-Rutte I19 en constructieve oppositiepartij tijdens Rutte II werken in dit opzicht 
als een katalysator. In de peilingen wordt op grond van het (gedwongen) verlaten 
van het omstreden vrouwenstandpunt en de meer op de praktische politiek 
gerichte houding een groei van de SGP voorspeld. Het inleveren van de principiële 
houding voor ‘enig strooigoed’ van de coalitiepartijen wordt overigens ook kritisch 
bejegend.20 

De SGP en onderwijs
Voor de SGP is onderwijs van groot belang. De partij was en is overtuigd van de 
grote waarde van een verantwoorde opvoeding. Voor de partij is dat een gerefor-
meerde opvoeding. Dit is merkbaar in het parlementaire werk, waar altijd ruim 
aandacht besteed wordt aan het onderwijs.21 De SGP ziet de opvoeding in eerste 
instantie als een taak van de ouders. Een belangrijk uitgangspunt in de opvoeding 
is vooral een tekst uit het oudtestamentische boek Deuteronomium: ‘En gij zult ze 
uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de 

17 C.G. van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. 
Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP. Van der Staaij werkte daarvoor als adjunct-
chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

18 Politieke redactie Reformatorisch Dagblad, ‘Van der Schans: “SGP moet beginselprogramma 
herschrijven”’, 2015. 

19 De Jong, Meesturen vanaf de achterbank, 2012. 
20 Spruyt, ‘Is SGP goed bezig?’, 2014. 
21 Stolk, ‘Onderwijs in beweging’, 1993, 235.

schrappen van een deel van dit artikel. De taak van de overheid was volgens Guido 
de Brès 

niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan 
de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, 
om het rijk van de antichrist te gronde te werpen en het Koninkrijk van Jezus Christus te 
doen vorderen, het woord van het Evangelie overal te doen prediken, opdat God van een 
iegelijk geëerd en gediend wordt, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt. 

In de tijd van Guido de Brès was het duidelijk welke valse godsdienst in dit artikel 
bedoeld werd: de rooms-katholieke. De paus werd niet zelden als de antichrist 
betiteld. 
Deze concrete invulling werd in de geschiedenis van de SGP echter in toenemende 
mate een discussiepunt. Was in eerste instantie het antipapisme nog duidelijk 
zichtbaar in bijvoorbeeld de Nacht van Kersten13, in de laatste decennia werd dit 
nauwelijks nog concreet benoemd. Toch werd artikel 36 in toenemende mate een 
soort dogma voor de SGP. Het hierin verwoorde theocratische ideaal stond en staat 
uiteraard op gespannen voet met de realiteit. Alleen al de toestand van de twintigste 
en eenentwintigste eeuw, maar feitelijk ook al van de zestiende eeuw en de eeuwen 
daarna liet zien dat een dergelijk dogma ver verwijderd was van de realiteit in het 
Nederlandse landschap met haar verschillende religies en seculiere ideologieën. 
Van 1963 tot 1981 was ds. H.G. Abma lid van de Tweede Kamer voor de SGP en vanaf 
1971 tevens fractievoorzitter. In zijn tijd werd het theocratische beginsel wel vast-
gehouden, maar kwam er ook meer aandacht voor de waarde van de democratie. 
In toenemende mate worstelde de SGP met de toepassing van artikel 36 in een 
situatie van grondwettelijke gelijkheid en vrijheid van godsdiensten. De concrete 
toepassing stond nu eenmaal in sterk contrast met de politieke werkelijkheid. De 
gewetensvrijheid14 werd meer gehonoreerd en er was meer en meer sprake van een 
voorzichtige acceptatie van tolerantie. Dat laatste overigens meer in een sfeer van 
gedogen dan van een principieel vastleggen.15 Er werden dan ook veel pogingen 
gedaan om de theocratische stellingname te duiden en te nuanceren.16 

13 In de Nederlandse politieke geschiedenis staat de Nacht van Kersten geboekstaafd als de 
oorzaak van de val van het eerste Kabinet-Colijn. In november 1925 viel dit kabinet nadat 
de vier katholieke ministers hun ontslag hadden genomen. Reden was de aanvaarding 
van het amendement-Kersten, waardoor op de begroting voor Buitenlandse Zaken het 
geld voor het gezantschap bij de paus werd geschrapt. Het amendement kreeg steun 
van regeringsfractie CHU. Het was op woensdagmiddag 11 november 1925 dat dit 
amendement werd aangenomen, nadat het rond half één in de daaraan voorafgaande 
nacht door ds. Kersten namens de SGP ingediend en naar hem genoemd werd.

14 Vergelijk Unie van Utrecht 1579.
15 Van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt, 1999, 549.
16 Zie ook Van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt, 1999. 
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in met de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Bij de behandeling in het par-
lement bleek dat in beide Kamers bij diverse fracties de bezwaren tegen de wet 
overheersten. CHU-leider H.W. Tilanus benoemde vooral de angst voor staatsin-
menging, waardoor de vrijheid van onderwijs op de tocht zou komen te staan. 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel moesten talloze veranderingen aangebracht 
worden. Uiteindelijk haalde de Mammoetwet het ruimschoots in de Kamers. Na 
een overgangsregeling, die vastgelegd werd in een overgangswet, werd de WVO 
op 1 augustus 1968 ingevoerd. Ze verving de wet die vanaf 1863 het middelbaar 
onderwijs had geregeld. 
Tegenstemmers ARP, CHU en SGP vreesden dat het vrije karakter van de bijzondere 
school door de nieuwe wet in gevaar gebracht werd. De belangrijkste reden 
hiervoor moet gezocht worden in hun angst voor toenemende staatsbemoeienis. 
Het openbaar en het bijzonder onderwijs werden in de wet op geheel gelijke voet 
behandeld, waardoor de vrijheid van onderwijs onder druk kwam te staan.25 Dit ‘op 
gelijke voet’ kon immers betekenen dat er staatsinvloed op de inhoud van onderwijs- 
programma’s zou komen. De vrees voor deze dreiging werd op 3 mei 1962 duidelijk 
vertolkt door SGP-afgevaardigde Van Dis. Hij was verontrust over het feit dat de 
minister zich behalve door de grondwet ook had laten beïnvloeden door de tijdsom-
standigheden, eigentijdse ideeën en behoeften: ‘Bij de interpretatie van artikel 208 
der Grondwet wenst de minister zich niet uitsluitend te laten leiden door de pacifi-
catiegedachte van 1917, maar daarbij de tijdsomstandigheden een sterk woord mee 
te laten spreken.’26

De SGP verzette zich er ook tegen dat in de Mammoetwet was vastgelegd dat 
de kerken aan openbare scholen godsdienstonderwijs mochten geven. Dit gods-
dienstonderwijs was door de grondwetsherziening van 1848 uit de wet verdwenen. 
Op het eerste gezicht leek de herinvoering hiervan in overeenstemming met het 
gedachtegoed van de SGP. De vrees was echter dat dit godsdienstonderwijs geen 
onderwijs zou zijn vanuit gereformeerd perspectief. Volgens de SGP mocht op 
de scholen slechts godsdienstonderwijs gegeven worden dat overeenkomstig de 
Heilige Schrift was. Geen enkele andere partij deelde dit standpunt met de SGP, 
zodat het artikel in de Mammoetwet bleef staan. 
Aanvankelijk was men in SGP-kringen van mening dat het stichten van scholen 
voor voortgezet onderwijs vanuit de gereformeerde gezindte door de Mammoetwet 
bemoeilijkt zou worden. Dit bleek echter anders te liggen. Als norm voor de te maken 
leerlingprognoses werd door de overheid de systematiek gehanteerd van het aantal 
stemmen dat in de betreffende regio op de SGP was uitgebracht. Dit bracht fractie-
voorzitter Abma ertoe om in een Banierartikel de kiezers te stimuleren op de SGP 
te stemmen: een stem op de SGP was immers ook een stem op het reformatorisch 
onderwijs. De stichting van reformatorische scholen werd nog verder gestimuleerd 
door het eerder gememoreerde advies van de Onderwijsraad om het reformatorisch 

25 Stolk, ‘Onderwijs in beweging’, 1993, 246. 
26 Stolk, ‘Onderwijs in beweging’, 1993, 246.

weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat’ (6:7). Ook het Nieuwe Testament 
bevat teksten die aansporen tot een godsdienstige opvoeding. In de brief aan Efeze 
bijvoorbeeld, gebiedt Paulus een ‘opvoeding in de lering en vermaning des Heeren’ 
(6:4). Dit is een opdracht die ook bij de school ligt. Ouders vertrouwen hun kinderen 
aan een school toe in de verwachting dat de Bijbelse opvoeding hier een voort-
zetting en verdere verdieping krijgt, overeenkomstig de belofte die zij bij de doop 
hebben afgelegd. 
De SGP ziet het als een oude gereformeerde visie op de school dat kerk en overheid 
nauw dienen samen te werken in de zorg voor onderwijs overeenkomstig Schrift 
en belijdenis. B. Stolk22 zette dit in een herdenkingsbundel naar aanleiding van 
het 75-jarig bestaan van de SGP in historisch perspectief: ‘Een blik in het verleden 
leert ons dat het onderwijs in de tijd van de Republiek, met name in de Gouden 
Eeuw een calvinistisch karakter draagt.’ Volgens Stolk was dit te danken aan het 
feit dat de kerk er een belangrijke invloed op uitoefende. Deze situatie was volgens 
hem geheel in overeenstemming met artikel 21 van de Dordtse Kerkorde waarin de 
taak van de kerkenraden als volgt wordt omschreven: ‘De kerkeraden zullen alom 
toezien dat er goede schoolmeesters zijn, die niet alleen de kinderen leren lezen, 
schrijven, spreken en vrije kunsten (dit zijn de talen en wiskundige vakken) maar ook 
dezelven in de godzaligheid en in de catechismus onderwijzen.’23

J.J.H. Dekker geeft in zijn studie Het verlangen naar opvoeden24 aan dat dit calvinis-
tische ideaal, het doordesemen van het gehele maatschappelijke leven van de leer-
stellingen van de Reformatie, aan het begin van de zeventiende eeuw, ten tijde van 
de Nadere Reformatie, nog sterk leefde. Het lukte echter maar ten dele dit ideaal in 
de praktijk gestalte te geven. Hoeveel dwang men hierbij kon of wilde uitoefenen 
was een lastig dilemma, mede door de in de Unie van Utrecht vastgelegde gewe-
tensvrijheid. Niettemin wordt deze periode in de geschiedenis door de SGP als een 
belangrijk oriëntatiepunt gezien. 
In de volgende paragrafen is beschreven hoe de SGP het calvinistisch ideaal wilde 
verwezenlijken in de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Deze 
vernieuwingen (de middenschool, de basisvorming, de tweede fase en het vmbo) 
betekenden een uitdaging voor een kleine politieke partij als de SGP om de eigen 
idealen te toetsen. 

5.3 De Staatkundig Gereformeerde Partij en de middenschool 

Mammoetwet
De ideeën over de middenschool waren vooral een reactie op de eerdere Mam-
moetwet. In oktober 1958 diende minister Cals (KVP) zijn ontwerp voor deze wet 

22 B. Stolk was rector van het reformatorische Reviuscollege (later onderdeel van het 
Wartburgcollege) in Rotterdam. 

23 Stolk, ‘Onderwijs in beweging’, 1993, 235.
24 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 2006, 50-51.
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De minister acht het van belang zich te bezinnen op de mate waarin en de wijze waarop 
het onderwijs zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de gelijkwaar-
digheid in de samenleving. In die visie is de school geen instrument meer in handen van 
ouders om hun kinderen te doen opvoeden, ook geen instituut waar jonge mensen zich 
kunnen ontplooien in verstandelijke en geestelijke vaardigheden, waarmee deze mensen 
zich dienstbaar kunnen maken aan medemens en samenleving, maar een instelling die 
de maatschappij veranderen wil naar het ideaalbeeld van de democratische meer-
derheid, of van een minderheid die door buiten-parlementaire actie indruk weet te 
maken. Op school moeten dan programmatische vernieuwingen worden ingevoerd die 
niet uitsluitend onderwijskundig zijn bepaald. (…) Op deze wijze wordt misbruik gemaakt 
van de school.33 

Het kennisbegrip van de Contourennota stuitte bij de SGP eveneens op veel com-
mentaar. Een term als ‘dynamische kennis’, de stelling dat de maatschappij continue 
verandert en dat kennis snel veroudert en verandert, ontmoette weinig begrip. De 
SGP zag veel meer constanten in de leerinhouden. Werken met uitsluitend een 
dynamisch kennisbegrip werd te veel ingegeven door ‘momentane maatschap-
pelijke behoeften’.34 De school moest juist het relevante cultuurbezit overdragen 
op de volgende generatie. De SGP zag de school als cultuurgestalte eerder een 
conserverende functie hebben dan een maatschappijvernieuwende taak. 
Ook de constatering dat de school te intellectualistisch zou zijn, vond bij de SGP 
geen weerklank. De Contourennota riep op tot meer aandacht voor muzische, sociale 
en manuele vaardigheden. De SGP vond weliswaar ook dat een mens niet uitsluitend 
als denkend wezen gezien moest worden, maar had kritiek op deze verbreding, die 
werd ingegeven door de angst dat de school de totale opvoeding ging overnemen. 
De SGP zette nadrukkelijk in op de intellectuele ontwikkeling van het kind. De vrees 
bestond dat wanneer de school een al te brede taak zou krijgen, het cognitieve 
aspect daaronder zou lijden.35 
De heterogene groepsvorming was een ander pijnpunt voor de SGP. Het door-
breken van het leerstofjaarklassensysteem was heel ingrijpend. Doorbreken van dit 
systeem zou tot betere onderwijsresultaten leiden. De SGP vond dit veel te opti-
mistisch.36 De Contourennota ademde de geest van het optimisme van de onder-
wijsdeskundigen van de jaren zestig. Het commentaar van de SGP benadrukte dat 
er geen enkel buitenlands voorbeeld was, waar kinderen niet in groepen werden 
geselecteerd naar begaafdheid en prestaties en waar gewerkt werd met interne dif-

33 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 
11,12. 

34 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 
12.

35 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 
13. 

36 Ook de VVD is tegen de middenschool, maar vanuit een andere insteek: de betere 
leerling krijgt veel minder kans om zichzelf te ontplooien. Er komt een deken van 
gelijkheidsdenken over de scholen. 

onderwijs te erkennen als een zelfstandige denominatie, een eigensoortige richting 
naast het protestants-christelijk onderwijs. Dit advies werd in 1979 bij Koninklijk 
Besluit overgenomen. Voor het reformatorisch onderwijs betekende de Mam-
moetwet dus een onvermoede kans. Deze wet leverde echter in het algemeen niet 
de ideale situatie op die door de meeste politieke partijen verwacht was. Zo bleef 
er kritiek op het functioneren van de brugperiode. Al snel ontstonden er discussies 
tussen de politieke partijen over hoe het beter zou kunnen. 

De middenschool: kritiek op de Contourennota
In 1973 kwam er een nieuw kabinet onder leiding van J.M. den Uyl (PvdA). J.A. 
van Kemenade werd minister van Onderwijs en kwam met de Contourennota waarin 
hij zijn middenschoolplannen ontvouwde.27 De SGP had op verscheidene punten 
moeite met de Contourennota. Ze zag hierin de neerslag van een sterk constructief 
onderwijsbeleid van de regering.28 
Naar aanleiding van de Contourennota verscheen er vanuit het Studiecentrum van de 
SGP een commentaar in een korte nota.29 Namens het hoofdbestuur liet toenmalig 
voorzitter van de SGP-fractie Abma deze nota ‘te water in het kolkende water van 
de nationale discussie’.30 De SGP had veel moeite met de geschetste contouren. De 
mens- en maatschappijvisie die uit de Contourennota bleek, werd nadrukkelijk ver-
worpen, met name vanwege het uitgangspunt van de mondige, weerbare mens, die 
in vrijheid en zelfstandigheid zijn eigen weg koos. Ook het egalitaire denken werd 
onder kritiek gesteld, hoewel ‘gelijke kansen vrijwel iedereen zal willen onder-
schrijven’. De gedachte dat hoofdzakelijk sociale factoren belemmerend werken, 
werd verworpen. Er waren volgens de SGP gegevenheden die determinerend zijn, 
bijvoorbeeld de in aanleg aanwezige intellectuele potenties.31 
Het opvoedingsdoel van zelfbepaling en mondigheid werd onvolledig en onbijbels 
genoemd. ‘Op zijn minst zal eraan toegevoegd moeten worden dat naast mon-
digheid ook erkenning van gezag een doel moet zijn.’32 De SGP verweet de overheid 
zelfs dat van de school misbruik werd gemaakt: 

27 Zie hoofdstuk 3. 
28 Stolk, ‘Onderwijs in beweging’, 248: Volgens Van Kemenade zou dit niet in strijd zijn met 

de grondwet. Bij de behandeling van de onderwijsbegroting in 1976 merkte hij op dat de 
theorie van de drie vrijheden, namelijk richting, oprichting en inrichting, geen steun vindt 
in de grondwet, noch in de onderwijsgeschiedenis van voor 1920. De minister noemde die 
theorie feitelijk apocrief. Ze zou eerst in de jaren twintig in confessionele kring zijn gaan 
leven. Zijns inziens waren er maar twee vrijheden: richting en oprichting. Deze zouden 
worden begrensd door de eisen van deugdelijkheid, die de overheid moet stellen.

29 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977. 
30 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 

5.
31 Ook de VVD had deze kritiek. 
32 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 

10.
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5.4 De Staatkundig Gereformeerde Partij en de basisvorming

De slak en het zout 
Op 28 mei 1991 vond in de Tweede Kamer de plenaire bespreking over de basis-
vorming plaats.40 Van der Vlies greep de bespreking aan om een historisch exposé 
te geven van de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in de afgelopen 
decennia. In zijn inleidende woorden was hij weinig vleiend over het proces om te 
komen tot de basisvorming en over de basisvorming zelf. Van der Vlies: 

Aan het begin van zo’n debat ben je geneigd om een kernachtige typering ervan te geven. 
Een typering, zoals ik wel heb gehoord, in de trant van ‘de berg heeft een muis gebaard’ 
lijkt mij echter geen recht te doen aan het voorstel. Maar om nu de bekende olifant in de 
porseleinkast tevoorschijn te halen lijkt mij ook weinig vleiend, laat staan om van een 
mammoet te spreken. (…) Als ik toch een typering met behulp van een dierennaam zou 
moeten geven, zou ik eerder, gezien de meer dan 20-jarige geschiedenis van de discussie 
die wij nu plenair afronden, denken aan een langzaam dier, bijvoorbeeld — het ligt wat 
voor de hand — een slak die schuifelend, maar wel zeker zijn doel nadert, maar daarbij 
eerst nog een hoopje zout moet passeren. En zout werkt fataal voor deze diersoort.

Deze metafoor geeft aan dat de SGP graag meer vaart wilde zien in de vernieuwing. 
Het duurde kennelijk te lang. 
Van der Vlies stelde vast dat de middenschool, na een aantal mislukte experimenten, 
onhaalbaar bleek. De basisvorming stond echter wel in de lijn van de gewenste 
vernieuwingen die de Contourennota voorstond. Van der Vlies: ‘De middenschool 
bleek onhaalbaar. Sindsdien is eraan gesleuteld en zijn door achtereenvolgende 
kabinetten en bewindslieden pogingen gedaan om de impasse te doorbreken.’ Het 
eerste kabinet-Lubbers riep de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
te hulp. Deze stelde vast dat de discussie zodanig was gepolariseerd dat elk com-
promis de een te ver ging en de ander niet ver genoeg. De WRR koos daarom voor 
een meer inhoudelijke benadering binnen de bestaande structuur. Dit was volgens 
Van der Vlies echter niet zonder gevaar: deze raakte het grensvlak van de vrijheid 
van richting en inrichting. Het advies van de WRR vond Van der Vlies nogal socio-
logisch gekleurd, terwijl de pedagogische invalshoek sterk onderbelicht bleef. Op 
basis van het WRR-advies, dat overigens als een doorbraak werd ervaren, werd door 
minister Deetman de grondslag gelegd voor het huidige wetsvoorstel. 

Bezwaren tegen de basisvorming
Van der Vlies formuleerde vervolgens een aantal ‘ernstige en minder ernstige 
bezwaren’. In de eerste plaats wees hij op het feit dat het onderwijsbeleid sterk werd 
gedomineerd door een sociaal-economische benadering. Deze gerichtheid mocht 
naar zijn oordeel niet zo ver gaan dat de opvoedingsfunctie van het onderwijs niet 

40 TK 84, 4637-4646, 28 mei 1991.

ferentiatie. Ook werd gewezen op het feit dat ‘reeds een lange reeks van jaren door 
allerlei onderwijshervormers getracht is het klassikale systeem te doorbreken. De 
vraag mag in dit verband gesteld worden of het niet gelukken daarvan een bewijs 
is, dat men dit systeem niet als het slechtste kan aanmerken.’37 
Een belangrijk kritiekpunt was ook dat de Contourennota er te makkelijk vanuit ging 
dat met de veranderingen ook de motivatie van de leerlingen verhoogd zou worden. 
Die motivatiecrisis werd volgens de Contourennota veroorzaakt door te eenzijdige 
aandacht voor kennisverwerving. Er was volgens de nota veel te weinig aandacht 
voor zelfstandig werken, eigen inbreng en eigen stellingname, waardoor leerlingen 
te onmondig bleven en maatschappelijk kwetsbaar. Er moest meer aandacht komen 
voor lichamelijke vorming, uitdrukkingsvaardigheid, kunstzinnige vorming en het 
ontwikkelen van het gevoelsleven. Er werd volgens de SGP echter niet aan de orde 
gesteld dat bij scholen die dit al systematisch deden de motivatiecrisis even sterk 
was. Daarom vroeg de SGP om veel meer research om de voorgestelde verande-
ringen te toetsen op de uitwerking op de leerlingen. 

Praktische en principiële afwijzing
De SGP was praktisch en principieel in de afwijzing van het gedachtegoed van 
de Contourennota. Principiële kritiek was er met name op het overwaarderen van 
zelfontplooiing en zelfbepaling, het onderwaarderen van cognitieve kennis en het 
optimisme met betrekking tot een structuurverandering. Praktisch was de SGP van 
mening dat onderwijsvernieuwingen van binnenuit moesten komen en nooit via 
decreet of wetgeving opgelegd konden worden.38 Van buitenaf opleggen en aan-
praten zou niet werken. Er mochten alleen kritische vragen gesteld worden door 
de overheid over het resultaat, echter niet over de weg waarlangs en de middelen 
waarmee. ‘Met andere woorden, de overheid mag slechts het inspectie-apparaat op 
de deugdelijkheid van het onderwijs hanteren en zo nodig uitbouwen. Alle andere 
bemoeienis doet afbreuk aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van de ouders.’39 
Bij vernieuwingen van binnenuit was de geleidelijkheid meer gewaarborgd en werd 
de motivatie van leerkrachten en leerlingen gewonnen. 
De praktische en principiële afwijzing door de SGP van de middenschool was ondub-
belzinnig. De volgende vernieuwing die zich aandiende, die van de basisvorming, 
werd echter anders tegemoetgetreden. 

37 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 
13,14.

38 Zie ook: Waslander, De geschiedenis herhaalt zich, 2011. 
39 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 

35. 
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waardoor er een nivellering optrad ‘die geen recht doet aan de rijke verscheidenheid 
die God de Schepper in Zijn schepping en schepselen heeft gelegd’. De ene mens 
had meer met studie en onderzoek, de andere was meer praktisch gericht. Volgens 
Van der Vlies waren beide functies nodig. Die functies vulden elkaar aan. Hij legde 
de vinger bij een probleem dat later als een belangrijk minpunt van de basisvorming 
erkend werd.43 Naar zijn oordeel was in onze maatschappij gaandeweg een situatie 
gegroeid die leidde tot een te lage maatschappelijke waardering voor uitvoerend 
vakmanschap: ‘Het zou toch maar beter zijn een flinke theoretische opleiding te 
volgen. Veel ouders grepen voor hun kinderen hoog, te hoog, ter wille van minder 
zwaar en vuil werk, meer salaris en aanzien.’ Van der Vlies erkende dat er best een 
gezond streven mocht zijn naar bevordering en promotie, als dit maar niet leidde tot 
onderwaardering van een meer praktisch gerichte opleiding. 
Met name de voor alle scholen geldende kerndoelen zag Van der Vlies als een 
belangrijk probleem. Hij noemde dit een ‘gewichtig punt’.44 Voor het bijzonder 
onderwijs gold volgens Van der Vlies dat de overheid de vrijheid van richting en 
inrichting diende te respecteren. Hij stelde vragen over het feit of een gemeen-
schappelijk kerncurriculum eigenlijk niet onmogelijk was in de bestaande gods-
dienstige, levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige pluriformiteit. 
Van der Vlies vroeg zich af of het wel de taak was van de ‘zogenaamde neutrale 
overheid’ om zich met de formulering van een gemeenschappelijk kerncurriculum 
te bemoeien. 
In het vervolg van zijn betoog ging Van der Vlies in op de toetsen. De bezwaren 
tegen de door de overheid centraal vastgestelde en voorgeschreven toetsen lagen 
in het verlengde van de bezwaren tegen de kerndoelen. Het ging hier immers om 
toetsing van die kerndoelen. Van der Vlies legde ook de vinger bij de organisato-
rische problematiek van de toetsing: alleen aan het einde van het tweede leerjaar 
en met veel administratieve en organisatorische rompslomp. Hij hield ook een 
pleidooi voor het behoud van kleine scholen. Van der Vlies: ‘Een resultaat van de 
basisvorming is schaalvergroting in het voortgezet onderwijs. In toenemende mate 
bereiken ons signalen van onderwijskundigen en pedagogen dat de massaliteit van 
grotere scholen voor bepaalde leerlingen nadelen heeft. Wordt daar wel voldoende 
aandacht aan gegeven?’
Van der Vlies wees ook op het feit dat met name het vbo het kind van de rekening 
ging worden. Hij noemde enkele bezwaren: de veertien verplichte vakken zouden 
voor de meeste vbo-leerlingen onoverkomelijke problemen met zich meebrengen. 
Een groot risico hiervan was demotivatie. Volgens Van der Vlies zou het vooral in 
de puberteit schadelijke gevolgen hebben als het onderwijs niet aansloot bij de 
aanleg en de belangstellingssfeer van een leerling. Van der Vlies: ‘Een leerling die 
in het basisonderwijs niet zo goed kon meekomen, kan opbloeien in meer praktijk-
gericht onderwijs. Hij zal er ook dankbaar voor zijn als hij dat kan gaan doen. Een te 

43 Zie uitkomsten parlementair onderzoek Commissie Dijsselbloem. 
44 TK 84, 4640, 28 mei 1991.

meer voldoende recht werd gedaan. Uitgangspunt diende te zijn dat alle onderwijs 
ook opvoeding was. ‘Wij moeten daarbij oppassen voor een te technologische bena-
dering van het onderwijs.’ Vervolgens wees Van der Vlies op het feit dat er sinds de 
Mammoetwet en de Contourennota een verschuiving was opgetreden van een distri-
butief naar een constructief onderwijsbeleid. Hij bedoelde hiermee dat de overheid 
‘meer dan voorheen vanuit een bepaalde, weliswaar meestal globaal omschreven 
mens- of maatschappijvisie regels stelt inzake de organisatorische, maar vooral ook 
inhoudelijke inrichting van het onderwijs’.
Het derde bezwaar dat Van der Vlies zag, was de vermaatschappelijking van het 
onderwijs. De overheid was naar zijn oordeel het onderwijs als een belangrijk 
instrument gaan zien om veranderingen op sociaal, economisch en zelfs ethisch 
terrein ingang te doen vinden in de maatschappij. De overheid initieerde en sti-
muleerde daarmee bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, zoals emancipatie, 
milieu-educatie, preventie van verslaving aan nicotine, alcohol en drugs. Als vierde 
bezwaar noemde Van der Vlies de toenemende europeanisering en internationa-
lisering van ons onderwijs, zonder dit overigens verder uit te werken. Ten slotte 
noemde hij de ontwikkeling naar vergroting van de autonomie van scholen met in 
ruil daarvoor een scherper toezicht op en bevordering van de deugdelijkheid van 
het onderwijs. Ook deze ontwikkeling had rechtstreeks gevolgen voor het over-
heidsoptreden en de overheidsregulering. 
De invoering van de eindtermen vormde het hoofdbezwaar van de SGP-fractie. De 
genoemde trends en bezwaren werden hierin namelijk doorvertaald. 

Visie op doelstellingen en uitvoering van de basisvorming
Vervolgens ging Van der Vlies in op de doelstellingen van de basisvorming. De 
versterking van de gemeenschappelijke culturele basis (promotion de tous) was een 
belangrijk pijnpunt voor de SGP. Van der Vlies: ‘Het is voor de SGP-fractie de vraag 
wat precies onder een gemeenschappelijke culturele basis moet worden verstaan. 
Mijn fractie is niet zo positief over bepaalde verschijningsvormen van de huidige 
cultuur. (…) Dat zou anders zijn indien Bijbelse normen als uitgangspunt zouden 
worden genomen.’41 Met name de bevordering van de gelijkheid van jongens en 
meisjes ontmoette kritiek van Van der Vlies: ‘Het zal duidelijk zijn dat deze doel-
stelling ons het minst aanspreekt. De SGP-fractie is ervan overtuigd dat meisjes en 
jongens gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zij zijn echter niet geheel gelijk aan elkaar, 
zoals het moderne emancipatie-denken ons toch nog altijd tracht te doen geloven, 
ondanks alle feiten die steeds opnieuw het onhoudbare daarvan aangeven.’ Om 
deze reden stond de SGP ook niet te juichen bij het plan om het vak verzorging 
onder te brengen bij het pakket van verplichte vakken.42 
Tegen het egalitaire denken dat achter de basisvorming schuilging, had Van der Vlies 
grote bezwaren. De basisvorming gaf te weinig ruimte voor verschillende talenten, 

41 TK 84, 4639, 28 mei 1991.
42 TK 84, 4639, 28 mei 1991.



176 177

Docenten en schoolbestuurders die straks met deze nieuwe wet, als zij de eindstreep 
haalt, moeten gaan werken en die de moeite hebben genomen het debat van vorige week 
te volgen, zullen nog niet veel wijzer zijn geworden. Zij staan toch al niet te trappelen. 
Voor hen hoeft de basisvorming niet zo nodig. De eerste termijn kan onmogelijk de 
vonk van enthousiasme hebben doen overspringen. Voorzitter! Het veld overziende – 
sommigen spreken van een slagveld en van rondspringende granaatscherven uit het 
schuttersputje van staatssecretaris Wallage – zou je het volgende kunnen zeggen: 
staatssecretaris, luister goed, reageer alert, geef het CDA het bestaande scholenbestand, 
geef de VVD het gymnasium via de vrije ruimte, geef de kleine christelijke fracties de 
kerndoelen, geef D66 en GroenLinks ook nog wat, en de Partij van de Arbeid heeft haar 
troetelkind: de basisvorming in het voortgezet onderwijs.45

Uit deze reactie bleek waar het pijnpunt van de SGP lag: bij de kerndoelen die gefor-
muleerd werden bij de basisvorming. Zou de overheid met die kerndoelen niet haar 
hand overspelen en te veel invloed krijgen? Stond dat niet op gespannen voet met 
de vrijheid van onderwijs, zo vroeg Van der Vlies zich af. De SGP zag volgens Van der 
Vlies ook voordelen. Met name de onderwijsvernieuwing sec zag hij als een kans: 
‘De tijden veranderen immers en in het onderwijs moet men zich dat realiseren. 
Ik wijs erop dat de thuissituatie voor veel kinderen veranderd is.’ Het was opmer-
kelijk dat de SGP hier de veranderende tijden en de noodzaak van onderwijsver-
nieuwingen in het algemeen opvoerde als argumenten om niet afwijzend te staan 
ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen. Hier was sprake van een veranderend 
perspectief in vergelijking met de kritiek op de middenschool. 

Teloorgang van kennis 
Op 4 juni 1991 volgden opnieuw kritische opmerkingen van Van der Vlies over de 
basisvorming, die voor een deel nieuw waren en voor een deel een aanscherping 
vormden van eerdere kritiek: ‘Er zijn natuurlijk ook risico’s. Tot nu toe is er gebrek 
aan motivatie bij veel scholen om de basisvorming aan te pakken. Een inhoudelijk 
punt betreft de bevordering van vaardigheden. Dit is goed, maar dit mag niet ten 
koste van kennis gaan.’ Het benadrukken van de teloorgang van kennis kwam in 
deze bijdrage van Van der Vlies scherper dan in eerdere bijdragen naar voren. Hij 
nam als voorbeeld de talen: 

De talen worden voornamelijk communicatief onderwezen. Inzicht in de structuur en 
kennis van de schrijfwijze mogen echter niet ontbreken. Het is niet genoeg om over de 
grens je mond te kunnen roeren en je veilig te weten. Een tekst aankunnen hoort er toch 
nog altijd bij. Het gaat om het vinden van een goed evenwicht. Dat is naar onze wijze 
van zien nog niet in alle gevallen bereikt.46

45 TK 87, 4867, 4 juni 1991.
46 TK 84, 4868, 4 juni 1991.

sterke gerichtheid op theoretische vakken is dus ongewenst met het oog op deze 
categorie leerlingen.’

Basisvorming als kans voor vernieuwing
Op grond van genoemde bezwaren zou een afwijzend standpunt van de SGP ten 
opzichte van de basisvorming verwacht kunnen worden. Dat was echter niet aan 
de orde. In de toespraak tot het parlement vervolgde Van der Vlies: ‘Deze funda-
mentele visie op het onderwijs en haar uitwerking heb ik bij deze belangrijke gele-
genheid nog eens willen verwoorden. In de basisvorming kan immers een moment 
van onderwijsvernieuwing schuilen. Scholen behoren dat principieel aan te grijpen.’ 
Deze positieve grondhouding ten opzichte van vernieuwingen werd bij Van der 
Vlies bepaald door de mogelijkheid die scholen kregen om de onderwijsinhoud van 
verschillende vakken te vernieuwen en om hun eigen identiteit te vertalen in het 
onderwijs. Van der Vlies: ‘Vanuit de hier geformuleerde visie kan de SGP-fractie in 
beginsel een positieve houding aannemen ten opzichte van basisvorming, als een 
verlengde brugklas met uitstel van studie- en beroepskeus als belangrijke argu-
menten, mits — daaronder een streep — wordt voldaan aan een aantal randvoor-
waarden en bepaalde knelpunten nog worden weggenomen.’
Er moest dus nog wel iets geregeld worden. Dat betrof het onderwijsstelsel. Op 
grond van de regeerakkoorden van 1986 en 1989 moest het wetsvoorstel basis-
vorming de structuur van het stelsel van het voortgezet onderwijs intact houden. 
Daarmee werd volgens Van der Vlies een onterechte scheiding aangebracht tussen 
de inhoud van het onderwijs en de structuur van het onderwijs. Van der Vlies: ‘Je 
kunt niet zonder meer de inhoud wijzigen met instandhouding van de structuur.’ Zijn 
fractie achtte het zeer wel mogelijk dat de basisvorming toch een versterkte druk 
op de structuur van het voortgezet onderwijs zou gaan uitoefenen. Hij wees daarbij 
met name op de positie van lbo en mavo enerzijds en havo en vwo anderzijds: 
‘Zal de toekomstige ontwikkeling toch niet een twee- of driestromenland in het 
voortgezet onderwijs zijn, te weten: lbo/mavo gezamenlijk, havo en vwo die tot een 
driestromenland, of havo/vwo die samen met lbo/mavo tot een tweestromenland 
zouden leiden?’ De bedoeling van Van der Vlies was duidelijk: dat zou een onwen-
selijke ontwikkeling zijn. Deze inschatting is overigens realistisch gebleken, gezien 
de hernieuwde aandacht vanaf ongeveer 2008 voor het mavo als brug tussen de 
tweedeling avo-onderwijs en beroepsonderwijs.

Rondspringende granaatscherven
Resumerend kan gesteld worden dat de SGP geen warme verhouding met de basis-
vorming had. Dat bleek temeer bij de vervolgdebatten die gevoerd werden in het 
parlement. Van der Vlies sprak regelmatig met enige ironie als het ging om de 
doelstelling en de haalbaarheid van de basisvorming. Op 4 juni 1991, na een eerste- 
termijndiscussie en nadat de antwoorden van staatssecretaris Wallage gegeven 
waren, zei Van der Vlies: 
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In het woord vooraf bedankte Mulder leidinggevenden in het reformatorisch 
onderwijs51 voor hun bijdrage aan deze uitgave, waaruit hun invloed op de inhoud 
blijkt. De katern maande tot spoed: het werd nu echt tijd om tot een beslissing te 
komen, omdat de discussie al sinds de middenschoolplannen gevoerd werd.52 De 
uitgave was waarschijnlijk geschreven vóór de grote debatten, want de erin ver-
woorde adviezen zijn grotendeels in lijn met de inbreng van de SGP in de diverse 
politieke overleggen. Hierbij vallen met name de aandacht voor de eigen kern-
doelen op en het benadrukken van de kans dat schaalvergroting en fusies de eigen 
identiteit van de reformatorische scholen zouden kunnen beschadigen.53

Finale oordeel in Tweede Kamer
Uiteindelijk stemde de SGP in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van de basis-
vorming. De eerdere felle toon was duidelijk afgezwakt. De positieve stemming leek 
met name ingegeven te zijn door concessies die gedaan werden met betrekking tot 
de kerndoelen. Een kerndoel waarop kritiek kwam, ging over bewegen, uitgewerkt 
in vormen van dans en drama. Dit waren zaken die in SGP-kringen tot de categorie 
‘zondig’ werden gerekend. Een exemplarisch debatje hierover geeft goed aan dat 
andere kamerleden dit precies begrepen.54 

De heer Van der Vlies (SGP): (…) Het motorische aspect is terug te vinden in de licha-
melijke oefening; drama kan een plaats vinden bij de talen. (…) Ik heb wat dit betreft 
een amendement ingediend. Scholen die andere invullingen willen realiseren, zijn na 
de verplichte componenten daarin vrij, zij het binnen de daarvoor beschikbare ruimte.

Staatssecretaris Wallage: Dat is geen amendement meer maar een perpetuum 
mobile! U komt weer terug bij het begin, zoals ik het aanvankelijk heb voorgesteld.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik heb de ontwikkeling van het wetsvoorstel gevolgd en 
ik begrijp best waar die derde nota van wijziging vandaan komt. Mijn fractie heeft de 
vrijheid om dit een onverstandige wijziging te vinden en ik kan die wijziging zo weer 
weg amenderen wanneer ik wat dit betreft 73 andere kamerleden kan meekrijgen.

De heer Franssen (VVD): U blijft in de sfeer: u maakt een pirouette.

De heer Van der Vlies (SGP): Nee, de SGP-fractie maakt geen pirouette. De SGP-
fractie heeft altijd keurig netjes op één standpunt gestaan. >>

51 Onder anderen W.P. van Kempen en H. van der Grond. 
52 Mulder, Basisvorming in het onderwijs, 1987, 14.
53 Mulder, Basisvorming in het onderwijs, 1987, 53, 54.
54 TK 84, 4646, 28 mei 1991.

Een bekende reflex op de teloorgang van kennis was dat alle kennis tegenwoordig is 
op te zoeken. Waarom zou je inzetten op parate kennis? Van der Vlies was geen aan-
hanger van dit standpunt: ‘De staatssecretaris noemde zelf het voorbeeld van de 
vaardigheid in het zoeken in naslagwerken. Hij zal erkennen dat het onderwijs ook 
de functie heeft van training van het geheugen en van de opslag van kennis daarin.’ 
Opnieuw stonden de kerndoelen op de agenda van Van der Vlies. In eerdere bijeen-
komsten over de basisvorming had hij zich per vak uitgelaten over de kerndoelen. 
Van der Vlies: 

Met erkentelijkheid heb ik vastgesteld dat de staatssecretaris met nadruk heeft onder-
streept, dat hij de kerndoelen slechts ziet in de vorm van deugdelijkheidseisen. Ik ben de 
staatssecretaris uitdrukkelijk erkentelijk voor zijn toezegging dat hij enkele principiële 
opmerkingen zal meenemen bij zijn uiteindelijke afweging van de definitieve concepten. 
Ik verwacht daar ook veel van. Ik hoop dat ik daarin niet teleurgesteld zal raken. Ik ben 
hem ook erkentelijk voor zijn fundamentele opstelling vorige week, die zich concen-
treerde in de zin van: al zou geen school gebruik maken van de afwijkingsbevoegdheid, 
dan nog zou de wetgever daarin principieel moeten voorzien.

Van der Vlies was met name heel blij met de substitutiemogelijkheid ten aanzien 
van de kerndoelen die toegezegd werd. Met betrekking tot het vak verzorging 
stelde Van der Vlies dat hij voorstander was van een meer geïntegreerde aanpak bij 
biologie en economie.47

Een SGP-katern over de basisvorming 
Het wetenschappelijk bureau van de SGP, de Guido de Brès-stichting, gaf een 
uitgave over de basisvorming uit onder de titel Basisvorming in het onderwijs.48 In 
deze uitgave, een katern bij het blad Zicht, werd beschreven hoe de WRR het ei van 
Columbus vond: laat de bestaande scholen onaangetast overeind, maar hervorm de 
inhoud van de lesprogramma’s. Sleutel dus niet aan de structuur van de scholen, 
maar wel aan de inhoud van de lesprogramma’s.49 Door deze meer inhoudelijke 
benadering van het onderwijs balanceerde de WRR volgens J. Mulder, redacteur 
van de katern, wel op de rand van de schending van de vrijheid van onderwijs. De 
katern was zeer kritisch over de gelijkheidsideologie die achter de basisvorming 
zou schuilgaan: ‘God geeft de ene mens meer gaven en talenten dan de andere. 
Dat moet erkend worden.’ De brochure legde een verband met het oorspronkelijke 
neomarxistische ideaal van de middenschool: ‘Mensen verschillen nu eenmaal, daar 
kunnen de gelijkmakers, die vooral uit het Oostblok, de DDR en de Sovjet-Unie 
komen, niets aan veranderen.’50

47 TK 84, 4871, 4 juni 1991.
48 Mulder, Basisvorming in het onderwijs, 1987. 
49 Zie hoofdstuk 3 voor informatie over het WRR-rapport. 
50 Mulder, Basisvorming in het onderwijs, 1987, 11.
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Vlies speelde ook het volgende mee. De reformatorische scholen waren betrekkelijk 
nieuw. Er was ook een afhankelijkheidsrelatie met de bewindspersonen als het gaat 
om het Plan van scholen, de lijst die melding maakt van nieuw op te richten scholen. 
Ook reformatorische scholen dus. ‘Als je dan op alle fronten dwars ging liggen …’ 
Verder stelde Van der Vlies dat het het reformatorisch onderwijs sierde als er een 
goed oordeel over de geleverde kwaliteit gegeven werd. Voor de politieke besluit-
vorming was de SGP inderdaad niet van doorslaggevende betekenis. En ontstond 
echter wel een vorm van commitment. Er was met name veel contact met het CDA. 
Van der Vlies gaf in het interview een bijzonder doorkijkje in het praktische func-
tioneren van de politiek. Het CDA liet volgens Van der Vlies de SGP nogal eens 
de kastanjes uit het vuur halen, zoals ten aanzien van de substitutie van enkele 
kerndoelen. Dit betrof dan zaken waarmee het CDA het eens was, maar die vanuit 
politieke overwegingen beter door de SGP aangekaart konden worden. Het CDA 
droeg immers regeringsverantwoordelijkheid en was meer dan de SGP aangewezen 
op compromissen. 

De Eerste Kamer 
Het voorstemmen van de SGP in de Tweede Kamer vond echter geen vervolg in de 
Eerste Kamer. Tijdens de vergadering van de Eerste Kamer op 26 mei 1992 stemde 
de SGP-fractie bij monde van haar afgevaardigde Holdijk tegen. In het debat voerde 
Holdijk (mede namens de fractie van de RPF) aan dat er al veel te vroeg zaken 
betreffende de basisvorming geïmplementeerd waren zonder de uitspraak van de 
Eerste Kamer af te wachten. Holdijk was hierover ontstemd. Verder vond hij dat er 
te weinig concessies gedaan waren met betrekking tot de kerndoelen. Holdijk in de 
Eerste Kamer: 

Bij onze fracties leven nog steeds inhoudelijke bezwaren tegen de formulering van de 
kerndoelen. Ik wees op de onoverkomelijke problemen die de reformatorische deno-
minatie heeft met de kerndoelen voor de vakgebieden spel, bevordering van taalgebruik 
en beweging, met name in het basisonderwijs. Ook wees ik erop dat substitutie op deze 
gebieden niet mogelijk blijkt.57

Holdijk uitte ook kritiek op de vorming van scholengemeenschappen: 

Als voor de langere termijn vastgehouden wordt aan het perspectief van brede scho-
lengemeenschappen, blijft het zwaard van Damocles (…) boven de in het geding zijnde 
scholen hangen. De principes van vrije keuze en eigen gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid, die de staatssecretaris zozeer benadrukt heeft in zijn antwoord, zijn op zichzelf 
goede uitgangspunten. Zij werken echter, gegeven de langere-termijn doelstellingen van 
de wetgever, in mijn ogen ten nadele van de zwakkere partij in dezen.58

57 EK 28, 1210, 26 mei 1992.
58 EK 28, 1210, 26 mei 1992.

>> De heer Nuis (D66): Dat is bij een pirouette ook het geval.

De heer Van der Vlies (SGP): Ja, maar dan moet je toch wel om je as draaien. Heel 
veel verstand heb ik er niet van, dat wil ik wel toegeven …

De heer Franssen (VVD): Daarom juist. Wat niet is, kan komen.

De heer Van der Vlies (SGP): Ja, maar er zijn nog zoveel andere functies die in ieder 
geval algemeen vormend zijn en daar niet gemist kunnen worden. Dat is mijn 
pleidooi. Daar moet u naar proberen te luisteren.

Kamerdebat 28 mei 1991

In het met hem gehouden interview55 verklaarde Van der Vlies de finale positieve 
stem vanuit een aantal zaken. Hoewel hij structuur en inhoud van onderwijs in de 
debatten op elkaar betrokken vond, meende hij uiteindelijk dat deze vernieuwing het 
bestel toch niet aantastte. In de tweede plaats ging de scherpe ideologische lading 
eraf. De poging om iedereen gelijk te behandelen, een belangrijke notie van de basis-
vorming, was naar zijn oordeel ook niet bij voorbaat verkeerd. Maar de belangrijkste 
reden moest gezocht worden in de uitkomst van de kerndoelendiscussie. Er moesten 
nieuwe kerndoelen ingevoerd worden voor basisonderwijs en basisvorming. Maar wie 
bepaalde deze doelen? Als de overheid dat deed, ging ze zich inhoudelijk bemoeien 
met het onderwijs en dat had consequenties voor de vrijheid van onderwijs. Toen er 
dus mogelijkheden tot substitutie konden worden afgedwongen door de SGP, maakte 
dat de houding ten opzichte van de basisvorming milder. ‘Met name deze concessie 
heeft de SGP over de streep getrokken’, aldus Van der Vlies. 
Er waren ook praktische redenen om uiteindelijk voor te stemmen. Van der Vlies 
constateerde dat op diverse reformatorische scholen al het een en ander in gang 
gezet was.56 Dit had een elkaar versterkend effect. Met de scholen werd ook 
regelmatig gesproken. Er waren contacten met de VGS, met de GOLV, met school-
leiders als Büdgen en Vogelaar. Er was een steungroep onderwijs. Die kwam twee à 
drie keer per jaar bijeen. ‘Dit alles versterkte elkaar’, aldus Van der Vlies.
Van der Vlies benadrukte ook de praktijk van het politieke debat. In het plenaire 
debat was er een groei naar elkaar toe. Van der Vlies: ‘We zijn een kleine speler 
als SGP; ons past geen grote broek, het komt er toch. Dan kan je maar beter con-
structief meedoen. Van de grote partijen was alleen de VVD tegen.’ Volgens Van der 

55 Uit interview met Van der Vlies, 14 november 2012. 
56 Denk aan het schrijven van eigen methodes als een mogelijkheid die de basisvorming 

bood.
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Van der Vlies legde in het interview het verschillende stemgedrag als volgt uit: 

Voor wat betreft het stemgedrag in de Eerste Kamer: er is wekelijks officieel contact 
tussen beide fracties. Je laat elkaar wel vrijheid in afweging. Het verschil met de Eerste 
Kamer is wel dat in de Tweede Kamer nog beijverd kan worden om het wetsvoorstel 
beter te maken. Er is geen diepgaande evaluatie geweest tussen SGP-fracties van de 
Eerste Kamer en de Tweede Kamer over de basisvorming. We laten elkaar vrij in de uit-
eindelijke afweging.63

Holdijk benadrukte in het contact met hem dat de Handelingen van de Eerste 
Kamer van 19 mei 1992 een getrouwe weergave boden van de bedenkingen van 
de Eerste Kamerfractie van de SGP.64 Holdijk zag de bezwaren zowel van meer 
principiële aard – gericht tegen de ideologie achter de basisvorming – als van juri-
dische aard. Een belangrijk punt van het eerstgenoemde vormde volgens Holdijk 
de formulering van de kerndoelen, meer specifiek de problemen die de uitwerking 
ervan zou (kunnen) opleveren voor het reformatorisch onderwijs. Zijn juridische 
bezwaren betroffen het aspect van de vorming van scholengemeenschappen en de 
opheffingsnorm. Deze bezwaren hadden, aldus Holdijk, vooral te maken met het feit 
dat de voorstellen onvoldoende respect toonden voor artikel 23 van de Grondwet 
én het vooruitlopen door de regering c.q. de staatssecretaris op de totstandkoming 
van wetgeving. Hij vond de juridische bezwaren in de Eerste Kamer zwaar wegen. 
Het verschillende stemgedrag van Tweede Kamer- en Eerste Kamerfractie van de 
SGP was iets dat samenhangt met de onderscheiden positie van beide fracties, zo 
stelde ook Holdijk. Ze stonden in beginsel onafhankelijk ten opzichte van elkaar. 
Volgens Holdijk kwam verschillend stemgedrag wel vaker voor. Hij informeerde 
dan wel van tevoren de Tweede Kamerfractie hierover. Eventueel volgde daar nog 
een interne discussie op.65 Overigens, zulk verschillend stemgedrag deed zich niet 
wekelijks of maandelijks voor en deed geen afbreuk aan de goede onderlinge ver-
houding van beide fracties, aldus Holdijk. Hij stelde dat verschil op goede grond er 
moet kunnen zijn. De Eerste Kamer zou zich anders goeddeels overbodig maken. 
De reacties van zowel Van der Vlies als Holdijk op de kwestie rond het verschillende 
stemgedrag zijn tamelijk formeel. De druk die Van der Vlies op Holdijk legde doet 

63 Uit interview van 14 november 2012.
64 Holdijk reageert op een vraag over het verschillende stemgedrag van SGP-fracties in de 

Tweede en Eerste Kamer via een e-mail op maandag 22 oktober 2012. Over andere punten 
van de vernieuwingen is hij niet bevraagd. 

65 In 2012 heeft zich hetzelfde als bij de basisvorming voorgedaan. Het betrof wetsvoorstel 
32007, een initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid lid Biskop (CDA) houdende wijziging 
van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw 
bekostigde scholen. De Tweede Kamerfractie heeft toen, met zeer weinig animo (aldus 
Holdijk) vóór dit voorstel gestemd. Holdijk in de schriftelijke reactie via mail: ‘Ik heb op 20 
oktober jl. (2012), toen het voorstel als hamerstuk (dus zonder discussie) werd afgedaan, 
aantekening gevraagd (en gekregen) dat ik geacht wilde worden tegen dit voorstel te 
hebben gestemd. Het voorstel zou mijns inziens tot een overmaat (dubbel) aan toezicht 
leiden, conform de kritische noten die de Raad van State had gekraakt.’ 

Ten slotte had Holdijk ook bezwaar tegen de met de invoering van de basisvorming 
gepaard gaande kosten. De antwoorden op genoemde bezwaren waren voor Holdijk 
onvoldoende. Bij de eindstemming gaf Holdijk aan waarom hij tegenstemde: 

Voorzitter! Ik leg mede namens de RPF-fractie een stemverklaring af. Een- en andermaal 
heb ik de bedenkingen tegen dit wetsontwerp mogen verwoorden. Ik heb slechts kunnen 
constateren, dat er op het punt van de vorming van scholengemeenschappen enige toe-
zeggingen zijn gedaan. Onze fracties houden bezwaren tegen de wetgevingstechnische 
uitwerking daarvan. Een tweede punt wordt gevormd door de kerndoelen, die hier en 
daar toch problemen veroorzaken, zonder dat dat in mijn ogen echt nodig is voor het 
welslagen van de basisvorming. Wij hebben op dat punt geen uitsluitsel van de staats-
secretaris gekregen. En ten slotte noem ik de financiële bedenkingen, waarop de staats-
secretaris eigenlijk niet gereageerd heeft.59 

De fracties van de RPF en de SGP stemden tegen. Ook D66 en de VVD stemden 
tegen. Voor het wetsvoorstel stemden CDA, PvdA, GroenLinks en de GPV. Het wets-
voorstel werd met 41 tegen 26 stemmen aangenomen.

Geen eenheid
Het mag opvallend genoemd worden dat de SGP-fractie van de Tweede Kamer en 
die van de Eerste Kamer niet samen optrokken in dit dossier. Dit was niet gewoon 
bij de SGP. In een deelrapport bij het parlementair onderzoek van de Commissie 
Dijsselbloem werd gemeld dat Van der Vlies zelfs geprobeerd had Holdijk op 
andere gedachten te brengen.60 In een reactie van Van der Vlies op 27 mei 1992 
op de tegenstem van de SGP-fractie in de Eerste Kamer beperkte hij zich tot de 
opmerking dat er gescheiden verantwoordelijkheden waren.61 Van der Vlies gaf 
wel een officiële reactie op de uitslag van de stemming in de Eerste Kamer. Hij was 
ontstemd over het feit dat er toch nog allerlei toezeggingen gedaan werden in de 
Eerste Kamer. Van der Vlies doelde hier op het feit dat er toezeggingen aan het CDA 
gedaan werden om die partij in de Eerste Kamer uiteindelijk over te halen. Wallage 
zegde toe zich te zullen inspannen om aanvullende wetgeving bij de Tweede Kamer 
in te dienen. Die moest verhelderen wanneer lbo-leerlingen vrijstellingen van de 
eisen van de basisvorming konden krijgen. De voorstellen moesten ook voorkomen 
dat er te veel scholen op het platteland zouden verdwijnen. Daarbij werd het voor 
de kleine scholen wellicht ook mogelijk bestuurlijk te fuseren met een smallere 
scholengemeenschap dan Wallage eerder had gewild. Wallage was hierover ove-
rigens ook ontstemd: ‘De chambre de réflexion moet geen chambre de négociation 
worden.’62

59 EK 28, 1247, 26 mei 1992.
60 Kamerstuk 31 007, nr. 8, 51. 
61 TK 83, 5071, 27 mei 1992.
62 NRC Handelsblad, 27 mei 1992.
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stelden verplichtingen die feitelijk en juridisch niet bestonden. Kennelijk bestond 
hier onduidelijkheid over.68 
Over de praktijk van de invoering maakte Van der Vlies zich zorgen, omdat het 
studiehuis een cultuuromslag vergde en een toegesneden organisatie. De politiek 
moest volgens Van der Vlies hiertoe de middelen verstrekken. Hij was er nog niet 
van overtuigd dat dit adequaat zou gebeuren. Van der Vlies was overigens tevreden 
over de vrijheid die er bleef met betrekking tot de vakken godsdienst en levensbe-
schouwing.
Uit het verslag van de Vaste Kamercommissie Onderwijs en Wetenschappen van 4 
maart 1997 bleek dat de SGP nog steeds niet helemaal gerust was op de didactische 
vormgeving van de tweede fase. De gekozen didactiek zou wel eens een kaalslag 
kunnen betekenen voor onderwijsinhouden. Scholieren moesten niet alleen leren 
leren, maar juist concreet iets leren in de zin dat zij iets meekregen. Het was 
opvallend dat na deze kritiek de toon toch uiteindelijk heel mild bleef wat betreft 
het studiehuis als fenomeen. Het was ‘op zichzelf positief’.69 
Op 28 mei 1997 kwam het politieke debat over de tweede fase tot een afronding in 
de Tweede Kamer. Van der Vlies voerde tijdens dat debat het woord, mede namens 
de fracties van de RPF en het GPV. Het debat was meer een finetunen van een aantal 
praktische zaken dan dat er nog inhoudelijk werd gediscussieerd. Van der Vlies 
benadrukte dat het nu wel tijd werd om beslissingen te nemen. Hij zag de tweede 
fase als ‘een logisch vervolg op de basisvorming. Het is nuttig dat de doorstroming 
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, waar die nog niet optimaal 
is, goed wordt geregeld, maar tevens moet de doorstroming van het voortgezet 
onderwijs naar het vervolgonderwijs – hbo of wo – verbeterd worden. Daaraan 
mankeert een en ander.’ Wat betreft de doorstroming naar hbo of wo benadrukte 
Van der Vlies dat er duidelijke problemen opgelost werden: ‘Het vakkenpakket dat 
gekozen was, was niet in alle opzichten bruikbaar voor drempelloze inschrijving bij 
enige studierichting. (...) Door opbouw van de profielen wordt er een verbreding 
aangebracht van de te kiezen studierichtingen. Dat is winst.’ 
Van der Vlies maakte zich nog wel zorgen over de didactische invulling, met name 
het studiehuis en het zelfstandig leren leren. Van der Vlies leek op dit punt echter 
wel door de bocht. Zelfstandig leren was van belang voor het vervolgonderwijs, 
maar hij vond dat wel eenzijdig: ‘Ik heb ook opgemerkt dat daarbij niet alleen naar 
het individueel-zelfstandig kunnen studeren gekeken moet worden. Men moet ook 
de attitude hebben om dit in teamverband te doen. Ik vind dit nog altijd een aspect 
dat wij niet moeten veronachtzamen.’ Uit deze toonzetting en de hoofdzakelijk tech-
nische aard van de inbreng kan wellicht geconcludeerd worden dat Van der Vlies 
zich ervan bewust was dat de invoering van het studiehuis geen onderdeel van het 
wetsvoorstel was en dus niet als politieke keuze werd beschouwd. Het studiehuis 
was dan vooral een beleidsprobleem voor scholen en geen wetgevingsprobleem.

68 Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen, Kamerstuk 31007, nr. 6, 137. 
69 Verslag Vaste Kamercommissie Onderwijs, 4 maart 1997. 

vermoeden dat hier intern steviger over gediscussieerd is dan uit mail en interview 
blijkt. In de volgende paragraaf zullen we analyseren hoe beide fracties de volgende 
vernieuwing, de tweede fase, beoordeelden. 

5.5 De Staatkundig Gereformeerde Partij en de tweede fase 

Positieve grondhouding
In een vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs en Weten-
schappen van 15 februari 199366 nam Van der Vlies een constructieve houding 
aan ten aanzien van de tweede fase. Van der Vlies gaf aan dat zijn fractie niet bij 
voorbaat negatief stond ten opzichte van vernieuwing. Hij stelde: ‘De structuren 
zijn niet heilig; althans niet deze. We moeten vernieuwing niet laten afstoten op 
koudwatervrees.’ Zo vond Van der Vlies het terugdringen van het aantal profielen 
een goede zaak. 
Meer inhoudelijk was het pleidooi van Van der Vlies voor de vakken geschiedenis 
en aardrijkskunde. Hij pleitte ervoor om deze vakken op te nemen in het algemeen 
verplichte deel. Naar aanleiding van deze vakken maakte hij ook de principiële 
opmerking dat een keuze voor geschiedenis en aardrijkskunde zou voorkomen dat 
er een eenzijdige gerichtheid was op rendementsdoelen en nauwelijks aandacht 
voor de persoonlijke vorming en ontplooiing van de leerlingen. Van der Vlies zou 
ook een wat warmere belangstelling voor de vakken beeldende vorming willen 
aanbevelen. Hiermee benadrukte de onderwijsman Van der Vlies dat vorming meer 
was dan alleen intellectuele vorming. 

Kritiek op het studiehuis
Duidelijk kritischer was Van der Vlies later over het studiehuis. Op 29 mei 1995 sug-
gereerde hij dat het studiehuis weleens zou kunnen leiden tot een teloorgang van 
de kennisoverdracht. Van der Vlies: ‘Zal er eigenlijk nog wel sprake zijn van echte 
kennisoverdracht? Moet een leerling ook iets meekrijgen of gaat het er eigenlijk 
alleen maar om dat een leerling leert zich dingen eigen te maken?’67 Het was ove-
rigens opvallend dat de SGP nu pas met deze kritiek op het studiehuis kwam. Daar 
was eerder de mogelijkheid toe geweest, toen Wallage de opvattingen van het 
projectmanagement overnam. M. Leerling (RPF) maakte namelijk in het genoemde 
overleg van 15 februari 1993 wel op voorhand bezwaar tegen de degradatie van 
de leraar tot studiebegeleider, onder verwijzing naar de visie van het projectma-
nagement. Ook gebruikte Van der Vlies het gegeven niet dat het studiehuis nooit 
als verplichting in de wet stond en daarmee gewoon als vernieuwing genegeerd 
had kunnen worden. Dijsselbloem noemde in zijn rapport het studiehuisconcept 
een voorbeeld van ‘fantoomwetgeving’: scholen, maar zelfs ook politici, veronder-

66 Verslag Vaste Kamercommissie Onderwijs, 15 februari 1993, 28 e.v..
67 Verslag Vaste Kamercommissie Onderwijs, 29 mei 1995. 
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onderwijs over zich uitgestort kreeg.71 Van der Vlies vroeg zich af of het niet te 
veel werd. Hij wees erop dat uit het onderwijsverslag van de inspectie bleek dat het 
onderwijs onvoldoende was toegerust voor een goede invoering van de onderwijs-
vernieuwingen. De ervaringen met de invoering van de basisvorming hadden naar 
zijn oordeel ruimschoots bewezen dat scholen meer tijd nodig hadden voor een 
verantwoorde invoering van ingrijpende vernieuwingen, ook gelet op de tijd die 
nodig was voor de ontwikkeling van lesmateriaal en dergelijke.72 Kritisch omgaan 
met de planning dus, was de boodschap van Van der Vlies. 
Van der Vlies had in eerste instantie vooral technische en organisatorische opmer-
kingen rondom het vmbo. Hij vreesde dat de schotten tussen de diverse opleidingen 
in het vmbo zouden leiden tot fuikwerking. Hij wees erop dat dit mogelijke effect 
een gevolg was van de programmatische scheiding tussen basisopleidingen en 
kaderopleidingen. Een ander nadeel was volgens de SGP dat het vmbo opnieuw 
een versterking van de brede scholengemeenschappen betekende. ‘De leden van 
de SGP-fractie krijgen een beetje het beeld dat de scholen en scholengemeen-
schappen binnen een samenwerkingsverband geacht worden met elkaar samen te 
kunnen werken alsof het een grote brede scholengemeenschap is. Is dit niet in strijd 
met de nagestreefde autonomie en profilering van relatief zelfstandige scholen?’ 
Deze fusiedwang had volgens Van der Vlies echter ook gevolgen voor de identiteit: 
fuseren met scholen met een andere identiteit kon dan immers niet geweigerd 
worden. Hiermee kwam dus ook de vrijheid van onderwijs in het geding. 

Opnieuw een positieve grondhouding, maar ook kritiek 
Op 15 december 1997 vergaderde de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen met de staatssecretaris over de invoering van het vmbo. Van der 
Vlies begon tijdens deze vergadering met de positieve opmerking dat de invoering 
van leerwegen in mavo en vbo in principe op instemming van de SGP-fractie kon 
rekenen. Van der Vlies vreesde overigens wel de mogelijke teloorgang van het 
denominatieve onderwijs. Van der Vlies: 

De staatssecretaris suggereert sterk dat elke school met elke andere school moet kunnen 
samenwerken, ongeacht de richting. De gedachte dat denominatieve aspecten beper-
kingen kunnen stellen aan samenwerking respectievelijk verwijzing, wordt als ‘niet meer 
van deze tijd’ gewoon terzijde geschoven. Als wij zo doorgaan, hoeven wij helemaal niet 
meer te praten over richtingvrij plannen. Dan is het richtingbegrip al uitgehold!

71 Verslag Vaste Kamercommissie Onderwijs, 13 november 1997.
72 Verslag Vaste Kamercommissie Onderwijs, 13 november 1997. 

Steun aan de wet 
De eindconclusie van de SGP-fractie was helder: ‘Wij hebben kritische vragen 
gesteld aan de staatssecretaris. Ik hoop dat zij dat ook zo heeft ervaren. (…) Als dit 
niet veel bedenkingen meer oplevert, dan is mijn eindconclusie dat de wet de steun 
krijgt van de drie fracties die ik hier vertegenwoordig.’70

Op 20 juni 1997 werd in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer gewag 
gemaakt van het feit dat de SGP opnieuw aandacht vroeg voor een goede bege-
leiding naast het streven naar zelfstandigheid in het studiehuis. Hoewel dit geen 
onderdeel was van de wetgeving, bleef het kennelijk wel een aangelegen punt: ‘De 
leden van die fracties leggen er wel de nadruk op dat het vergroten van de zelfstan-
digheid een doel is om na te streven, maar dat er dan ook sprake moet zijn van een 
goede begeleiding.’ Uiteindelijk stemden de SGP-fracties in de Tweede en Eerste 
Kamer in met de plannen rond de tweede fase in het voorgezet onderwijs. 
In het interview gaf Van der Vlies aan dat de druk van het onderwijsveld ook mee-
speelde bij de snelheid van de besluitvorming. Er werd vanuit het onderwijs op 
snelheid aangedrongen. Lang twijfelen, lang nadenken was geen optie. De snelle 
besluitvorming en invoering hadden volgens Van der Vlies ook te maken met het 
feit dat onduidelijkheid en stroperigheid van de politieke besluitvorming de energie 
bij scholen zou kunnen doen wegspoelen. Daarom waren snelheid en efficiency 
belangrijk. Dit werd ook zichtbaar doordat sommige delen werden overgelaten aan 
een speciaal ingevoerd procesmanagement. Van der Vlies zag ook dat de invoering 
van de vernieuwingen op veel reformatorische scholen als een soort uitdaging 
werd geformuleerd. Het paste de politiek dan niet om zich met de details van 
de invoering te bemoeien. Dat was aan de scholen. Dit gaf veel reformatorische 
scholen een houding van pro-activiteit: je kon maar beter voorhoedeschool zijn, 
een snelle invoeringsstrategie kiezen dus, dan had je de regie beter te pakken. Toch 
was er ook een ander beeld. In een interview met een vertegenwoordiger van VGS/
BGS/DGS meende deze dat de SGP een bedenkelijke rol had gespeeld. De partij had 
invloed op scholen uitgeoefend om niet al te moeilijk te doen, om zo de partij meer 
acceptabel te maken en als constructieve partner over te laten komen in het belang 
van de besluitvorming rond andere politieke zaken. Dit beeld werd echter in andere 
gesprekken niet bevestigd. 
De volgende vernieuwing waarover de SGP een mening moest vormen, had zich 
inmiddels al aangediend: het vmbo. 

5.6 De Staatkundig Gereformeerde Partij en het vmbo

De invoering van het vmbo was de laatste schakel van de vernieuwingen. De SGP 
maakte zich met name zorgen over de grote hoeveelheid vernieuwingen die het 

70 TK 85, 5924, 28 mei 1997.
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der Vlies bekritiseerde het toenemende avo-karakter van het vmbo. Het technisch 
beroepsonderwijs had juist een forse impuls nodig. Ook het wegvallen van het 
mavo werd bekritiseerd. Van der Vlies benoemde bij de discussies over het vmbo 
ook duidelijke kritiek op een vorige vernieuwing, de basisvorming. Hij bekritiseerde 
de toetsen van de basisvorming en het sterkere accent op zelfstandig leren.73

Tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer op 28 januari 1998 herhaalde en 
verscherpte Van der Vlies zijn belangrijkste bedenkingen. Ook hier startte hij met 
de opmerking dat het wetsvoorstel in vele opzichten steun verdiende. Maar Van 
der Vlies benadrukte vooral dat de invoering van het vmbo weleens een scheiding 
zou kunnen inluiden tussen vbo-mavo enerzijds en havo-vwo anderzijds. Een soort 
tweestromenland in het voortgezet onderwijs, waarbij de brugfunctie van het oude 
mavo niet meer zou functioneren. Hij maakte zich zorgen over het verdwijnen van 
het mavo: ‘Wat blijft er eigenlijk over van het mavo? Lopen wij niet het risico dat dit 
wegzakt en dat daardoor de brug tussen vbo en de rest van het algemeen vormend 
onderwijs verdwijnt?’ Van der Vlies veronderstelde dat er geen goede doorstroom-
mogelijkheden meer zouden zijn van vmbo naar havo, wat ten koste zou kunnen 
gaan van de aantrekkelijkheid van het vmbo.74 

Vmbo en ROC 
Van der Vlies zag in de samenwerking tussen het vmbo en de ROC’s een vergaande 
vernieuwing, zelfs een structuurwijziging. Ook hier was het identiteitsaspect een 
zwaarwegend kritiekpunt. Van der Vlies verwachtte dat de relatie tussen vmbo-
scholen en ROC’s, waarin het mbo was ondergebracht, sterker zou worden. Dat was 
ook nodig met het oog op de doorstroming en de verticale afstemming tussen vmbo 
en mbo. Van der Vlies zag hier een structuurwijziging in: het zou een meer verticale 
scholengemeenschapsvorming tot gevolg hebben. Op verschillende plaatsen werd al 
gewerkt aan onderwijstechnocentra als samenwerkingsconstructies tussen vbo en 
mbo, zo constateerde hij. Van der Vlies had hier de mogelijke consequenties voor het 
reformatorisch mbo75 op het oog. Dit was een aangelegen punt, omdat de kans niet 
heel groot geacht werd dat dit relatief kleine mbo-college deze verticale verbinding 
met alle reformatorische vmbo-scholen tot stand kon brengen. Van der Vlies: 

Dat alles kan op termijn nogal wat veranderingen tot gevolg hebben in het veld van 
het beroepsonderwijs. Het lijkt mij van belang dat wij ons daarvan rekenschap geven 
en daarop een visie ontwikkelen. Ik noem deze punten niet omdat ik daaraan redenen 
ontleen tegen deze wet te zijn, maar wel om een en ander zo goed mogelijk in beeld 
te hebben en ons zo nodig voor te bereiden op de consequenties. Er zitten natuurlijk 
positieve kanten aan, maar er zijn ook risico’s.

73 Verslag Vaste Kamercommissie Onderwijs, 15 december 1997.
74 Zoals al in hoofdstuk 3 is aangegeven was de SGP hierin profetisch: de herinrichting van 

het mavo en aanhouden van mavo-scholen zegt in dit opzicht voldoende. 
75 Het reformatorisch onderwijs heeft één mbo-college, het Hoornbeeckcollege, dat 

gevestigd is in o.a. Amersfoort, Goes en Rotterdam.

Onderstaand debatje is exemplarisch voor de insteek van de SGP in deze ver-
nieuwing: de vrijheid van onderwijs moest gewaarborgd blijven. Was dat op orde, 
dan zou de SGP verder niet dwarsliggen. Staatssecrataris Netelenbos (PvdA) rea-
geerde op de opmerking van de SGP op de mogelijke teloorgang van het denomi-
natieve onderwijs:

Staatssecretaris Netelenbos: Waaruit leidt u af dat je niet kunt samenwerken met de 
eigen richting? Dat suggereert u eigenlijk. 

De heer Van der Vlies (SGP): Nee. Ik zeg dat je moet samenwerken met scholen van 
een andere richting. Dat is het omgekeerde van wat u mij nu voorhoudt. 

Staatssecretaris Netelenbos: Je moet in het kader van de zorgverlening samen-
werken met scholen. Waar staat dat je geen scholen mag uitkiezen die passen bij 
jouw profiel? 

De heer Van der Vlies (SGP): Wij praten gigantisch langs elkaar heen. Mijn stelling 
is dat dit wetsvoorstel een sfeer ademt dat een school, van welke richting dan ook, 
geacht wordt om samen te kunnen en te willen werken met welke andere school dan 
ook. Uiteraard moet er een aanleiding zijn tot die samenwerking. Dat is, denk ik, een 
leidende gedachte in uw benadering. Ik erken wat ik al bij de behandeling van de 
Wet op het primair onderwijs uitvoerig heb gezegd – ik heb u daar toen zelfs voor 
geprezen – dat er ook een richtinggebonden samenwerking denkbaar is, ook op 
landelijk niveau. Dat bestrijd ik helemaal niet. Uit dit wetsvoorstel komt de sfeer die 
ik zojuist heb beschreven naar voren. U was ook aanwezig bij de behandeling van 
de Wet op het primair onderwijs. U kent de amendementen die daarbij liggen. U kent 
enkele amendementen die hier liggen en die daar al bij liggen. Deze amendementen 
brengen mij in conflict met de lijn van denken die ik heb proberen aan te geven. En 
daar brengt u mij echt niet van af. De staatssecretaris knikt nu ook naar mij, dit voor 
de Handelingen! Dit is voor de SGP-fractie en zeer gewichtig punt, zoals de staatsse-
cretaris en de collega’s weten. Ik vind dat er te gemakkelijk overheen wordt gestapt. 

Bron: Verslag Vaste Kamercommissie onderwijs, 15 december 1997

Hoewel de vrijheid van onderwijs voor de SGP als belangrijkste discussiepunt werd 
benoemd, was de partij over diverse andere aspecten van het vmbo ook kritisch. 
Zo was er kritiek op de aansluiting van het vmbo op het mbo. Met de invoering 
van leerwegen werd immers ook beoogd om de aansluiting tussen vbo en mbo te 
verbeteren. De SGP-fractie vreesde echter dat de leerwegen daar op zichzelf niet 
voldoende voor waren. Er was meer nodig om het verval van het vbo te stoppen. 
Er moesten veel duidelijker beroepskwalificaties en -perspectieven komen. Van 
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De SGP ziet ook de werkelijkheid, namelijk een overheid die weinig rekening houdt 
met deze roeping. Toch blijft het ideaal wel staan: een openbare school met de 
Bijbel. Bijbelse uitgangspunten zijn zegenrijk voor het hele volk, zo stelt de SGP. 
Het oude ideaal van Groen van Prinsterer staat haar nog steeds voor ogen: ‘De 
staatkundig gereformeerden bukken node en met pijn onder dit feit, zoals Groen 
van Prinsterer weleer, en dat is wat anders dan aanvaarding.’ Evenals in de tijd van 
Groen van Prinsterer is in het huidige politieke klimaat de vrijheid van het onderwijs 
het hoogst haalbare. Het pleiten voor de vrijheid van onderwijs ‘zal dan evenwel 
altijd in de context van het geformuleerde ideaal moeten worden gezien’.79 

Praktische en principiële benadering van de vernieuwingen 
De politieke positiekeuze van de SGP werd vooral bepaald door het belang van 
het behouden van (de levensbeschouwelijke inkleuring van) het eigen reforma-
torisch onderwijs. Als dat op orde was, werden veel andere zaken die conflicteerden 
met het eigen gedachtegoed om redenen van politieke concessie geslikt. Bij alle 
vernieuwingen was dit de houding die bepalend was. Het geheel van het Neder-
landse onderwijs lijkt daardoor minder in het vizier te zijn geweest. Het besef dat 
de insteek van Groen van Prinsterer niet meer haalbaar was, bevorderde deze prak-
tische benadering ongetwijfeld. Gegeven het maatschappelijk krachtenveld leek 
het in de lijn van Groen van Prinsterer om vooral ruimte te vragen voor scholen 
waar het onderwijs gevoed werd door het Evangelie en de christelijk-historische 
traditie. 
De voortgaande reformatorische verzuiling kan echter ook een belangrijke ver-
klaring zijn voor deze houding ten opzichte van de vernieuwingen. Het voortbestaan 
en handhaven van de eigen instellingen werd van groot belang geacht. Een extra 
bewijs voor het feit dat de SGP vooral op het handhaven van de eigen identiteit van 
de reformatorische onderwijsinstituten uit is geweest, is de opmerking van Van der 
Vlies dat er een afhankelijkheidsrelatie was ten opzichte van bewindspersonen met 
betrekking tot eventuele nieuw te stichten reformatorische scholen. Als je dan op 
alle fronten dwars ging liggen, kon je nieuwe stichtingen wellicht vergeten.80 
Voor de middenschool geldt dat de kritiek het meest inhoudelijk was. De SGP con-
stateerde een onverholen socialistische koers in de Contourennota.81 Bij de oor-
deelsvorming in de SGP over basisvorming lijkt de substitutiemogelijkheid van 
de kerndoelen doorslaggevend te zijn geweest. Hiermee kon de eigen identiteit 
gewaarborgd worden, zo was de visie in de Tweede Kamerfractie van de SGP. Het 
blijft overigens opmerkelijk dat de SGP-fracties in de verschillende kamers ver-
schillend stemden. De eigen verantwoordelijkheid van de afzonderlijke Kamers 
werd in deze kwestie benadrukt. Maar gezien het feit dat dergelijk verschillend 
stemmen niet vaak voorkomt, is dit een aanwijzing voor het feit dat er verschil 

79 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 
37, 38.

80 Interview 15 november 2012.
81 Kamerstuk 13459, p. 8, nrs. 1 en 2, 18 juni 1975.

Uiteindelijk stemde de SGP voor het voorstel tot invoering van het vmbo. Ook de 
fractie in de Eerste Kamer ging akkoord. 

Integratie van de bevindingen 
In de voorgaande paragrafen is in chronologische volgorde beschreven hoe de SGP 
de vier vernieuwingen vanuit haar politieke verantwoordelijkheid heeft benaderd. 
In deze paragraaf worden de bevindingen van dit hoofdstuk geïntegreerd volgens 
de onderwerpen van het analysekader. Daar waar het interview met Van der Vlies 
en het e-mailcontact met Holdijk extra duidelijkheid geven over de houding van de 
SGP-fractie, is dat opgenomen in de beschrijving. 

1. Relatie identiteit versus gedachtegoed achter de onderwijsvernieuwing 

Het wetenschappelijk bureau van de SGP becommentarieerde de vernieuwingen 
in het onderwijs vanuit de eigen identiteit. In de afgelopen decennia gaf de partij 
diverse brochures uit die voor dit onderzoek van belang zijn. De eerste betrof een 
commentaar op de Contourennota van minister Van Kemenade.76 Deze brochure 
kwam al aan de orde in paragraaf 5.3. Vervolgens is er een katern over de basis-
vorming verschenen onder redactie van Mulder. Inhoudelijk kwam deze brochure 
aan de orde onder paragraaf 5.4. Ten slotte publiceerde het wetenschappelijk 
bureau van de SGP in 2004 de brochure Van ideaal naar werkelijkheid. SGP-visie 
op onderwijs.77 Omdat deze brochure werd uitgegeven na alle onderwijsvernieu-
wingen, komt deze in dit analysekader aan de orde onder het item evaluatie. 

Dienaresse Gods 
In alle genoemde publicaties wordt in vrijwel gelijke bewoordingen het ideaal 
van de SGP tegenover de werkelijkheid geplaatst. Het ideaal van de SGP is dat de 
overheid als ‘dienaresse Gods’ alle aspecten van het leven dienend wil maken naar 
Bijbelse uitgangspunten. Het onderwijs moet dus ook in zijn verschillende vormen 
overeenkomstig de Bijbel (aangeduid als Gods Woord) zijn. Immers, het gehele volk 
moet worden onderwezen in de kennis van de Bijbel.

Een rechtgeaarde overheid die begeert te regeren naar de maat van artikel 36 van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan ten diepste geen vrijheid laten aan niet aan de 
Heilige Schrift genormeerde en gebonden geledingen in onze samenleving om onderwijs 
te (laten) geven naar de daarin levende inzichten. De SGP heeft dit de overheid in liefde 
voor te houden.78 

76 Abma, Commentaar op de “Discusssienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 
1977. 

77 Mulder (red.), Van ideaal naar werkelijkheid, 2004.
78 Abma, Commentaar op de “Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel”, 1977, 

37. 
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werkingsverbanden. De vernieuwing zelf stuitte niet op onoverkomelijke levens- 
beschouwelijke bezwaren. 

2. Veranderingen in curriculum en didactiek

De SGP wijdde niet veel woorden aan het ‘wat’. Bij de basisvorming ging het wat dat 
betreft alleen over de vakken techniek en verzorging. Het emancipatoire karakter 
van met name het vak verzorging ontmoette kritiek bij de SGP. De inhoudelijke 
invulling van de vakken leek volgens de partij wel geborgd te zijn door de moge-
lijkheid tot substitutie van de kerndoelen. De fractie in de Eerste Kamer was daar 
kritischer over, zoals bleek uit de tegenstem bij de basisvorming. 
Het ‘wat’ was voor de SGP uiteraard wel van belang, omdat de inhoud van de vakken 
ook bepalend is voor de identiteit. Bij de meeste vernieuwingen kregen ze echter 
voldoende garanties om de eigen identiteit vast te houden en was het niet nodig 
om hier een groot punt van te maken. Bij de plannen voor de middenschool was de 
kritiek op het ‘wat’ het scherpst: de onderwijsinhouden zouden misbruikt worden 
om maatschappelijk wenselijke (lees: socialistische) ontwikkelingen mogelijk te 
maken. 
Over het ‘hoe’ liet de SGP zich nauwelijks uit. Een uitzondering was de kritiek op 
het studiehuis in de tweede fase. Het studiehuis stond niet in de wet als een ver-
plichting. In de wet werd het concept van het studiehuis vrijgelaten, maar wel 
(stevig) aanbevolen. Van der Vlies benadrukte dat de implementatie van het stu-
diehuis ook op reformatorische scholen voortvarend ter hand genomen zou worden. 
Van der Vlies vond dat de politiek zich hier niet al te veel mee moest bemoeien, 
maar was wel kritisch over de onderliggende gedachte. Met name vermoedde hij 
een teloorgang van de kennisoverdracht.83

Juist om het feit dat het studiehuis het reformatorisch mensbeeld raakte en 
bovendien ook nog eens in de categorie fantoomwetgeving viel, kon van de SGP 
een duidelijker afwijzende reactie verwacht worden. Die kwam er echter niet. 

3. Invoeringsstrategie

Van der Vlies wist dat de invoering van de vernieuwingen moeizaam ging, zo gaf hij 
aan in het interview. Dat was vaak reden voor overleggen tussen diverse politieke 
partijen, waaraan ook de SGP deelnam. Daarbij werd onder andere uitgesproken dat 
‘docenten per definitie wel conservatief zijn’84: het zou enige tijd moeten nemen. 
Eigenlijk was de Commissie Dijsselbloem het gevolg van deze overleggen en beden-
kingen, aldus Van der Vlies. 
De politiek was uiteraard niet aan zet als het ging om de daadwerkelijke imple-
mentatie van de vernieuwingen in het onderwijs. Al eerder werd duidelijk dat de 

83 Interview 15 november 2012. 
84 Interview 15 november 2012.

in weging was van onder andere de levensbeschouwelijke achtergronden van de 
vernieuwing. De woordvoerder in de Eerste Kamer, Holdijk, benoemde zowel prin-
cipiële kritiek – gericht tegen de ideologie achter de basisvorming – als juridische 
kritiek. Bij de principiële kritiek noemde hij met name de formulering van kern-
doelen. Hij was hierop minder gerust dan de fractie in de Tweede Kamer, die de 
mogelijkheid tot substitutie van de kerndoelen als een belangrijke politieke con-
cessie in de richting van de SGP uitlegde. Vanuit het staatsrecht werd de invoering 
van de kerndoelen overigens ook als een fundamenteel probleem gezien.82 Het feit 
dat Van der Vlies probeerde Holdijk tot een positieve stem te bewegen, geeft ook 
aan dat de politieke realiteit door Van der Vlies waarschijnlijk anders beoordeeld is, 
namelijk: we hebben zaken bereikt, een tegenstem kan dan eigenlijk niet meer. Het 
lijkt erop dat de fractie in de Eerste Kamer dichter bij de eigen politieke uitgangs-
punten is gebleven. 
Ook bij de in de politiek minder bediscussieerde plannen rondom de tweede fase 
zagen we dat voor de SGP-fracties de toezegging dat scholen konden vasthouden 
aan de identiteit een belangrijke reden was voor een voorstem. Van der Vlies was bij 
de tweede fase bijvoorbeeld tevreden over de vrijheid die er bleef met betrekking 
tot de vakken godsdienst en levensbeschouwing. Bij de tweede fase sloeg de SGP 
een duidelijk kritische toon aan ten opzichte van het bevorderen van de autonomie 
en de zelfstandigheid van de leerlingen. De studiehuisgedachte werd kritisch 
bejegend, maar bleek toch geen struikelblok. De grondigheid van de discussie rond 
de basisvorming was bij de tweede faseplannen afwezig. Uiteindelijk stemden 
beide fracties ook in met de plannen van de tweede fase. 
Bij het vmbo constateerden we dezelfde houding. De leden van de SGP-fractie 
kregen de indruk dat de scholen en scholengemeenschappen binnen een samen-
werkingsverband geacht werden met elkaar te kunnen samenwerken alsof ze een 
grote brede scholengemeenschap vormden. De SGP zag dit als in strijd met de 
nagestreefde autonomie en profilering van relatief zelfstandige scholen. Volgens de 
partij kon de vrijheid van onderwijs hierdoor in het gedrang komen. Ook deelname 
van scholen met een andere identiteit kon daardoor immers niet worden geweigerd. 
Toen hier duidelijke concessies werden gedaan, was het probleem uit de lucht. De 
identiteit was hier dus alleen in het geding bij mogelijke verwatering door samen-

82 Artikel 23 van de Grondwet garandeert dat het bijzonder onderwijs dat voldoet aan 
de zogenaamde deugdelijkheidseisen, uit de openbare kas wordt bekostigd. Deze 
deugdelijkheidseisen hebben betrekking op de kwaliteit van het onderwijs. Het zijn 
inrichtingsvoorschriften, zoals het voorschrift dat leerlingen een minimum aantal 
uren onderwijs dienen te ontvangen. De wetgever rekent ook de kerndoelen tot de 
deugdelijkheidseisen. Kerndoelen beschrijven globaal wat in ieder geval moet worden 
aangeboden. De kerndoelen, die moeten worden opgenomen in het zogenaamde 
schoolplan, bieden mogelijkheden om op schoolniveau de kwaliteit van het onderwijs 
nauwgezet te volgen. De mening van bijvoorbeeld de VGS is dat de overheid met de 
voorgeschreven kerndoelen de grenzen van de deugdelijkheidseisen overschrijdt en 
de vrijheid van onderwijs daardoor aantast. Zie ook: Belinfante, Staatsinstellingen en 
staatsrecht, 2009. 
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>> vanmiddag de revue gepasseerd. Wij moeten nog eens een moment zoeken 
waarop wij dat met elkaar uitdiepen. Ik meen dat daar een belangrijk punt ligt. Hoe 
vaak maak je het mee dat er door een bewindspersoon een soort overeenkomst is 
gesloten op een beleidsterrein en dat dit eigenlijk voor de Kamer een kwestie is van 
slikken of stikken? Ik zeg het wat oneerbiedig, maar zo zijn nu eenmaal de afspraken 
met de geledingen in het veld gemaakt. Dat stelt de Kamer wel voor dilemma’s. 
Dat is een oud punt, maar dat heeft hier wel erg mee te maken, want ik herinner 
mij diverse momenten uit de onderwijsvernieuwingen die nu tegen het licht zijn 
gehouden en waarbij het zo is gegaan. (….).

Uit het debat over het rapport van de Commissie Dijsselbloem, dinsdag 6 mei 2008

4. Praktische uitvoering 

De houding van de SGP-fractie ten opzichte van de vernieuwingen had nauwelijks 
effect op de daadwerkelijke houding van docenten in hun klaslokalen. Daarvoor 
stond de politiek te ver van de dagelijkse praktijk in het onderwijs, aldus Van der 
Vlies. In de politiek werd vaak gesproken over de weerbarstige onderwijspraktijk. Er 
was sprake van een moeizame praktische uitvoering: veel scholen en met name ook 
docenten lieten het al snel afweten. Veelvuldig viel te horen dat dit het gevolg was 
van het feit dat er te veel na elkaar en te veel naast elkaar gebeurde. Er ontstond 
een zekere vernieuwingsmoeheid, die nog versterkt werd door allerlei aanpassingen 
in de wet en de mogelijkheid om af te wijken van het oorspronkelijke plan. Van der 
Vlies begreep dat het politiek ingrijpen de beleidsresistentie voedde.86 
Bij de debatten over de invoering van de laatste vernieuwing was de SGP zich meer 
bewust van deze mogelijke houding in het reformatorisch onderwijs. De partij maakte 
zich met name zorgen over de grote hoeveelheid vernieuwingen die het onderwijs 
over zich uitgestort kreeg. Van der Vlies vroeg zich af of het niet te veel werd: 

Daarbij komt dat de scholen al met vele andere vernieuwingen te maken hebben. Uit het 
onderwijsverslag van de inspectie blijkt ook dat het veld op dit moment onvoldoende 
is toegerust voor een goede invoering van onderwijsvernieuwingen. De ervaringen met 
de invoering van de basisvorming hebben toch ruimschoots bewezen dat scholen meer 
tijd nodig hebben voor een verantwoorde invoering van ingrijpende vernieuwingen, ook 
gelet op de tijd die nodig is voor de ontwikkeling van lesmateriaal en dergelijke?87 

De basis was hiermee gelegd voor beleidsresistentie. 

86 Interview 15 november 2012.
87 Verslag Vaste Kamercommissie 13 november 1997. 

SGP van mening was dat onderwijsvernieuwingen van binnenuit moesten komen 
en nooit via decreet of wetgeving opgelegd konden worden. Actieve politieke 
bemoeienis zou eerder contraproductief werken. Vernieuwen was een zaak van de 
scholen zelf. Het was wel de taak van de politiek om de invoering te monitoren en 
mogelijke bijstellingen via wetgeving vast te leggen. Dat was ook veelvuldig de 
praktijk, zoals het bijstellen van de toetsen aan het einde van de basisvorming en 
van de profielen van de tweede fase. De politiek creëerde geen rust om vernieu-
wingen echt een kans te geven. Veelvuldig viel te horen dat ze te snel op elkaar 
volgden. Daardoor ontstond er bij de scholen een zekere moeheid met het gevolg 
dat zij hun eigen gang gingen. Er werd een verzadigingspunt bereikt.
De SGP hield altijd contact met het onderwijsveld. Er was regelmatig sprake van 
terugkoppeling naar het onderwijs.85 Scholen gaven vrijwel altijd een positief 
beeld terug: als er maar vrije ruimte was, die volgens de eigen identiteit ingevuld 
kon worden of als ze de kerndoelen maar vrij mochten invullen, kwam het wel in 
orde. De strubbelingen bij de implementatie van de vernieuwingen zoals die in den 
lande wel werden ervaren, werden door de SGP-fractie met een zekere regelmaat 
met de andere politieke fracties besproken. 

Factor tijd
Van der Vlies maakte als woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer drie van de 
vier besproken vernieuwingen mee. In het debat over het rapport van de Commissie 
Dijsselbloem stelde hij dat de factor tijd een uiterst complexe rol speelde bij de 
invoering van de onderwijsvernieuwing. De door hemzelf gebruikte metafoor van 
de slak bij de invoering van de basisvorming illustreerde dat de SGP zelf ook op 
vlot afhandelen aanstuurde. De tijd zorgde ervoor dat er een wig kon ontstaan 
tussen onderwijs en politiek en binnen het onderwijs zelf, zo stelde Van der Vlies. 
Het onderzoek van de Commissie Dijsselbloem benadrukte dat op verschillende 
momenten uitstel kon worden bedongen, maar dat de Kamer daar vanwege de 
haast geen behoefte aan had. Van der Vlies riep daarom in retrospectief op om in 
een beleidstraject van tevoren diverse momenten van bezinning in te bouwen. 

De heer Van der Vlies (SGP): De heer Dijsselbloem zei dat er vooral op gelet moet 
worden dat het proces verantwoord verloopt, ook bij het deel dat voorafgaat aan 
het Kamerwerk en het deel dat zich na afloop van het Kamerwerk voltrekt. Dat 
bracht mij tot een interruptie. Daar leg ik toch nog maar een keer de vinger bij. Wat 
is nu de rol van de politiek? “De politiek” is natuurlijk iets meer dan het parlement. 
Moet je nu initiërend werken of codificerend? Die vraagstelling richt zich op een 
breder debat dan alleen op het onderwijsbeleidsdebat. Die vraagstelling regardeert 
het werk van de Kamer. De voorbeelden uit andere sectoren van beleid zijn >> 

85 Interview 15 november 2012.
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was het ook wel een bewuste (politieke) keuze, ingegeven door de notie dat de 
overheid zich ten opzichte van het onderwijs zoveel mogelijk op de achtergrond 
moet houden. De taak van de overheid wordt vooral voorwaardenscheppend 
genoemd.91 Toch is het opmerkelijk dat de visie van de overheid achter de onder-
wijsvernieuwingen geen enkele aandacht krijgt. Het feit dat de SGP als politieke 
partij zelf geen visie op vernieuwingen had, noodzaakte de partij er wel toe om 
bij het bestuderen van de vernieuwingen op basis van het inhoudelijke profiel van 
de partij tot een afweging te komen. Het lag immers meer voor de hand dat de 
SGP haar eigen, bibliocratische standpunt zou verwoorden. Het feit dat de neutra-
liteit van de overheid een idee-fixe92 genoemd wordt, versterkte ook deze noodzaak 
tot een eigen visie op vernieuwingen. Het is ook mogelijk dat de schoolleiders die 
betrokken waren bij het schrijven van deze nota in 2004, toen de onderwijsver-
nieuwingen onder scherpe kritiek lagen, nog onvoldoende in staat waren tot retro- 
spectie op en het nemen van afstand tot de vernieuwingen. 

Commissie Dijsselbloem
De inbreng van de SGP bij de Commissie Dijsselbloem is bij de evaluatie van de ver-
nieuwingen uiteraard van belang. In de Commissie Dijsselbloem zat namens de SGP 
mevrouw C. Ortega-Martijn van de CU-fractie. Van der Vlies was ook uitgenodigd 
om te getuigen, maar op de dag dat dat zou plaatsvinden, was hij door familieom-
standigheden verhinderd. 
Op 15 april 2008 vond het debat plaats over het eindrapport Tijd voor Onderwijs 
van de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen van de Com-
missie Dijsselbloem. Van der Vlies betoogde dat de onderwijsvernieuwingen een 
forse aanslag hebben gepleegd op de rust en de kwaliteit van het onderwijs. Hij 
waardeerde dan ook het rapport. Herstel van vertrouwen zag hij als een prioriteit. 
Van der Vlies benoemde veel zaken in kritische zin, zaken die hij in de debatten over 
de onderwijsvernieuwing zelf ook aan de orde had gesteld. 
De Commissie Dijsselbloem concludeerde dat de regering bij de onderwijsvernieu-
wingen haar kerntaak, namelijk het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, 
verwaarloosd had. Deze conclusie ging Van der Vlies te ver. De regering alleen de 
schuld geven paste niet: de Kamer was er ook steeds bij, aldus Van der Vlies. Het 
onderstaande citaat uit het debat over het rapport van de Commissie Dijsselbloem 
geeft de positie van de SGP weer: waken voor de vrijheid van onderwijs en de 
centrale positie van de docent. 

91 Mulder (red.), Van ideaal naar werkelijkheid, 2004, 120.
92 Mulder (red.), Van ideaal naar werkelijkheid, 2004, 122. 

5. Evaluatie 

Hoe keek de SGP terug op de vernieuwingen? In retrospectie stelde Van der Vlies in 
het interview dat ook de SGP te weinig zelfkritisch was, te volgzaam, te veel opging 
in het proces. Hij stelde wel in het algemeen dat scholen niet te benauwd moeten 
zijn voor vernieuwingen. Jongeren zijn ook veranderd en scholen moeten daarop 
durven aanhaken. De vernieuwingen hadden ook goede kanten, maar het waren er 
te veel, ze volgden elkaar te snel op, waren te wispelturig en er was te weinig ruimte 
en tijd om te laten beklijven. 
Van belang voor deze visie in retrospectie was de publicatie van Van ideaal naar 
werkelijkheid. SGP-visie op onderwijs uit 2004.88 Deze brochure beschrijft de visie 
van de SGP op het primair en voortgezet onderwijs en het onderwijsbeleid in de 
context van de veranderende samenleving.89 Gezien het verschijningsjaar is deze 
publicatie interessant voor het thema van deze studie. In 2004 waren alle grote 
onderwijsvernieuwingen inmiddels ingevoerd. In de tijd van het verschijnen van de 
brochure was er al een aantal jaren sprake van stevige kritiek op die onderwijsver-
nieuwingen. Het was dus interessant om na te gaan in hoeverre de brochure hierop 
in retrospectief inhaakt, deze vernieuwingen van commentaar voorziet of de kritiek 
verder voedt. De brochure geeft echter geen retrospectie op de vernieuwingen, 
maar vooral commentaar op het onderwijsbestel. Er wordt nauwelijks een visie 
op het onderwijs gegeven. De ondertitel van de brochure (SGP-visie op onderwijs) 
deed iets anders vermoeden. De brochure schetst de maatschappelijke ontwikke-
lingen en beschrijft enkele pedagogische en onderwijskundige noties. Beheersing 
(het ideaal van de verlichting) wordt geplaatst tegenover vrijheid (het romantische 
ideaal van de vrije persoonlijkheid). Deze tweepoligheid wordt benoemd als een van 
de meest krachtige spanningen van deze tijd, vergelijkbaar met die tussen führen en 
wachsen lassen in de opvoeding. Ofwel de moderne maakbare samenleving waarin 
meten weten is, tegenover de postmoderne samenleving waarbij pluriformiteit en 
subjectieve ontwikkeling belangrijke kenmerken zijn. In de onderwijssituatie, zo 
constateert de brochure, is deze tweepoligheid ook terug te zien. ‘Enerzijds moet 
het hele leerproces worden vastgelegd en beheerst (leerlingvolgsysteem, portfolio, 
sterke kwantitatieve kwaliteitsbewaking); anderzijds moet juist voor de individuele 
leerling ruimte zijn voor de eigen leerstijl, het zelfgekozen leertraject en de indi-
viduele betekenisverlening.’90

Er wordt in de brochure overigens geen keuze gemaakt in deze tweepoligheid. Dat 
zou de positie ten opzichte van de vernieuwingen verduidelijkt hebben. Misschien 

88 Deze brochure staat onder redactie van drs. J. Mulder en is samengesteld door een 
werkgroep met de volgende leden: W. Büdgen (voorzitter), dr. G. van der Hoek, M.F. 
van Leeuwen, drs. F. Lock-Hasselaar, mr. J.G. Macdaniël, drs. J. Mulder (secretaris), drs. 
J.M.M. van de Ridder, drs. W.L. Verweij, ir. B.J. van der Vlies en mr. A. Weggeman. Deze 
werkgroepleden zijn afkomstig uit het reformatorisch onderwijs, uit de begeleidingsdienst 
en uit de politiek. 

89 Mulder (red.), Van ideaal naar werkelijkheid, 2004, 5.
90 Mulder (red.), Van ideaal naar werkelijkheid, 2004, 111, 112. 
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De rode lijn in de reacties van de SGP was dus dat het bestaan van de eigen scholen 
scherp in het vizier gehouden werd. Als er geen sprake was van gevaar voor het 
behoud van de eigen identiteit, of als het bestaan van de eigen scholen niet in 
gevaar kwam, ging de SGP vrij gemakkelijk mee, ondanks de vaak fundamentele 
onderwijskundige en principiële bezwaren. Dit was een opmerkelijk smalle focus, die 
wel relevant zou zijn als de SGP zich alleen zou bezighouden met het voortbestaan 
van het reformatorisch onderwijs. De SGP veroorloofde zich echter in de debatten 
regelmatig inhoudelijke opmerkingen over het onderwijs in het algemeen en accep-
teerde vervolgens toch een stevige wijziging van doel, inhoud en richting van het 
onderwijs. Dat leek in tegenspraak met de inhoudelijke, principiële bezwaren die 
eerder geformuleerd waren. 
Want principiële bezwaren waren er wel, ten aanzien van alle vernieuwingen. 
Hoewel het in de politiek uiteraard altijd gaat om een afweging van belangen, had 
de SGP voldoende in handen om uiteindelijk bij een tegenstem uit te komen, vaker 
dan alleen die ene keer in de Eerste Kamer ten opzichte van de basisvorming. Voor 
een partij die bekendstaat om het grote belang dat gehecht wordt aan Bijbelse 
principes was er voldoende munitie om in de uiteindelijke stemming de principiële 
houding door te zetten. Die kritiek betrof immers voor de partij fundamentele zaken 
die in alle vernieuwingen in meerdere of mindere mate aanwezig waren, zoals de 
opvattingen over de autonome leerling, het egalitaire en emancipatoire denken, 
het feit dat onderwijs als middel tot maatschappelijke hervorming werd gebruikt, 
de relatief grote invloed van de overheid op de scholen, het constructieve in plaats 
van distributieve onderwijsbeleid en het feit dat er meer aandacht was voor vaar-
digheden dan voor kennisoverdracht. 
Via een U-bocht wist de SGP de principiële bezwaren trouwens vaak juist weer 
te gebruiken om vóór de vernieuwingen te kunnen zijn. Scholen moesten volgens 
de SGP de vernieuwingen aangrijpen om de onderwijsinhoud van verschillende 
vakken te vernieuwen en om hun eigen identiteit te vertalen in het onderwijs. Dit 
lijkt echter een gelegenheidsargument, omdat scholen die mogelijkheid altijd al 
hadden. Dit standpunt gebruikte de SGP echter regelmatig in de debatten voor de 
basisvorming, de tweede fase en het vmbo. 
Ook didactische en praktische bezwaren, zoals de positie van het vbo, het afnemen 
van de toetsen in de basisvorming, het feit dat er weinig zicht was op de verschillende 
talenten, de te lage waardering voor uitvoerend vakmanschap, de negatieve kant 
van de fusies en de beleidsresistentie omdat de vernieuwingen bij docenten niet 
leefden: ze werden allemaal benoemd door de SGP. Om succesvol te zijn moesten 
onderwijsvernieuwingen volgens de partij van binnenuit komen en nooit via decreet 
of wetgeving opgelegd worden. Ook vanuit praktische overwegingen was er dus 
voldoende reden om tegen te stemmen, zo lijkt het. De instemming met de meeste 
vernieuwingen bevreemdt nog meer daar er politiek gezien geen enkele reden was 
om geen principiële tegenstem te geven: de SGP maakte, zoals gewoonlijk, geen 
deel uit van een coalitie en was ook niet noodzakelijk voor een meerderheid om 
de basisvorming tot wet te verheffen. Het lijkt vooral de praktijk van het politieke 
handwerk geweest te zijn die de voorstem in de Tweede Kamer heeft ingegeven: 

De heer Van der Vlies (SGP): Ik vind het markant dat wij een onderwijsinhoudelijk 
beleidsdebat hebben gevoerd waarin artikel 23 Grondwet niet uitdrukkelijk centraal 
kwam te staan. Ik heb daar zelf voor gewaakt dat te doen. Het artikel heeft natuurlijk 
wel hiermee te maken. Hoe preciezer en concreter je de kerndoelen en de eind-
termen formuleert en de wat-vraag invult, hoe gemakkelijker je in conflict komt met 
de ruimte die de vrijheid van onderwijs juist ook op dit punt vergt. Ik heb dit artikel 
niet in willen brengen, omdat wij het voor de juiste momenten moeten bewaren, 
maar het is wel een realiteit bij de kerndoelendiscussie: zo ging het. De profielendis-
cussie versus de vrije ruimte: zo ging het. Brede scholengemeenschappen, schaal-
vergroting en nu schaalverkleining: zo ging het. (…).
De basisvorming als conclusie van een ideologisch debat, tegelijk met de resultaten 
van de schaalvergroting in de jaren zeventig en tachtig ingezet en in de jaren 
negentig neergeslagen in de werkvelden in de scholen, heeft samen met de bud-
gettaire krapte, volgens mij de misère in de emotionele sfeer gebracht en de psy-
chologie van dit beleidsterrein sterk beïnvloed.  Laten wij eraan werken om de 
leraren het vak terug te geven en de school en de leraren de ruimte. Laten er begees-
terende docenten mogen zijn die inspireren en de leerlingen tot de best mogelijke 
prestatie uitdagen.

Uit het debat over het rapport van de Commissie Dijsselbloem, dinsdag 6 mei 2008

5.7 Samenvatting en conclusies 

Bij de kritiek die de Commissie Dijsselbloem verwoordde in haar eindrapport Tijd 
voor onderwijs waren veel zaken die eerder door de SGP verwoord zijn in de diverse 
debatten over de vernieuwingen. Aan de basis van de uiteindelijk positieve stem ten 
opzichte van basisvorming, tweede fase en vmbo (behalve in de Eerste Kamer ten 
aanzien van de basisvorming) lag veelal het feit dat het om politieke keuzes ging, 
ingegeven door het moment, ondersteund door het verkrijgen van toezeggingen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de kerndoelen in de basisvorming. Ook wilde de SGP 
niet al te veel in negatieve zin opvallen om eventuele nieuwe schoolstichtingen niet 
voor de voeten te lopen. Er was een afhankelijkheidsrelatie met de bewindspersonen 
ten aanzien van het plan van scholen, de lijst die melding maakte van nieuw op te 
richten scholen. Dwarsliggen zou contraproductief kunnen zijn. Dat de vinger door 
de overheid niet bij de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs gelegd mocht 
worden bracht ook een mildere houding in de visievorming ten opzichte van de ver-
nieuwingen met zich mee. Die kwaliteit werd immers ook afgemeten aan het loyaal 
doorvoeren van de vernieuwingen. Ook het gegeven dat de SGP een kleine speler 
was, speelde hierin een rol. Je kunt dan maar beter beter constructief meedoen. 
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betitelden dat als een weinig intensief contact. Zij ervoeren geen grote wederzijdse 
beïnvloeding op het gebied van de bezinning op achtergronden achter de onder-
wijsvernieuwing. Van kruisbestuiving leek op dit punt dan ook nauwelijks sprake. 
Wel wist men elkaar te vinden op kleine deelterreinen: de onaanvaardbare kern-
doelen of examenprogramma’s, waarbij dat uiteindelijk wel altijd leidde tot een 
politiek aanvaardbaar compromis. Er waren wel dwarsverbanden tussen politiek en 
onderwijs die de contacten vergemakkelijkten. Zo zat Abma ook in het bestuur van 
De Driestar en later zat Van der Vlies voor dezelfde school in de Raad van Toezicht. 
Resumerend kan gesteld worden dat er op enkele onderdelen wel wederzijdse beïn-
vloeding geweest is, maar dat de invloed van het onderwijs op de houding en het 
stemgedrag van de SGP waarschijnlijk groter is geweest dan andersom. De scholen 
bleken al behoorlijk pro-actief bezig. Het lijkt erop dat de SGP gedacht heeft dat de 
scholen er wel in wilden meegaan en dat het dus logisch was dat ook de politiek 
hierbij aansloot. De uitlatingen van Van der Vlies in het interview ondersteunen 
deze stellingname. Van der Vlies stelde dat scholen vrijwel altijd een positief beeld 
teruggaven: als er maar vrije ruimte is, die naar eigen identiteit ingevuld kan worden 
of als we de kerndoelen maar vrij mogen invullen, dan komt het wel in orde. Voor 
Van der Vlies was het duidelijk dat de scholen de politiek op sleeptouw namen: 

Een goed voorbeeld van wisselwerking tussen onderwijsveld en politiek is nog altijd 
gelegen in de discussie over de basisvorming en de kerndoelen in het basisonderwijs. 
Mede door de opbouwend-kritische, tegelijk constructieve wijze waarop het reforma-
torisch onderwijs deze uitdaging tegemoet trad, was het ons – hetzij met grote en 
gepaste bescheidenheid gezegd – mogelijk een werkelijke bijdrage te leveren aan de 
politieke besluitvorming.98

98 Golverdingen (et al.), Om identiteit en kwaliteit, 1996, 141.

er waren al zoveel positieve concessies gedaan, dat een tegenstem niet meer te 
verdedigen zou zijn.93 
Volgens Bronneman-Helmers bleek dat kamerleden zich vaak lieten geruststellen 
of overtuigen, enkele keren op wijziging van het wetsvoorstel of op uitstel van de 
invoering aandrongen, maar uiteindelijk toch akkoord gingen met het eindresultaat. 
De SGP stond niet alleen in haar combinatie van een kritische houding met toch 
een voorstem.94 Ook de D66-fracties in de Tweede en Eerste Kamer stemden bij-
voorbeeld verschillend. 
Het is niet ondenkbaar dat de SGP minder kritisch was over de vernieuwingen ná 
de middenschool omdat na de middenschooldiscussies het perspectief veranderde. 
De middenschool was in sterkere mate een ideologisch concept geworden, terwijl 
de basisvorming meer gezien werd als een structuurverandering. Het bij de tijd 
brengen van een onderwijsstelsel (met behoud van het unieke bestel) is ook te 
typeren als een onderwijsvernieuwing, maar van fundamenteel andere aard dan 
het doorvoeren van een ideologische richting. Bovendien is het een fundamenteel 
verschil wie de onderwijsvernieuwing doorvoert. Bij de middenschool was dat de 
overheid, terwijl Van der Vlies bij de volgende vernieuwingen juist de positieve 
verantwoordelijkheid van het onderwijsveld benoemde. Er waren ook praktische 
redenen om uiteindelijk voor te stemmen. Van der Vlies constateerde dat op diverse 
reformatorische scholen al het een en ander in gang gezet was. Dit heeft een elkaar 
versterkend effect gehad. Dit brengt ons bij een laatste vraag die aan de orde moet 
komen in deze concluderende paragraaf: welke invloed had de politiek op het 
onderwijs en vice versa?95 
In het boek Om identiteit en kwaliteit omschrijft Van der Vlies de relatie tussen de 
SGP en het onderwijs als een van ‘kruisbestuiving’.96 Hierbij lijken het dus gelijk-
waardige partners die elkaar beïnvloeden. In veel gevallen zal dat zeker zo zijn 
geweest. De SGP zorgde voor de politieke aandacht en facilitering voor het refor-
matorisch onderwijs en omgekeerd leverde het onderwijs de kennis om over het 
onderwijs de juiste beslissingen te nemen. Een relatie tussen politiek en onderwijs 
was er zeker, maar de invloed van de politiek moet niet overschat worden. 
Bij de visievorming op de vernieuwingen lijkt de SGP eerder volgend dan leidend te 
zijn geweest en lijkt kruisbestuiving nauwelijks te hebben plaatsgevonden. De SGP 
stelde vooral vragen aan scholen. Schoolleiders en de geïnterviewden van DGS/
BGS/VGS geven aan dat de invloed van de politiek beperkt is geweest.97 De SGP 
ging positief mee, omdat scholen al aan de vernieuwingen meewerkten. Enkele 
schoolleiders zaten namens het voortgezet onderwijs in een groep die sprak met 
de onderwijswoordvoerder van de SGP en de beleidsmedewerker van de fractie. Zij 

93 Interview 15 november 2012.
94 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008. 
95 Van der Vlies in interview 15 november 2012.
96 Van der Vlies, ‘Kruisbestuiving. De betekenis van de SGP en VGS voor elkaar’, 1996. 
97 Opmerkingen gemaakt in interviews met schoolleiders en (ex-)leidinggevenden van DGS/

BGS/VGS. 
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van die van andere scholen.3 Zoals de voorgaande hoofdstukken laten zien is er 
bij de opinieleiders in het reformatorisch voortgezet onderwijs sprake van een ver-
anderende houding ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen. De middenschool 
kon rekenen op een stevige, inhoudelijke afwijzing. De basisvorming daarentegen 
werd meer als een kans geformuleerd. Het verzet tegen deze vernieuwing was 
minder. Met de vernieuwing van de tweede fase tekende zich een nieuwe twee-
deling af, waarin het management meer de neiging had om mee te gaan met de 
vernieuwing, terwijl docenten regelmatig kritische geluiden lieten horen. Ook ten 
aanzien van het vmbo werden vanuit het management soms keuzes gemaakt, die 
het nieuwe, leerlinggerichte onderwijs eerder ondersteunden dan afwezen. Dit zijn 
echter gegevens van reformatorische docenten of reformatorische schoolleiders die 
zich in de discussie over de onderwijsvernieuwingen mengden. We weten dit niet 
van degenen die zich hierover niet in het openbaar uitspraken. Van de niet-refor-
matorische scholen die in dit onderzoek meegenomen werden, weten we dit ook 
niet. Door dit vragenlijstonderzoek kon daarom behalve een scherper, ook een vol-
lediger beeld verkregen worden van de houding van het reformatorisch onderwijs 
tegenover de onderwijsvernieuwing, mede in het licht van de houding van niet-re-
formatorische scholen. 

1. Methode van onderzoek 

Participerende scholen
De vragenlijsten zijn op drie momenten uitgezet. Het eerste moment betrof een 
internetonderzoek van het GION naar de vernieuwde onderbouw in 2011. Aan 
de vragenlijst van dat onderzoek zijn vragen over de middenschool en de basis-
vorming toegevoegd. Ze vormden de laatste pagina’s van de internetvragenlijst en 
stonden dus los van het onderzoek naar de vernieuwde onderbouw. Alle scholen 
voor voortgezet onderwijs zijn aangeschreven om mee te doen aan het onderzoek. 
Uiteindelijk hebben 94 scholen voor voortgezet onderwijs meegedaan. Binnen 
de deelnemende scholen zijn de schoolleider, twee docenten Nederlands, twee 
docenten Engels en twee docenten van zaakvakken uitgenodigd om de internet-
vragenlijst in te vullen. Respondenten die de middenschool en de aanvankelijke 
basisvorming niet hebben meegemaakt of zich daar niets meer van konden her-
inneren, hebben de vragen over die onderwerpen niet ingevuld. In totaal hebben 
39 schoolleiders de vragen over de middenschool en basisvorming ingevuld, van 
wie 7 schoolleiders van reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Met 
schoolleiders worden hier zowel eindverantwoordelijke bestuurders als directeuren 
en adjunct-directeuren bedoeld. De verhouding niet-reformatorische schoolleiders 

3 Het zou ook interessant kunnen zijn om het reformatorisch onderwijs te vergelijken met 
andere kleine richtingen, bijvoorbeeld andere protestants-christelijke richtingen als het 
vrijgemaakt of evangelisch onderwijs. Hierover is echter geen grondig onderzoek bekend 
en dat zou dus een geheel nieuwe studie vereisen.

HOOFDSTUK 6

In breder perspectief: vergelijking 
tussen reformatorisch en niet-
reformatorisch onderwijs

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk staat in het teken van een vragenlijstonderzoek (een kwantitatief 
survey-onderzoek) naar de mening van reformatorische en niet-reformatorische 
schoolleiders en docenten over de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 
decennia. Voor dit onderzoek is een vragenlijst verspreid onder schoolleiders en 
docenten van zowel reformatorische als niet-reformatorische scholen. Dit vragen-
lijstonderzoek vond plaats met steun van de Rijksuniversiteit Groningen. Het sloot 
aan bij een internetenquête die uitgevoerd is door het GION, het Gronings Instituut 
voor Onderzoek van Onderwijs van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijweten-
schappen, gericht op de evaluatie van de vernieuwde onderbouw (2011)1 en die 
van de vernieuwde tweede fase (2011/2012).2 Dat onderzoek werd uitgezet onder 
scholen voor voortgezet onderwijs. Het ‘meeliften’ betekende dat aan het einde 
van de GION-vragenlijst een aantal pagina’s was toegevoegd over de middenschool, 
de basisvorming, de tweede fase en het vmbo. Dit onderzoek was aangevuld met 
een extra onderzoek met exact dezelfde vragen aan reformatorische schoolleiders, 
omdat de respons van deze groep op de internetenquête over de tweede fase te 
gering was (slechts twee reformatorische schoolleiders deden mee). De vragenlijst 
van het aanvullende onderzoek was niet via internet in te vullen, maar was via de 
post gestuurd en moest met de pen worden ingevuld. 

Doel van het onderzoek
Het vragenlijstonderzoek heeft tot doel het verkrijgen van een scherper en vol-
lediger beeld van de houding van het reformatorisch voortgezet onderwijs ten 
opzichte van de onderwijsvernieuwingen. Omdat het onderzoek zowel in het refor-
matorisch als in het niet-reformatorisch onderwijs werd uitgezet, kon een verge-
lijking gemaakt worden tussen beide groepen, zodat inzicht kon worden gekregen 
in de mate waarin de opvattingen van het reformatorisch onderwijs afwijkend zijn 

1 Spijkerboer (et al.), Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet 
onderwijs, 2011.

2 Spijkerboer (et al.), Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de Tweede Fase havo/vwo, 2012. 
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Tabel 1: Totaal aantal respondenten 

Aantallen (absoluut)

Middenschool Basisvorming Tweede fase Vmbo

Niet-reformatorische schoolleiders 32 32 42 42

Reformatorische schoolleiders 48 48 43 43

Niet-reformatorische docenten 151 151 234 234

Reformatorische docenten 46 46 21 21

De vragenlijsten
De vragenlijsten met betrekking tot de vier onderwijsvernieuwingen werden voor-
gelegd aan schoolleiders en docenten (reformatorisch en niet-reformatorisch). Alle 
groepen kregen dezelfde vragen, zodat vergelijking tussen deze groepen mogelijk 
was. In de vragen waren zoveel mogelijk de aspecten van het in hoofdstuk 1 
besproken analysekader meegenomen. De vijf items zijn: 

1. de relatie tussen identiteit en vernieuwing 
2. de veranderingen in het curriculum en de didactiek
3. de invoeringsstrategie
4. de praktische uitvoering (de beleidsresistentie)
5. de evaluatie (de visie in retrospectie) 

Niet alle aspecten van het analysekader konden in de toebemeten ruimte bij de 
enquête van het GION even uitvoerig aan de orde gesteld worden. In onderstaande 
tekst wordt met nummers verwezen naar de plaats waar de hier genoemde vijf 
aspecten van het analysekader in de vragenlijst aan de orde komen. De eerste 
vragenlijst ging over de middenschool. Deze vragenlijst begon met een vraag hoe 
de aanvankelijke mening over middenschoolideeën van de jaren zeventig was. De 
volgende vraag stelde aan de orde in hoeverre die mening in de loop der jaren is bij-
gesteld (aspect 1 en 5). Voor de drie andere vernieuwingen werd in de vragenlijsten 
exact dezelfde aanpak gekozen. 
De middenschool is niet ingevoerd in het (reformatorisch) onderwijs. De vraag naar 
de relatie identiteit en vernieuwing werd bij deze vernieuwing niet expliciet aan 
de orde gesteld. In de open vragen reageerden de respondenten overigens wel op 
dit thema. Bij de basisvorming, de tweede fase en het vmbo werd in de vragenlijst 
wel expliciet de relatie gelegd tussen identiteit en vernieuwing (aspect 1). De 
vragen naar deze relatie hadden tot doel om na te gaan in hoeverre bezinning op 
de uitgangspunten van de vernieuwingen plaatsgevonden heeft. Interessant was 
vervolgens om de gegevens van de schoolleiders en de docenten met elkaar te ver-
gelijken. Was hier sprake van eensgezindheid of was er een duidelijke discrepantie 
merkbaar (aspect 1)?
In de vragenlijst over de basisvorming was een vraag opgenomen naar de relatie 
tussen de middenschool en de basisvorming, dus in hoeverre de basisvorming werd 

en reformatorische schoolleiders4 is gezien de grootte van het reformatorisch 
onderwijs (in totaal 7 scholen voor voortgezet onderwijs) redelijk te noemen. Dat 
geldt ook voor de docenten: op de 94 scholen hebben 197 docenten meegewerkt, 
151 niet-reformatorische en 46 reformatorische docenten.
Het tweede moment was het onderzoek van het GION met betrekking tot de eva-
luatie van de vernieuwde tweede fase in het najaar van 2011 en het voorjaar van 
2012. Aan de vragenlijst van dat onderzoek zijn vragen over de volgende twee ver-
nieuwingen toegevoegd: de tweede fase in haar eerste vorm en het vmbo. In totaal 
hebben 64 scholen en vestigingen voor voortgezet onderwijs aan het onderzoek 
deelgenomen. Binnen de scholen en vestigingen werden de schoolleider, twee 
docenten Nederlands, Engels en wiskunde en twee docenten van zaakvakken uit-
genodigd om een internetvragenlijst in te vullen. Er hebben 255 docenten mee-
gedaan, van wie 21 docenten op een reformatorische school werken. Hoewel dit 
verhoudingsgewijs minder is dan bij het eerste onderzoek, is het gezien de grootte 
van het reformatorisch onderwijs een redelijke verhouding. De reactie van de refor-
matorische schoolleiders was in dit tweede moment echter onvoldoende: er rea-
geerden 44 schoolleiders, van wie slechts 2 van een reformatorische school. 
Om een beter beeld te krijgen van de visie van de reformatorische schoolleiders 
zijn in het najaar van 2012 nogmaals alle reformatorische schoolleiders (dus zowel 
eindverantwoordelijke bestuurders als directeuren en adjunct-directeuren) van de 
7 reformatorische scholen benaderd met een vragenlijst, waarin vragen werden 
gesteld over alle vier de vernieuwingen. Dit heeft geresulteerd in 41 extra reacties 
van reformatorische schoolleiders, waardoor het totaal aantal uiteindelijk uitkwam 
op 48 en 43 voor respectievelijk middenschool/basisvorming en tweede fase/vmbo. 
Dit resultaat leidde tot een disbalans met betrekking tot de verhouding school-
leiders-docenten. Schoolleiders van reformatorische scholen waren oververtegen-
woordigd (gemiddeld 6/7 per school), in verhouding tot het aantal reformatorische 
docenten (gemiddeld 6 per reformatorische school voor basisvorming en midden-
school, en gemiddeld 3 voor tweede fase en vmbo). Met betrekking tot de niet-re-
formatorische scholen was de respons relatief gering. Nog geen 5% van het totaal 
aantal schoolleiders voor voortgezet onderwijs vulde de vragen over de tweede 
fase en het vmbo in, en voor de middenschool en de basisvorming was dat nog 
minder. Binnen deze groep was er een ondervertegenwoordiging van vmbo-scholen 
en enigszins een oververtegenwoordiging van protestants-christelijke scholen.5 
Het gemiddelde aantal docenten op de niet-reformatorische scholen bedroeg 5 
(voor middenschool en basisvorming) en 6 (voor tweede fase en vmbo). 

4 Bij de term schoolleiders moet zowel gedacht worden aan eindverantwoordelijke 
rectoren of directeuren als aan conrectoren c.q. adjunct-directeuren. Het totaal aantal 
reformatorische schoolleiders in het voortgezet onderwijs zal rond de 100 circuleren. 

5 Spijkerboer (et al.), Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet 
onderwijs, 2011; Spijkerboer (et al.), Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de Tweede Fase 
havo/vwo, 2012. 
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respondenten hadden bijvoorbeeld geen enkele ervaring met de middenschool en 
vulden daar dus niets in. Als er niets was ingevuld, zijn deze reacties niet opgeteld 
bij het absolute aantal en dus ook niet bij het vaststellen van het percentage. De 
structuur in het weergeven van de resultaten volgt zoveel mogelijk de structuur 
van de vragenlijst. In paragraaf 6.3 zijn de uitkomsten en conclusies van dit vragen-
lijstonderzoek geordend met behulp van het analysekader. In paragraaf 6.4 worden 
ten slotte de verschillen en overeenkomsten tussen reformatorische en niet-refor-
matorische schoolleiders en docenten beschreven. De gehele vragenlijst is niet 
bijgevoegd. De bespreking van de resultaten zal steeds worden voorafgegaan 
door de vraag die daarbij hoorde. De resultaten worden hieronder beschreven 
voor de achtereenvolgende vernieuwingen. Daarbij wordt steeds ingegaan op de 
meest opvallende verschillen tussen de reformatorische en niet-reformatorische 
schoolleiders respectievelijk docenten. Vanwege het exploratieve karakter van het 
onderzoek, waarbij vooraf geen hypothesen zijn geformuleerd, alsook vanwege de 
soms kleine aantallen respondenten in de cellen, is ervoor gekozen om de ver-
schillen tussen de groepen niet statistisch te toetsen. 

2. Middenschool 

De eerste vraag die hierover is gesteld luidde: Hoe was uw aanvankelijke mening 
over de middenschoolideeën van de jaren zeventig? In tabel 2 staat de verdeling van 
de antwoorden, uitgesplitst naar reformatorische en niet-reformatorische school-
leiders en docenten. 

Tabel 2: De aanvankelijke mening over de middenschoolexperimenten (%)

Refo Niet-refo

Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Positief 0 0 18 28

Kritisch-positief 15 20 41 25

Neutraal 0 0 18 13

Negatief 85 80 23 34

N 20 5 17 32

Uit deze tabel blijkt dat de aanvankelijke mening over de middenschool bij reforma-
torische docenten en schoolleiders als overwegend negatief betiteld kan worden. 
Onder niet-reformatorische docenten en schoolleiders is dat anders: daar was 
slechts een kwart tot een derde bij voorbaat negatief. 

gezien als een concretisering van de middenschoolexperimenten (aspect 2). Bij de 
tweede fase werd apart ingezoomd op het studiehuis (aspect 2). In een vraag werd 
onderzocht of in deze vernieuwing van de didactische vormgeving sprake was van 
een relatie met de identiteit. Voor wat betreft het vmbo werd apart ingezoomd op 
een actuele ontwikkeling, waarin het oude ideaal van het vmbo verlaten wordt en 
het vmbo weer wordt opgesplitst in een mavo-setting en een sterk op het beroep 
georiënteerde poot (aspect 2). De perceptie van deze ontwikkeling toont ook inzicht 
in het uiteindelijke oordeel over deze vernieuwing. 
Een andere vraag in de vier vragenlijsten stelde de betrokkenheid van docenten bij 
de vernieuwingen aan de orde, een onderdeel dus van de invoeringsstrategie en 
van wat er uiteindelijk in de klas van overbleef (aspect 3 en 4). Het meenemen van 
docenten bij de invoering van een vernieuwing is cruciaal voor het slagen van een 
onderwijsvernieuwing. Van een aanpak die niet leidde tot ander gedrag van leraren, 
viel geen enkel effect te verwachten. Het was essentieel dat achterliggende con-
cepten, ideeën en visies werden vertaald naar het concrete en dagelijkse niveau 
van het handelen van leraren (aspect 3). Van alle doorgevoerde onderwijsvernieu-
wingen werd gevraagd hoe de docenten en schoolleiders deze vernieuwingen uit-
eindelijk beoordelen. Zijn het gelukte of mislukte vernieuwingen? Of werd hierin 
een tussenpositie ingenomen (aspect 5)?
In de vier vragenlijsten waren ook vragen opgenomen die de mogelijkheid gaven 
voor extra toelichting. Deze open reacties waren bedoeld om het gekozen antwoord 
in de gesloten vraag meer kleur en duidelijkheid te geven. Deze reacties werden 
ingedeeld in positief of negatief over het gestelde item in de vraag. De beoordeling 
positief of negatief werd alleen gegeven als er een duidelijk overwegend positieve 
of negatieve lading in het antwoord zat: was het antwoord een ondersteuning 
van de vernieuwing dan werd dit als een positieve reactie geteld, was de reactie 
afwijzend en kritisch, dan werd dit als een negatieve reactie geteld. Als die duide-
lijkheid er niet was werd het antwoord niet meegenomen. De gegevens uit deze 
open antwoorden zijn op deze wijze gekwantificeerd in bijlage 1 (schoolleiders) en 
2 (docenten) bij dit hoofdstuk. 

6.2 Resultaten 

Hieronder worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek beschreven. Er is 
gekozen voor een weergave van de resultaten per vraag in de vorm van een tabel, 
waarin de kwantitatieve gegevens worden vermeld per groep respondenten (refor-
matorische en niet-reformatorische schoolleiders respectievelijk docenten). De 
groepen niet-reformatorische schoolleiders en docenten zijn vanwege de kleine 
aantallen niet verder uitgesplitst naar denominatie. De verhouding tussen de 
diverse groepen wordt door middel van percentages weergegeven. Een overzicht 
van het totaal aantal respondenten is hierboven in tabel 1 vermeld. In de afzon-
derlijke tabellen zijn ook de absolute aantallen per vraag vermeld op de laatste 
regel (N). Het absolute aantal respondenten per vraag kan fluctueren. Sommige 
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stelde beroepskeuze niet echt aan de orde was en dat er geen recht gedaan werd 
aan verschillen. Een andere reformatorische schoolleider was wel overtuigd van 
de noodzaak dat er iets gedaan moest worden: ‘Het toenemen en ingewikkelder 
worden van de studiemogelijkheden en de keuzes in het beroepenveld, leidden wel 
tot problemen bij een te vroege studie- en beroepskeuze. Om dat, indien mogelijk, 
in de onderwijsstructuur in te bouwen leek mij niet verkeerd.’ Een ander stelde dat 
het in de praktijk toch wel lastig bleek om leerlingen langer in een heterogene 
setting te houden zonder verlies aan kwaliteit en welbevinden.
Twaalf reacties van reformatorische schoolleiders hebben te maken met de visie 
achter de middenschool: alle reacties op deze open vraag waren negatief. De mid-
denschoolgedachte wordt vooral ideologisch geduid. Naar het oordeel van de refor-
matorische schoolleiders werd nauwelijks de vraag gesteld of leerlingen hiermee 
nu echt beter af waren. Naar de mening van docenten werd niet gevraagd. ‘Zo werkt 
een verandering niet’, reageerde een schoolleider. Een andere schoolleider stelde 
het volgende: ‘Het idee vanuit socialistische hoek was, meen ik, dat elke leerling – 
gechargeerd – qua intelligentie, kennis en vaardigheden bijna over dezelfde kam 
geschoren kon worden, omdat verschillen tussen leerlingen vooral voortkwamen 
uit maatschappelijke structuren.’ Een ander: ‘De ideeën van de middenschool gaan 
te veel uit van gelijkheid van de mensen en maakbaarheid van de individu.’ 
Niet-reformatorische schoolleiders waren genuanceerder over de middenschool 
dan reformatorische schoolleiders. Onder hen werd de visie achter de middenschool 
niet aan de orde gesteld. Er waren 7 positieve en 2 negatieve reacties. Eén school-
leider gaf aan dat hij een voorstander was en is van middenscholen. ‘Ik was/ben 
geen voorstander van uitsplitsen van opleidingen met de leeftijd van twaalf.’ Vooral 
het nadeel van de vroege selectie in het toen vigerende onderwijs werd genoemd. 
Meer kritisch waren de volgende opmerkingen: ‘De gedachte leek positief, echter in 
de praktijk bleek al erg snel dat het meer op een “vrije school”-gedachte neerkwam. 
Uiteindelijk kwam dit de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.’ En: ‘De idealen 
van de middenschool zijn mooi, maar voor een grote groep leerlingen zou het geen 
geschikte school zijn.’

Docenten
Bij docenten was meer eenduidigheid dan bij schoolleiders. Reformatorische 
docenten gaven 4 keer een toelichting op hun negatieve oordeel. Er werd met name 
ingezoomd op de visie achter de middenschool: ‘Bij de middenschoolideeën veeg 
je alle leerlingen op één grote hoop. Er zit een verkeerde ideologie achter.’ En: 
‘Leerlingen zijn niet gelijk. De puberteit is juist gericht op individualiteit. Uitstel 
van keuzes en gelijktrekken van leerstof en didactiek vertroebelen dat proces. De 
niveauverschillen kunnen beter niet kunstmatig worden gelijkgetrokken in een der-
gelijke setting. Het gaat te veel uit van een ideaal dat losgezongen is van de wer-
kelijkheid.’ 
Onder niet-reformatorische docenten was de toelichting ook overwegend negatief 
(14 negatief, 4 positief). Het feit dat leerlingen langer algemene vorming krijgen, 
werd als positief beoordeeld: ‘Het is mijns inziens beter om de leerlingen langer 

De volgende vraag luidde: Bent u op enigerlei wijze betrokken geweest bij experi-
menten met betrekking tot de middenschool?

Tabel 3: Betrokkenheid bij middenschoolexperimenten (%) 

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 9 20 12 25
Nee 91 80 88 75
N 23 5 17 8

De daadwerkelijke betrokkenheid bij de middenschoolexperimenten was bij alle 
groepen uiteindelijk zeer gering. Dit is gezien de afstand in tijd (jaren zeventig) niet 
verbazingwekkend. Bovendien is de middenschool nooit het experimentele stadium 
ontstegen. 

In tabel 4 staat de verdeling van de antwoorden op de vraag: Heeft u in de periode 
daarop volgend (tot eind jaren tachtig) uw mening bijgesteld/veranderd? 

Tabel 4: Bijstelling van mening betreffende de middenschool (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Nee 83 80 43 63
Deels 13 20 50 13
Ja 4 0 17 25
N 23 5 14 32

Uit tabel 4 blijkt dat een (ruime) meerderheid van reformatorische schoolleiders 
en docenten niet van mening is veranderd. Ook hier zien we een ander beeld bij 
niet-reformatorische schoolleiders en docenten. Daar lag de visie minder vast. 
De open vraag die aan deze vraag gekoppeld was, namelijk Kunt u uw antwoord 
nader toelichten? had tot doel om een ontwikkeling in visie te kunnen constateren. 
Deze vraag werd echter anders uitgelegd door de respondenten. De vraag werd 
met name aangegrepen om toe te lichten hoe de visie op deze vernieuwing van het 
onderwijs was. Kennelijk was deze vraag niet voldoende helder voor de respon-
denten. Uit de reacties kan vaak wel worden opgemaakt of de visie in negatieve of 
positieve zin is bijgesteld. Hieronder wordt dat uitgewerkt. 

Schoolleiders
De kritische reacties van reformatorische schoolleiders op de middenschoolexpe-
rimenten waren deels praktisch. Eén schoolleider stelde bijvoorbeeld dat de uitge-
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de recentere datum van deze vernieuwing en het feit dat deze vernieuwing wél 
ingevoerd moest worden.

Tabel 6: De aanvankelijke mening over de basisvorming (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Positief 9 12 16 9
Kritisch- positief 30 39 35 33
Neutraal 26 19 19 34
Negatief 35 31 29 23
N 46 26 31 96

De aanvankelijke mening verschilt nauwelijks tussen de diverse groepen. Er is een 
iets positievere ontvangst van de basisvorming bij niet-reformatorische school-
leiders: 51% is positief of kritisch-positief tegenover 39% van de reformatorische 
schoolleiders. Voor bijna alle groepen geldt dat de kritisch-positieve groep het 
grootst is, namelijk ongeveer een derde. Dit duidt erop dat er in het algemeen een 
redelijk goede voedingsbodem was voor deze vernieuwing. Ongeveer een derde van 
de totale groep is negatief vanaf de start, waarbij niet-reformatorische docenten 
het minst negatief (23%) zijn. 

Om de perceptie van de relatie tussen de middenschool en de basisvorming vast 
te stellen werd vervolgens de vraag gesteld: Ziet u de basisvorming als de concrete 
vormgeving van de middenschoolgedachte van de jaren zeventig?

Tabel 7: Basisvorming is de concrete vormgeving van de middenschoolgedachte (%) 

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 37 23 19 7
Nee 22 15 52 33
Weet niet 41 62 29 60
N 46 26 31 95

Deze vraag werd door 37% van de reformatorische schoolleiders bevestigend 
beantwoord. Een ongeveer even groot percentage (41%) wist dat niet en 22% 
twijfelde of er werkelijk een verband is. Ruim 50% van de niet-reformatorische 
schoolleiders zag geen relatie tussen middenschool en basisvorming, 30% wist het 
niet en de rest twijfelde. 
Bij de beide groepen docenten was de onzekerheid groot: ongeveer 60% wist niet 
of er een relatie is. Bij reformatorische docenten was de mening dat er een relatie is 

algemeen te vormen voordat ze een keuze moeten maken voor de rest van hun 
leven. Dus tot hun 15e/16e mogen ze wat mij betreft bij elkaar zitten (alle niveaus).’ 
Een positieve ervaring: ‘Ik heb in Lelystad op een middenschool gewerkt en was erg 
positief over de school.’
Kritische opmerkingen overheersten ook bij niet-reformatorische docenten. Blijkbaar 
waren de respondenten meer geneigd om de negatieve visie toe te lichten. Met name 
de nivellering werd genoemd. Een aantal opmerkingen: ‘De middenschool heeft altijd 
als groot nadeel gehad dat in één klas alle niveaus samenkwamen. Dit was voor alle 
partijen ongunstig.’ ‘Ik sta wat kritischer ten opzichte van de middenschool, omdat 
ik zie dat leerlingen al jong sterk kunnen verschillen in aanleg en interesse. Ik denk 
dat veel leerlingen op de middenschool tekort zouden komen: te veel theoretische 
vakken of juist het tegenovergestelde.’ ‘Intelligentie van de slimme kinderen werd 
te weinig ontwikkeld. Te weinig uitdaging. Op het sociale vlak leek het me aanvan-
kelijk heel mooi, maar de slimmen begonnen zich te ergeren aan de langzamere of 
dommere kinderen.’ Eén respondent, die zelf deelnam aan de middenschoolexperi-
menten, kwam terug op zijn oorspronkelijke positieve standpunt: ‘Mijn opvatting was 
te veel ideologisch gekleurd en te weinig verankerd in de praktijk.’

In tabel 5 staat de verdeling van de antwoorden op de vraag: Is er naar uw oordeel 
voldoende geluisterd naar de docenten bij de gedachtevorming over de middenschool?

Tabel 5: Meenemen van docenten bij de implementatie van de middenschool (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 15 20 29 26
Nee 85 80 71 74
N 20 5 17 31

Bij de invoeringsstrategie is het algemene beeld duidelijk: in alle groepen werd er 
overwegend negatief geoordeeld over het betrekken van docenten bij de imple-
mentatie van de middenschool. Ongeveer driekwart van alle groepen gaf aan dat 
docenten niet betrokken werden bij de implementatie. Nu zal dit in de praktijk niet 
vaak een probleem zijn geweest, omdat de daadwerkelijke implementatie slechts 
op enkele pilotscholen werkelijk aan de orde was en slechts weinig respondenten 
werkelijk betrokken waren bij de implementatie (zie tabel 3).

3. Basisvorming 

De eerste vraag over de basisvorming ging over de aanvankelijke mening: Hoe was 
uw aanvankelijke mening over de basisvorming? Uit tabel 6 blijkt dat de basisvorming 
in vergelijking met de middenschool veel meer reacties opriep bij de schoolleiders 
en de docenten. Dit zal voor een belangrijk deel verklaard kunnen worden door 
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Het nadenken over de identiteit van de school in relatie tot de basisvorming werd 
door minder dan de helft van de reformatorische schoolleiders (44%) als positief 
beoordeeld. De meerderheid vond dat over de basisvorming slechts deels of helemaal 
niet goed is nagedacht. Bij niet-reformatorische schoolleiders lijkt de relatie identiteit 
en vernieuwing geen zaak van belang: 76% gaf aan dat hierover niet is nagedacht. 
Reformatorische docenten zijn verdeeld over de aandacht voor de identiteit: 45% 
heeft dat wel gemerkt, maar ruim 50% niet of deels (respectievelijk 23% en 32%). 
Het percentage van 45% bij reformatorische docenten is overigens het hoogste per-
centage positieve reacties vergeleken bij de andere vernieuwingen. We zullen zien 
dat bij de tweede fase en het vmbo slechts 14% van de reformatorische docenten 
aandacht heeft ervaren voor de relatie identiteit en vernieuwing. Dit heeft mogelijk 
te maken met het feit dat nogal wat docenten betrokken waren bij het schrijven van 
methodes voor de basisvorming en participeerden in landelijke reformatorische ont-
wikkelgroepen, bijvoorbeeld voor het bijstellen van de kerndoelen. 
Bij niet-reformatorische docenten zien we hetzelfde beeld als bij niet-reformatorische 
schoolleiders: bezinning op identiteit speelde nauwelijks een rol. In de reacties op de 
open vraag over de relatie tussen identiteit en basisvorming (Kunt u uw keuze nader 
toelichten?) waren reformatorische schoolleiders in hun toelichting positiever dan 
niet-reformatorische schoolleiders: 16 positieve opmerkingen van de reformatorische 
schoolleiders tegenover 2 van de niet-reformatorische schoolleiders. In beide groepen 
werd vooral toelichting gegeven bij negatieve opmerkingen: 13 (reformatorische 
schoolleiders) en 14 (niet-reformatorische schoolleiders). Reformatorische docenten 
waren in hun toelichting op deze vraag overwegend negatief (3 positief, 8 negatief). 
Onder niet-reformatorische docenten is dat nog duidelijker: 8 positief, 26 negatief. 

Schoolleiders
Op de vraag om toelichting te geven op de relatie tussen identiteit en vernieuwing 
gaven reformatorische schoolleiders met name positieve reacties op de methoden 
die inzetten op de eigen identiteit. In directies is hierover nagedacht: ‘Volgens mij 
werd er op directieniveau redelijk stevig doorgedacht (missie, mensbeeld etc.). 
Echter: volgens mij had dat maar zeer ten dele invloed op het primaire proces.’ Ook 
op de bijstelling van de kerndoelen werden positieve reacties gegeven: ‘De refor-
matorische scholen zijn stuk voor stuk erg betrokken geweest bij het beoordelen 
van de kerndoelen. Overheidskerndoelen zijn bekritiseerd, aangepast of gesubsti-
tueerd. Nieuwe kerndoelen zijn ingebracht. Vanuit het ministerie was er waardering 
voor de grondige wijze waarop onze scholen de kerndoelen hadden beoordeeld. 
Het heeft ook onderling begrip en meer wij-gevoel gegeven tussen de scholen. Zo 
zijn er substituties bedacht voor sommige vakken: “dans en drama” is bijvoorbeeld 
vervangen door “klimmen”.’ En: ‘Het reformatorisch onderwijs zag wel de foutieve 
gedachte achter de basisvorming, maar greep wel de kans aan om het qua identiteit 
goed in te vullen. Men bleef positief-kritisch en er werd goed overleg gevoerd met 
Den Haag over de identiteitsgevoelige zaken.’
Een negatieve factor in het grondig nadenken over de identiteit is de snelheid 
waarmee alles ging: ‘Een aantal mogelijkheden (b.v. aanpassing van kerndoelen) 

tussen de basisvorming en de middenschool wel meer aanwezig: 23% zag de relatie 
wel, bij de niet-reformatorische docenten was dat 7%. Dit duidt erop dat reforma-
torische docenten en schoolleiders eerder een relatie zien tussen middenschool en 
basisvorming dan niet-reformatorische schoolleiders en docenten. 

De volgende vraag luidde: Heeft u in de periode van de jaren negentig en tweeduizend 
uw mening over de basisvorming bijgesteld/veranderd? 

Tabel 8: Bijstelling van mening over basisvorming (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 30 27 39 19
Nee 49 50 42 48
Deels 21 23 19 33
N 47 26 31 98

Ongeveer de helft van de beide groepen heeft de visie op de basisvorming 
gaandeweg de invoering (deels) bijgesteld. Hierin is geen onderscheid tussen 
schoolleiders en docenten en ook niet tussen reformatorische of niet-reformato-
rische. Gezien de toelichtende opmerkingen bij deze vraag zijn de bijstellers vrijwel 
allemaal in negatieve zin van mening veranderd: bij de beide groepen docenten 
zijn 68 van de 76 gemaakte opmerkingen over de bijstelling van de vernieuwing 
negatief. Bij de beide groepen schoolleiders zijn 38 van de 46 gemaakte opmer-
kingen negatief.6 Er is nauwelijks verschil tussen reformatorische en niet-reforma-
torische groep docenten of schoolleiders. 

In tabel 9 staat de verdeling van de antwoorden op de vraag: Vindt u dat er vol-
doende nagedacht is over de relatie tussen de identiteit van uw school en de onderwijs-
vernieuwing basisvorming?

Tabel 9: Aandacht voor relatie identiteit en basisvorming (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 44 45 3 16
Nee 37 23 76 49
Deels 19 32 21 35
N 43 22 29 89

6 Zie in bijlage exacte getallen voor vergelijking reformatorisch met niet-reformatorisch. 
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wingen (onder andere KAG-AL7) gaan uit van een veel te positief mensbeeld; dat 
past niet bij onze school. Leerlingen willen uiteraard wel werken, maar zijn niet 
maakbaar door onze didactische aanpak.’
Net als schoolleiders hadden niet-reformatorische docenten weinig met de vraag 
naar de relatie tussen de identiteit van de school en de vernieuwing: ‘De basis-
vorming is uitgerold over het onderwijs, waarbij in het geheel geen rekening werd 
gehouden met welke identiteit dan ook. Op zich verstandig, naar mijn mening.’ En: 
‘Eén kartrekker en de rest vond het best om te volgen. In totaal dus onvoldoende 
over nagedacht.’ De relatie identiteit en vernieuwing werd vaak niet gelegd. 
‘Begrijp het verband niet’, zo verwoordde een docent het. 
Een niet-reformatorische docent merkte op dat zijn school eigenlijk op alles 
‘inschrijft’: ‘De identiteit van mijn school is een lappendeken. Wij willen alles zijn, 
een sportschool, cultuurschool, tweetalige school, mavo, gymnasium … noem het 
maar op. Vaak heb ik het gevoel dat alle vernieuwingen worden ingevoerd bij ons 
alsof het niets is.’ Tijdgebrek werd ook als een factor beschouwd die nadenken 
over de identiteit negatief beïnvloedde: ‘Door tijdgebrek wordt er zelden echt 
goed nagedacht voordat er iets nieuws ingevoerd wordt. Er is geen tijd en geld 
om plannen goed te doordenken en een pilot uit te voeren.’ Nadenken over iden-
titeit werd ook uitgesteld: ‘We zijn al lang bezig met de vernieuwde basisvorming. 
Tijd voor de identiteit wordt er nu pas genomen.’ Eén respondent zag omgaan 
met verschillen als een belangrijk punt van de identiteit: ‘De wijze waarop de ver-
nieuwingen aangepast zijn passen bij de identiteit van de school. Omgaan met 
verschillen is bij ons een belangrijk item en men probeert dat ook wel te vertalen 
in de vernieuwingen.’

Op de vraag Is er naar uw oordeel voldoende geluisterd naar de docenten bij de imple-
mentatie van de basisvorming? was de verdeling van de antwoorden als volgt: 

Tabel 10: Meenemen van docenten bij implementatie van de basisvorming (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 15 9 3 6
Nee 60 43 74 54
Weet niet 25 48 23 40
N 48 23 31 93

De meeste schoolleiders gaven aan dat docenten niet meegenomen zijn bij de 
implementatie van de basisvorming. 60% van de reformatorische en ruim 70% 

7 Onderdeel van de vernieuwingen in (een deel van) het reformatorisch vmbo. Zie hoofdstuk 
4. 

zijn wel aangegrepen om de identiteit een plaats te geven. Maar door het tempo 
van invoering en organisatorische problematiek etc. werden dat soms ook achter-
hoedegevechten.’ In de reacties van reformatorische schoolleiders werd ook de 
vermeende volgzaamheid van de reformatorische scholen negatief aan de orde 
gesteld: ‘Ik denk dat we inderdaad bij dit soort vernieuwingen meer en meer na 
moeten denken over achtergronden en filosofieën van de betreffende vernieuwing 
in relatie tot de identiteit. We zijn te volgzaam!’ En: ‘Wij zijn zó volgzaam dat we 
“alles” doen wat “Den Haag” voorschrijft. Wij, dus ik ook, stellen ons slap op.’ Een 
volgende reactie: ‘De trouw aan het gezag en de angst om als buitenbeentje gezien 
te worden heeft het gewonnen van het gezonde verstand. Heeft minder met iden-
titeit dan wel met werkelijkheidszin te maken. En dat wringt, temeer daar het 
beeld in de reacties naar boven komt dat de basisvorming voortkomt uit het idee 
van de maakbare samenleving, iets wat in reformatorische kring ontkend wordt.’ 
Een schoolleider die toentertijd docent was, benoemde ook de kritiekloosheid: 
‘Dit is ons door de overheid opgelegd. De locatiedirectie nam dit kritiekloos over 
en dropte dit bij ons.’ Een andere reformatorische schoolleider vond dat de ver-
nieuwing niet echt doordacht is vanuit reformatorisch belijden: ‘Ik heb eerder in 
DRS betoogd dat de onderwijsvernieuwingen in reformatorische kring niet vanuit 
de basis zijn doordacht, maar meer van een refo-preambule zijn voorzien. Dat is 
een gemiste kans.’ Maar het volgen van de overheid is niet verkeerd, zo stelde een 
andere reformatorische schoolleider: ‘We volgen vaak trouw de overheid. Dat is 
overigens niet per definitie verkeerd, maar ook plicht.’ 
Niet-reformatorische schoolleiders ervoeren de vraag naar de relatie tussen iden-
titeit en basisvorming als vreemd: ‘Dat is toch helemaal nooit een issue geweest?’ 
zo vroeg een schoolleider zich af. ‘Het “zuilendenken” is niet meer van deze tijd, sta-
keholders denken in termen van kwaliteit’, zo reageerde een ander. Andere niet-re-
formatorische schoolleiders gaven als toelichting op hun negatieve antwoord dat 
bezinning niet tot de mogelijkheid behoorde: ‘Den Haag houdt in principe geen 
rekening met het onderwijsveld. Het wordt opgelegd en je moet het maar uit-
voeren.’ Dat lijkt bij deze schoolleiders heel breed te leven: ‘Er was een strenge 
regie van bovenaf (Netelenbos en Wallage, grrr).’ ‘Het kwam over ons …’ ‘Werd 
meer vanuit de overheid opgedragen. Weinig inspraak wat betreft de identiteit 
van de school.’ Een enkeling heeft wel ervaren dat de identiteit aan de orde kwam: 
‘Daar is eindeloos over gesproken.’ 

Docenten
In de toelichting op de relatie tussen vernieuwing en identiteit wezen reformato-
rische docenten onder andere op het feit dat de kerndoelen vaststonden, maar de 
uitwerking van de kerndoelen (de manier waarop de leerstof aangeboden werd/
welke leerstof er toegevoegd kon worden) open was. Dat bood dus gelegenheid 
om hieraan een eigen invulling te geven. Directies gingen echter vaak veel te mak-
kelijk mee in de vernieuwingen, stelde een reformatorische docent: ‘Veel vernieu-
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later vijftien vakken moesten meemaken is vooral voor de vmbo-leerlingen niet 
haalbaar en gewenst gebleken. Hier zat een heel grote denkfout, die inmiddels 
weer gedeeltelijk is teruggedraaid.’
Een belangrijk struikelblok vormde de toetsing aan het einde van de basisvorming: 
‘Wat overheerste was de last van de toetsing.’ En: ‘Ook over de wijze van toetsing 
werd vaak negatief gesproken.’ Een reformatorische schoolleider reageerde als 
volgt: ‘De benadering van de leerlingen als eenheidsworst, waarbij er aanvankelijk 
dezelfde toetsing was voor lwoo- en vwo-leerlingen, vond ik slecht.’ De toetsen 
dienden de gewraakte nivellering: ‘Met name het gedoe met de toen opgestelde 
toetsen bracht veel nivellering in het onderwijs.’ Het uitgangspunt werd in de wan-
delgangen benoemd als: ‘Pietje mag niet leren wat Jantje niet kan’, en: ‘Nelleke moet 
leren omdat Annemarie het ook kan.’ Een reformatorische schoolleider benoemde 
een breuk tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs: ‘Differentiatie begint al 
op de basisschool. Het is dan wenselijk dat in het voortgezet onderwijs die diffe-
rentiatie organisatorisch wordt geregeld. De basisvorming betekende weer alles bij 
elkaar. Slechte zaak. Ben uitgesproken negatief geraakt over het aanbieden van een 
eenheidsworst op laag niveau.’
Er werd 9 keer door niet-reformatorische schoolleiders een toelichting gegeven op 
een negatief antwoord over de evaluatie van de basisvorming (9 van de 15). Er werd 
over vervlakking gesproken: de vakken techniek en verzorging horen niet thuis op 
het havo en het atheneum. De vrijkomende uren zouden besteed kunnen worden 
aan verdieping bij andere vakken. Maar ook voor kinderen van het vmbo is het 
niet slim geweest: die kregen te maken met te veel theorie. Niet-reformatorische 
schoolleiders wijzen juist op dit aspect, waardoor ze negatiever zijn gaan denken 
over de basisvorming. Een schoolleider reageerde als volgt: ‘De toetsen waren een 
ramp, ik heb voor een klas ivbo-leerlingen gezeten die geen enkele vraag konden 
beantwoorden.’ Docenten waren ook niet goed voorbereid. ‘Het streven naar een 
basisprogramma op verschillende niveaus is een uitstekend uitgangspunt. De pro-
fessionaliteit van de beschikbare docenten schiet echter veelal tekort.’ Een andere 
reactie onderstreepte deze stellingname: ‘Ook hier geldt dat de meeste docenten 
noch gemotiveerd waren noch geëquipeerd werden. De docenten beschikten 
niet over het noodzakelijke onderwijskundige repertoire. Bovendien was het ver-
nieuwing die van bovenaf werd opgelegd.’ Een ander boorde een diepere laag aan: 
‘Er zijn te veel zaken vanuit de opvoeding bij het onderwijs komen te liggen.’ Als 
positief punt werd de aandacht voor vaardigheden genoemd. 

Docenten
In retrospectie werd door reformatorische docenten in positieve zin twee keer een 
toelichting gegeven: ‘Positief vind ik dat alle leerlingen gelijke kansen kregen. 
Voorheen werden leerlingen wel eens te vroeg ergens voorgesorteerd, waarbij onvol-
doende werd gekeken naar de mogelijkheden van de leerlingen.’ Een ander positief 
punt is de bredere vorming: ‘Uiteindelijk heeft de basisvorming (zeker vakinhoudelijk) 
veel goede dingen opgeleverd. Bij het vak Nederlands kwamen veel meer onderdelen 
van het vak aan de orde die anders onderbelicht bleven. Zeker positief te noemen.’ 

van de niet-reformatorische schoolleiders gaf aan dat er niet geluisterd is naar de 
mening van docenten ten opzichte van de basisvorming. 
Docenten van beide groepen hebben dezelfde ervaring: ongeveer 90% heeft niets 
gemerkt of weet niets van een meenemen in deze vernieuwing. 

De laatste vraag over de basisvorming luidde: Hoe evalueert u de basisvorming?

Tabel 11: Evaluatie van de basisvorming (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Mislukt 63 43 52 48
Deels gelukt 35 48 48 51
Gelukt 2 9 0 1
N 46 23 31 90

De basisvorming wordt overwegend als mislukt of hooguit deels gelukt beschouwd. 
De reformatorische schoolleiders waren hierin het meest negatief: 63% beschouwde 
de basisvorming als mislukt. 

Schoolleiders 
Op de vraag Kunt u uw keuze nader toelichten? werd door reformatorische school-
leiders 6 keer een toelichting gegeven op een positief antwoord op de vraag van 
tabel 11. Zij wezen dan met name op het aspect van de vorming van de leerlingen 
tot toekomstige burgers van deze maatschappij. Dit werd als sterk getypeerd. Ook 
bracht deze onderwijsvernieuwing herbezinning op het eigen onderwijsconcept met 
zich mee. Een reformatorische schoolleider stelde dat de basisvorming de integratie 
van vakken tot vakgebieden en de samenhang tussen vakken bevorderd heeft. Een 
ander reageerde als volgt: ‘Ik was voorstander van een brede basis. Diep in mijn hart 
ben ik dat nog. De praktijk leert echter dat dit voor veel leerlingen (vooral lwoo-bbl) 
toch wel een heel zware belasting is. Voor hen pleit ik voor concentratie op de door-
stroomrelevante vakken en behoorlijk wat praktijk.’ Een reformatorische schoolleider 
wees op het feit dat de implementatie van de basisvorming binnen de scholen geleid 
heeft tot intensieve besprekingen over de inhoud van het onderwijs in de onderbouw. 
Er werd 22 keer een toelichting gegeven op een negatief antwoord op de vraag van 
tabel 11. Met name het egalitaire denken achter de basisvorming werd bekritiseerd: 
‘Uiteindelijk was de hele filosofie van de bavo niet goed. Ik was en bleef daarover 
negatief.’ De basisvorming was ‘niet in overeenstemming met het Bijbelse gegeven 
van de talenten’ en ‘een vreselijke nivellering van niveau’. Een andere reformato-
rische schoolleider bekritiseerde het linkse gelijkheidsdenken als basis voor de 
basisvorming. De beoogde breedte gaf nog meer ballast voor de leerlingen dan 
verwacht: wel breed en veel, maar te weinig motivatie en inhoud. Met name voor 
het vmbo was de basisvorming slecht: ‘De gedachte dat ze alle veertien en zelfs 
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De verschillen tussen niet-reformatorische schoolleiders en reformatorische school-
leiders waren niet erg opvallend: ruim de helft van beide groepen was in eerste 
instantie kritisch-positief. Ook bij de docenten zien we bij beide groepen dat de kri-
tisch-positieve houding overheerste. Niet-reformatorische schoolleiders en docenten 
waren in eerste instantie wel meer expliciet positief en minder expliciet negatief. 
Reformatorische docenten en schoolleiders waren meer afwachtend of kritischer. 

In tabel 13 staat de verdeling van de antwoorden op de vraag: Heeft u in de periode 
daarop volgend (tot 2007) uw mening bijgesteld/veranderd? 

Tabel 13: Bijstellen mening over tweede fase (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 25 29 21 21
Nee 50 43 42 48
Deels 25 29 37 31
N 36 21 38 234

Voor zowel de schoolleiders als de docenten (zowel reformatorisch als niet-refor-
matorisch) geldt dat 50% tot 60% de oorspronkelijke visie deels of geheel heeft 
bijgesteld. De opmerkingen bij de open vraag (Kunt u uw antwoord nader toelichten?) 
gingen vooral over de visie op de tweede fase. Het totaal aantal toelichtende 
opmerkingen in beide groepen wijst overwegend op een bijstelling in negatieve zin. 
Het aantal positieve toelichtende opmerkingen door de reformatorische school-
leiders is 4, tegenover 22 negatief. Bij de niet-reformatorische schoolleiders is de 
verhouding 5 (positief) tegenover 22 (negatief). Bij de reformatorische docenten is 
deze verhouding 1 (positief) tegenover 10 (negatief). Bij de niet-reformatorische 
docenten 13 (positief) tegenover 143 (negatief). Omdat toelichtende opmerkingen 
vaak gingen over de relatie tussen de identiteit en de tweede fase, worden die 
opmerkingen meegenomen bij de volgende vraag. 

Tabel 14: Aandacht voor relatie identiteit en tweede fase (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 48 14 34 23
Nee 48 57 45 45
Deels 3 29 21 33
N 33 21 38 233

Door niet-reformatorische docenten werden dezelfde positieve zaken benoemd. Het 
feit dat alle leerlingen hetzelfde curriculum meekrijgen werd als positief betiteld: 
‘Ik ben zelf een product van de basisvorming en ik merkte dat dat fijn was, omdat je 
dan, ongeacht welk niveau je deed, dezelfde basisstof bezat. Het idee dat iedereen 
in de onderbouw aan bepaalde minimale eisen moet voldoen spreekt mij wel aan.’ 
Een ander merkte op dat voor het vmbo de basisvorming goed gewerkt heeft: ‘Voor 
vmbo’ers werkte de basisvorming wel. De eisen die er gesteld werden waren voor 
vwo-leerlingen vaak heel erg laag.’ Ook de nieuwe vakken kregen enige bijval: ‘Wat 
ik goed vond van de basisvorming was dat iedereen in ieder geval enige techniek- 
en zorgscholing kreeg. Voor de wat praktischer ingestelde leerlingen vond ik de 
hoeveelheid theoriescholing overmatig en niet passend.’ 
Voor de beide groepen docenten geldt dat de kritische toelichtingen overheersten: 
bij reformatorische docenten 11 negatief tegenover 2 positief, bij niet-reformato-
rische docenten 42 negatief tegenover 7 positief. De docenten stelden met name 
de overwaardering van de vaardigheden en het onderschatten van het belang van 
kennis aan de orde. Met name reformatorische docenten reageerden kritisch op het 
sterke benadrukken van vaardigheden ten koste van kennis. Een reformatorische 
docent hoopte dat de scholen snel op hun schreden terugkeren: ‘Het was helaas een 
afbraak van gedegen kennisoverdracht. Ik hoop dat de situatie van het oude mavo 
weer terugkomt in het vmbo.’ Daarnaast werd de te theoretische aanpak van de 
basisvorming genoemd: ‘De basisvorming was voor de vmbo-leerlingen, zeker voor 
de bk-leerlingen met welke ik ervaring heb veel en veel te theoretisch.’ Ten slotte 
benoemden de docenten de problemen rondom de toetsing. 
Ook bij niet-reformatorische docenten overheersten de kritische kanttekeningen. In 
grote lijnen werd dezelfde kritiek gehoord als bij reformatorische docenten: er was 
sprake van te veel nivellering, toetsen waren niet uitvoerbaar, de vernieuwing was 
een Haagse vinding en het kennisniveau daalde. 

4. Tweede fase 

Ook bij de tweede fase werd eerst een vraag gesteld over de aanvankelijke mening: 
Hoe was in eerste instantie uw mening over de oorspronkelijke tweede fase die startte 
in 1998?

Tabel 12: De aanvankelijke mening over de tweede fase (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Positief 13 0 24 16
Kritisch-positief 58 64 54 56
Negatief 29 36 22 28
N 43 14 37 171
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tweede fase. De opmerkingen van reformatorische docenten over de relatie tussen 
de identiteit en de tweede fase hadden dezelfde boodschap: hieraan had veel meer 
aandacht gegeven moeten worden. Een reformatorische docent merkte op dat 
er sprake was van twee sporen: enerzijds de identiteit, anderzijds de didactische 
vernieuwingen: ‘Maar het tweede is niet doordacht vanuit het eerste.’ Ook het te 
optimistische mensbeeld werd genoemd: ‘Te veel verantwoordelijkheid werd bij de 
leerlingen neergelegd. Een te positief mensbeeld.’

Niet-reformatorische docenten uitten in grote lijnen dezelfde kritiek als reforma-
torische docenten. Het optimistische mensbeeld kwam niet expliciet aan de orde, 
maar er werd wel veel aandacht gegeven aan de gewraakte zelfstandigheid van de 
leerlingen: ‘Alleen maar zelfstandig werken (met studieplanners) in groepjes en zelf 
de stof nakijken was niet bevorderlijk voor de resultaten. De keuzewerktijd ging ten 
koste van reguliere uren.’
Hoewel voor de tweede fase geldt dat niet-reformatorische docenten positiever 
waren over de bezinning met betrekking tot de identiteit en de vernieuwingen, 
zien we in de kwalitatieve reacties overwegend dezelfde mening als bij de andere 
onderwijsvernieuwingen ten aanzien van dit onderwerp. Niet-reformatorische 
docenten gaven aan dat ze zich niets kunnen herinneren van een discussie over 
de relatie vernieuwing en identiteit: ‘Ik heb het idee dat de school daar minimale 
aandacht aan heeft gegeven.’ 
Twee niet-reformatorische docenten waren heel expliciet negatief over de relatie 
tussen identiteit en vernieuwing: ‘Er is op onze school nog nauwelijks sprake van 
een identiteit.’ De invoering van de tweede fase moest volgens een niet-reformato-
rische docent wel leiden tot een conflict met de eigen identiteit: ‘Met de invoering 
van de tweede fase dienden docenten in een andere rol les te gaan geven, terwijl 
de identiteit van de school nauw samenhangt met onderwijs “van de oude stempel”. 
Dit heeft tot een spanningsveld geleid dat tot op heden binnen de school niet is 
opgelost.’ 
Drie niet-reformatorische docenten waren negatief over het door hen ervaren 
massieve dogmatische van de vernieuwing: ‘De invoering was bijna indoctrinerend 
en welhaast dogmatisch. Al het oude (voor 1998) was zeer slecht en het nieuwe was 
zaligmakend. Mijn baan veranderde in een dag van docent naar begeleider. De klas 
veranderde van een sociale eenheid in een groep individuen.’ Ook het studiehuis 
functioneerde niet zoals verwacht: ‘Het studiehuis past niet bij de levensfase 
waarin pubers zitten en heeft vele pubers schade berokkend: zij zijn met te weinig 
kennis van school gekomen.’
Er was in de reactie van niet-reformatorische docenten ook bijval: ‘Als leerling 
ben ik begonnen in de oude tweede fase, daarna heb ik als docent de andere kant 
gezien. Het heeft tijd nodig gehad om te ontwikkelen, naar mijn idee was het een 
stap in de goede richting.’ Een ander zag een toename in de motivatie: ‘Doordat 
de zelfstandigheid van de leerlingen groter is geworden, nam de motivatie bij hen 
ook toe. Daardoor ontstond er ook voor de docenten meer motivatie en plezier in 
het werk.’

Op de vraag Vindt u dat er voldoende nagedacht is over de relatie tussen de identiteit 
van uw school en de oorspronkelijke tweede fase? werd door reformatorische school-
leiders zeer verdeeld gereageerd: 48% vond dat er wel nagedacht is en 48% vond 
dat dat niet is gebeurd. Bij niet-reformatorische schoolleiders is dit thema kennelijk 
veel minder een item. Ruim 60% gaf aan dat er over dit punt niet of slechts weinig 
is nagedacht. Reformatorische docenten hebben nauwelijks iets gemerkt van een 
bezinning op hun identiteit met betrekking tot de tweede fase. 

Op de vraag Kunt u uw antwoord nader toelichten? was het aantal positieve toe-
lichtende opmerkingen door reformatorische schoolleiders 7, tegenover 9 negatief. 
Bij niet-reformatorische schoolleiders is de verhouding 4 (positief) tegenover 12 
(negatief). Bij de reformatorische docenten is deze verhouding 2 (positief) tegenover 
11 (negatief). Bij de niet-reformatorische docenten 34 (positief) tegenover 62 
(negatief).

Schoolleiders
De positieve toelichtingen van de reformatorische schoolleiders betroffen de zelf-
standigheid van de leerlingen en de ruimte voor bezinning: ‘Leerlingen opvoeden 
richting meer zelfstandigheid past uitstekend binnen onze identiteit.’ En: ‘Bij de 
start van de tweede fase is daar binnen onze school over nagedacht. Dit is ook dis-
cussiepunt geweest in plenaire vergaderingen met het voltallige personeel.’ 
Twee reacties waren kritisch over de Bijbelse legitimatie die gezocht werd bij het 
idee van de docent als coach. Er werd volgens deze respondenten te gemakkelijk 
een relatie gelegd tussen de tweede faseleraar en Jezus: ‘Er is voldoende geluisterd, 
maar weinig mee gedaan. Ook bij de tweede fase is niet goed nagedacht over de 
onderliggende visie van de tweede fase. Wel werd door de schoolleider vanuit het 
leven van Jezus aangegeven hoe de aanpak moest zijn.’ En: ‘De Heere Jezus werd 
gepositioneerd als een soort tweede-fase-leraar-avant-la-lettre: Hij ging immers 
ook coachend achter Zijn kudde volgelingen aan?’ Een reformatorische schoolleider 
zag de ‘kale invoering’ als een duidelijk statement: ‘De tweede fase is zeer gematigd 
ingevoerd, omdat het gebaseerd is op een te positief mensbeeld.’ Een reformato-
rische schoolleider miste bezinning en een andere het evenwicht in de discussie. 
De opmerkingen van niet-reformatorische schoolleiders gingen ook in op de ver-
meende zelfstandigheid van leerlingen. De relatie tussen de identiteit en de ver-
nieuwing van de tweede fase wordt opnieuw niet vaak gezien, op enkele uitzon-
deringen na, waarbij vooral de onderwijskundige identiteit bedoeld wordt: ‘Ons 
uitgangspunt: Montessori en ivo (individueel onderwijs) passen perfect bij de uit-
gangspunten van de oorspronkelijke tweede fase.’ 

Docenten
‘Er is wel nagedacht over hoe de zelfstandigheid van de leerling vormgegeven 
moet worden, maar er is geen inzicht gegeven in het feit dat het zeer optimistische 
mensbeeld indruist tegen het mensbeeld dat de Bijbel leert.’ Deze en soortgelijke 
opmerkingen maakten reformatorische docenten over de (aanvankelijke) visie op de 
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Tabel 16: Betrekken van docenten bij implementatie van de tweede fase (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 20 0 18 5
Nee 77 52 58 57
Weet niet 3 48 24 39
N 35 21 38 233

Een grote meerderheid (77%) van de reformatorische schoolleiders vond dat 
docenten niet meegenomen zijn. Niet-reformatorische schoolleiders waren iets 
positiever, maar ook daar was 58% ervan overtuigd dat docenten niet betrokken zijn 
bij visievorming of implementatie. Ruim de helft van de beide groepen docenten 
was hier duidelijk over: er is niet geluisterd naar docenten bij het vormgeven van de 
tweede fase. Ongeveer 40% van beide groepen docenten kon zich niet meer goed 
herinneren hoe de invoering precies gegaan is, of waren daar niet bij betrokken. 

 Van de vraag Hoe evalueert u de oorspronkelijke tweede fase? worden in de volgende 
tabel de resultaten weergegeven. 

Tabel 17: Evaluatie van de tweede fase (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Mislukt 47 37 32 41
Deels gelukt 50 63 57 57
Gelukt 3 0 11 1
N 36 19 37 218

Reformatorische schoolleiders vonden het meest expliciet dat de tweede fase 
mislukt is. Dit is in lijn met de uitkomsten over het studiehuis in tabel 15. Niet-re-
formatorische schoolleiders waren duidelijk positiever over het eindresultaat. Het 
verschil tussen reformatorische docenten en niet-reformatorische docenten was 
niet groot. Alle groepen scoorden overigens het hoogst in de categorie ‘deels 
gelukt’. Bij alle groepen lag dit op 50% of hoger. 
Op de open vraag die verbonden was aan de evaluatie van de tweede fase reageerden 
38 schoolleiders (12 positief, 24 negatief) en 139 docenten (33 positief, 106 negatief). 
Bij beide groepen overheersten de negatieve toelichtingen. Uitgesplitst betekent dit 
het volgende: bij reformatorische schoolleiders waren 6 toelichtingen positief en 
12 negatief, bij reformatorische docenten was 1 toelichting positief en waren er 10 
negatief. Bij niet-reformatorische schoolleiders waren er 6 positieve en 14 negatieve 
toelichtingen en bij niet-reformatorische docenten 32 positieve en 96 negatieve. 

De verdeling van de antwoorden op de vraag Bij de oorspronkelijke tweede fase 
gaat het om de mogelijkheden van de zelfstandige, individuele leerling, met name 
vormgegeven in het studiehuis. Hoe oordeelt u over het fenomeen studiehuis? staat in  
tabel 15. 

Tabel 15: Oordeel over het studiehuis (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Mislukt 69 75 41 53
Schot in de roos 6 0 13 5
Anders 25 25 46 41
N 35 20 37 225

De resultaten met betrekking tot de beoordeling van het studiehuisfenomeen zijn 
met name bij reformatorische schoolleiders en reformatorische docenten heel helder: 
de meerderheid van hen (respectievelijk 69% en 75%) beschouwt het als een mislukt 
experiment. Slechts een enkeling vond het studiehuis een schot in de roos. Niet-re-
formatorische schoolleiders en docenten waren relatief minder negatief. 
In het commentaar van de respondenten die ‘anders’ hebben toegelicht, werden 
door de schoolleiders 18 opmerkingen gemaakt: 4 (1 positief en 3 negatief) door 
reformatorische schoolleiders en 14 (10 positief en 4 negatief) door niet-reforma-
torische schoolleiders. Opvallend is dus het aantal positieve opmerkingen in de 
categorie ‘anders’ bij niet-reformatorische schoolleiders. Vrijwel alle opmerkingen 
geven aan dat het studiehuis wel degelijk waarde zou kunnen hebben voor een 
bepaalde populatie leerlingen: het studiehuis niet als integrale vernieuwing, maar 
wel voor leerlingen die dit aankunnen. 
Reformatorische schoolleiders maakten onder andere de volgende kritische 
opmerkingen over het studiehuis: ‘De havoleerlingen kunnen grosso modo de zelf-
standigheid niet aan.’ En: ‘Iedere onderwijsvorm die een stramien legt over ver-
schillende leerlingen gaat mank. Het unieke van leerlingen wordt vaak ontkend. 
Zowel centraal-klassikaal lesgeven als zelfstandig werken als andere onderwijs-
vormen schieten per definitie tekort als algemeen geldende norm. Daarom wisselen 
visies hierop om de zoveel jaren.’ 
In de categorie ‘anders’ werden door de docenten 51 opmerkingen gemaakt: 3 door 
reformatorische docenten (1 positief en 2 negatief) en 48 door niet-reformatorische 
docenten (15 positief en 33 negatief). Inhoudelijk hadden de opmerkingen vrijwel 
dezelfde strekking als die van de schoolleiders, zowel in positieve als in negatieve zin, 
waarbij reformatorische docenten vooral het te optimistische mensbeeld benadrukten. 

De volgende vraag luidde: Is er naar uw oordeel voldoende geluisterd naar de docenten 
bij de gedachtevorming over en vormgeving van de oorspronkelijke tweede fase?
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het denken over onderwijs erdoor is gestimuleerd, en ook de profielen en het pro-
fielwerkstuk ontmoetten bijval. 
Echter, niet-reformatorische docenten maakten in retrospectie vooral kritische 
opmerkingen (96). Zo vonden ze de studiebelasting te hoog en de zelfstandigheid 
van de leerlingen te optimistisch ingeschat. Ook de daling van het niveau werd in 
veel reacties genoemd als negatief punt: ‘De leerresultaten daalden.(…) De inzet op 
meer vakken in dezelfde tijd is verworden tot een verwatering van de kennis.’ De 
overstap naar het vervolgonderwijs is volgens sommigen niet verbeterd. Sterker 
nog, de universiteiten zouden schoolser lesgeven om de ‘schade te repareren’: ‘De 
universiteiten klagen nog steeds over de aansluiting voortgezet onderwijs en uni-
versiteit. Het heeft gevolgen gehad voor de manier waarop op universiteiten wordt 
lesgegeven. Het is daar veel schoolser geworden.’

5. Vmbo 

Bij het vmbo nam bij sommige vragen het absolute aantal reacties af ten opzichte 
van de tweede fase. De oorzaak is gelegen in het feit dat meegelift werd met het 
GION bij een onderzoek naar de vernieuwde tweede fase. Daaraan namen vooral 
tweede faseschoolleiders en -docenten deel, van wie slechts een deel betrokken 
was bij het vmbo. 

De eerste vraag over het onderdeel vmbo luidde: Hoe was uw aanvankelijke mening 
over het vmbo? 

Tabel 18: De aanvankelijke mening over het vmbo (%) 

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Positief 27 10 19 11
Kritisch-positief 36 30 50 43
Negatief 36 60 31 46
N 33 10 16 56

De kritisch-positieve grondhouding die er bij de basisvorming en tweede fase nog 
wel was, neemt af bij de laatste vernieuwing. Met name onder de beide groepen 
docenten was de mening aanvankelijk behoorlijk negatief. Slechts ongeveer 10% 
was bij voorbaat positief. De beide groepen schoolleiders waren positiever: 60% tot 
70% was (kritisch-)positief. In het algemeen waren reformatorische schoolleiders 
en reformatorische docenten (opnieuw) wel negatiever. 

In tabel 19 staan de antwoorden op de vraag: Past deze vernieuwing in het rijtje van 
de basisvorming en de tweede fase als het gaat om de aandacht voor de mogelijkheden 
van de zelfstandige, individuele leerling?

Schoolleiders
Positief vonden reformatorische schoolleiders dat de tweede fase stimuleerde tot 
nadenken over pedagogiek en didactiek. Een reformatorische schoolleider schatte in 
dat het mislukken deels te maken heeft met het ontbreken van competente leiders: 
‘Iedere onderwijsverandering loopt tegen weerstanden op, ongeacht of het verbe-
teringen dan wel verslechteringen blijken te zijn.’ Een reformatorische schoolleider 
was van mening dat de leerlingen aan het einde van de schoolloopbaan beter waren 
voorbereid op het vervolg. Ook niet-reformatorische schoolleiders maakten positieve 
opmerkingen, die op een iets ander terrein lagen, bijvoorbeeld dat de doorstroom en 
de tevredenheid toegenomen zijn en de examencijfers verbeterd. 
In retrospectie noemden beide groepen schoolleiders vooral kritiekpunten. Sommige 
reformatorische schoolleiders vonden dat er in feite weinig veranderd is: ‘Er is wel 
aanzet tot meer zelfstandig studeren en vormen van maatwerk, maar de traditionele 
hoofdstroom in het primaire proces is slechts marginaal veranderd.’ Andere refor-
matorische schoolleiders vonden dat juist het tegendeel bereikt werd, namelijk een 
wending naar docentgestuurd onderwijs. Bij reformatorische schoolleiders zien we 
met name kritiek op het mensbeeld en de visie die schuilgaat achter de tweede 
fase. Het mensbeeld is volgens hen te optimistisch. Een schoolleider: ‘Daar lopen 
we in de praktijk vaak op stuk, terwijl we dat uit Gods Woord weten!’ In plaats van 
onderwijzen komt coachen in de meest extreme vorm – namelijk leerlinggestuurd 
– centraal te staan: ‘Het is gestoeld op een verkeerd mensbeeld: ze gaan altijd uit 
van optimaal meewerkende leerlingen, maar dat is dus niet de Bijbelse mensvisie.’ 
Ook bij niet-reformatorische schoolleiders zien we kritiek op de achterliggende 
visie. Een niet-reformatorische schoolleider: ‘Het feit dat “doceren” (het verhaal 
doseren) funest kon zijn, kan/kon opgelost worden door leerlingen er meer actief 
bij te betrekken (te activeren). Dat is iets heel anders dan de regie overdragen aan 
leerlingen. De docent als begeleider en coach is voor het onderwijs slecht. Zelfstan-
digheid van de leerlingen is zeer overschat.’ Het gebrek aan kennis werd eveneens 
als negatief punt genoemd: ‘Weliswaar beheersen de leerlingen van die generatie 
meer vaardigheden (behalve de beheersing van de Nederlandse taal dan) maar qua 
kennis is het een verloren generatie.’ Een andere niet-reformatorische schoolleider: 
‘De verbreding is gerealiseerd, maar aan diepgang hebben we moeten inleveren 
(examenprogramma’s zijn door de jaren heen behoorlijk “uitgekleed”).’

Docenten
In retrospectie waren vrijwel alle (11) opmerkingen van reformatorische docenten 
negatief (10 tegenover 1 positief). Ze wezen erop dat de zelfstandigheid niet bereikt 
is: ‘De wal keert het schip. De zelfstandige leerling is een idylle, hij bestaat niet. De 
mensvisie die achter dit concept zit, is te optimistisch.’ Over de profielen dachten ze 
genuanceerd: ‘Samenhang is deels bereikt door profilering, maar ook zonder profi-
lering kunnen leerlingen deze samenhang ervaren.’ 
Niet-reformatorische docenten maakten in retrospectie 32 positieve opmerkingen. 
Als het niet lukte, lag het aan de docenten zelf omdat ze te kritisch en halsstarrig 
zijn geweest. Anderen zagen grotere zelfstandigheid bij leerlingen, meenden dat 
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Schoolleiders
In de positieve toelichtingen van reformatorische schoolleiders werd gesteld dat 
het vmbo een betere voorbereiding op het mbo is dan verwacht. Ook werd er 
gewezen op het feit dat er door het vmbo een duidelijke tweedeling gekomen is 
tussen doeners en denkers. Een schoolleider: ‘De gedachte rondom de leerwegen 
van het vmbo vind en vond ik goed: samenvoegen van opleidingen die bedoeld zijn 
als voorbereiding op het mbo. Daarbij voldoende diversiteit voor type leerlingen.’ 
De positieve reacties van niet-reformatorische schoolleiders lagen in het verlengde 
van deze opmerkingen. 
Bij beide groepen schoolleiders overheersten de kritische opmerkingen. Refor-
matorische schoolleiders bekritiseerden met name (11 keer) het verlies van het 
mavo. Reformatorische schoolleiders benoemden ook de onduidelijke structuur van 
het vmbo: ‘Er zijn te veel leerwegen. De insteek “beroepsgericht” is niet met een 
schaartje te knippen. Er zijn havisten die graag (technisch) met hun handen bezig 
zijn en er zijn bk-leerlingen die helemaal niet technisch zijn. Geregeld wordt een 
naam veranderd, maar de inhoud blijft hetzelfde.’ 
Ook onder niet-reformatorische schoolleiders is het feit dat het mavo verdween een 
pijnpunt. Verder werd de toename van de kloof tussen mavo en havo genoemd als 
punt van kritiek, evenals de achteruitgang van het niveau: ‘De vernieuwing van het 
vmbo heeft twee heel negatieve gevolgen: De oude mavo-d is erg achteruitgegaan 
qua niveau (is onvergelijkbaar met vmbo-tl). Leerlingen die op mavo-d niveau mee-
kunnen vervelen zich te pletter op het vmbo, maar kunnen de havo niet aan.’ 

Docenten
Onder de beide groepen docenten waren enkele gematigd positieve reacties: 
‘Positief dat een gt-leerling wat praktijk meekrijgt, maar laat een bb-er of kb-er 
gewoon vanaf de eerste klas minstens 50% praktijk doen. Dat is hun instelling.’ Of: 
‘Het vmbo is een prima opleiding, die op mijn school door capabele docenten wordt 
gegeven. Het imago blijft echter een probleem.’ 
Het aantal kritiekpunten overheerste echter onder de beide groepen docenten. Het 
verlies van het mavo en de aansluitingsproblemen met het havo werden door beide 
groepen als belangrijkste kritiekpunten genoemd. ‘De laatbloeiende mavoleerling 
die daarna havo gaat doen, komt mijns inziens nu onvoldoende aan zijn trekken.’ 
Ook het wegvallen van de praktische mogelijkheden voor vbo-leerlingen werd 
door beide groepen docenten als probleem genoemd: ‘Ik mis de meer praktische 
opleiding voor met name een deel van de jongens.’ Of: ‘Er moet meer aandacht 
komen voor echte ambachtsopleidingen.’ Ten slotte wezen niet-reformatorische 
docenten op de negatieve beeldvorming van het vmbo: ‘Ik heb de indruk dat veel 
ouders negatiever over vmbo denken dan vroeger over mavo en vbo. Dat maakt dat 
ze erg hun best doen om hun kinderen op havo of vwo te krijgen en dat komt niet 
ieder kind ten goede.’ 

Tabel 19: Het vmbo is vergelijkbaar met de basisvorming en de tweede fase als het gaat om 
de aandacht voor de mogelijkheden van de zelfstandige, individuele leerling (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 43 14 24 9
Nee 43 76 63 85
Weet niet 14 10 13 7
N 37 21 38 233

43% van de reformatorische schoolleiders zag deze vernieuwing rechtstreeks in 
lijn met de andere vernieuwingen. Onder niet-reformatorische schoolleiders is dat 
percentage lager: 24%. 
Een ruime meerderheid van de docenten zag deze vernieuwing losstaan van de 
andere vernieuwingen. Dat geldt meer voor de docenten dan voor de schoolleiders, 
met name wat betreft de reformatorische schoolleiders en docenten. 

De volgende vraag luidde: Heeft u in de afgelopen jaren (1999-2011) uw mening over 
het vmbo bijgesteld/veranderd? 

Tabel 20: Bijstellen van mening over het vmbo (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 14 10 5 4
Nee 61 81 68 88
Deels 25 10 26 8
N 37 21 38 233

De cijfers geven aan dat de vernieuwing van het vmbo uiteindelijk de minst defi-
nitieve bijstellingen van visie heeft gekregen: van 4% tot maximaal 14%. Onder de 
beide groepen schoolleiders is wel een kwart deels van standpunt veranderd. 
Op de open vraag die hieraan gekoppeld was Kunt u uw keuze nader toelichten? 
kwamen de volgende toelichtingen: 41 van schoolleiders (12 positief, 29 negatief) 
en 46 van docenten (6 positief, 40 negatief). Reformatorische schoolleiders gaven 8 
positieve en 20 negatieve toelichtingen. Niet-reformatorische schoolleiders gaven 
4 positieve en 9 negatieve toelichtingen. Bij reformatorische docenten waren 2 
positieve en 7 negatieve toelichtingen. Niet-reformatorische docenten reageerden 
4 keer positief en 33 keer negatief. 
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2 positief, 9 negatief; niet-reformatorische schoolleiders: 0 positief, 4 negatief). 
Bij reformatorische schoolleiders zien we enerzijds dat er wel op positieve wijze 
nagedacht is over de relatie tussen de identiteit en het vmbo: ‘Ja, bij de metho-
dekeuze van de vier leerwegen is hier terdege rekening mee gehouden. Verder is er 
meer aandacht gekomen voor gaven van hoofd, hart en handen.’ En: ‘Op onze school 
heeft de gedachtevorming rondom het vmbo een breed karakter gekregen, waarbij 
meerdere locaties betrokken waren. Het heeft tot een grotere eenheid geleid in de 
opleidingen.’
Het aantal negatieve opmerkingen overheerste bij reformatorische schoolleiders. 
In documenten rond de invoering werd een principiële doordenking van uitgangs-
punten gemist. Ook het volgzame karakter van het reformatorisch onderwijs werd 
benadrukt: ‘De directie verschuilde zich achter de overheid en volgde deze min 
of meer klakkeloos. De autonome leerling in het kag-al paste echt niet in onze 
identiteit.’ En: ‘Het vmbo heeft mijns inziens minder met identiteit te maken. Wel 
komt weer het volgzame karakter van de reformatorische scholen naar voren. Niet 
echt een eigen mening over zaken en zeker niet de durf om die mening overeind te 
houden.’
Van de niet-reformatorische schoolleiders gaf ruim 70% aan dat niet is nagedacht 
over de relatie tussen identiteit en deze vernieuwing. De volgende toelichtende 
opmerking zegt voldoende: ‘Ik heb eigenlijk geen idee.’

Docenten
Reformatorische docenten zijn duidelijk negatiever dan de reformatorische school-
leiders over de aandacht voor de relatie tussen identiteit en vernieuwing: slechts 
14% gaf aan dat er aandacht is geweest voor de identiteit. Bij niet-reformatorische 
docenten is dat percentage nog lager: 5%. Onder de docenten werden 13 toe-
lichtende opmerkingen gemaakt (reformatorische docenten: 1 positief, 1 negatief; 
niet-reformatorische schoolleiders: 5 positief, 6 negatief). De positieve opmerking 
van een reformatorische docent betrof juist het nadenken over de identiteit: ‘Op 
mijn reformatorische school is sprake van een nauwgezette doordenking van iden-
titeit met betrekking tot vakinhoud, didactiek en pedagogiek.’ 
Bij niet-reformatorische docenten leeft deze vraag niet: ‘Ach, identiteit van de school 
is iets waarover voornamelijk op bestuursniveau wordt nagedacht. Op de werkvloer 
willen collega’s gewoon het beste voor de leerlingen.’ Een andere reactie: ‘De keuze 
voor invoering van het vmbo is opgelegd door de centrale overheid en stond los 
van de identiteit van de betrokken scholen.’ ‘Vmbo op mijn school heet nog gewoon 
“mavo”. Dat zegt genoeg’, zo reageerde een docent. Er werden ook positieve opmer-
kingen gemaakt, vooral vanuit de montessorischolen. 

De resultaten van de volgende vraag: Er is een trend om het vmbo weer op te splitsen 
in het oude mavo (theoretisch georiënteerd) en de oude ambachtsschool (praktisch geo-
riënteerd). Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkelingen?, zijn te lezen in tabel 23. 

De volgende vraag luidde: Is er naar uw oordeel voldoende geluisterd naar de docenten 
bij de implementatie van het vmbo? De resultaten hiervan staan in tabel 21. 

Tabel 21: Betrekken van docenten bij implementatie vmbo (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 14 0 13 1
Nee 47 57 61 83
Weet niet 39 43 26 16
N 36 21 38 232

Door beide groepen schoolleiders werd het meenemen van docenten als marginaal 
gezien. Zowel van reformatorische als niet-reformatorische schoolleiders was 
ongeveer de helft hierover negatief. Een kwart tot een derde kon het zich ook niet 
meer herinneren. De beide groepen docenten waren hierover nog duidelijker. Met 
name niet-reformatorische docenten (83%) hebben weinig gemerkt van participatie 
bij de implementatie van het vmbo. Bij de reformatorische docenten was dat iets 
beter: 57% zei niet betrokken te zijn geweest bij de implementatie. 

Tabel 22 geeft inzicht in het aspect van de bezinning bij de implementatie van het 
vmbo. De vraag luidde: Vindt u dat er voldoende nagedacht is over de relatie tussen de 
identiteit van uw school en de onderwijsvernieuwing vmbo?

Tabel 22: Aandacht voor de relatie identiteit en het vmbo (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 50 14 18 5
Nee 40 68 71 86
Deels 10 19 11 10
N 30 21 38 232

Schoolleiders
Uit de reacties blijkt opnieuw dat de identiteit nauwelijks een item was bij niet-re-
formatorische schoolleiders: 71% zei dat daar niets mee gedaan is. Bij reformato-
rische schoolleiders leefde het meer: 50% gaf aan dat hier aandacht voor geweest 
is. Uiteindelijk valt ook hier op dat ongeveer de helft van de reformatorische school-
leiders niet zo positief is over de aandacht voor de identiteit van de school in relatie 
tot de vernieuwing. 
De open vraag bij dit item (Kunt u uw keuze nader toelichten?) scoorde in totaal 
15 toelichtende opmerkingen bij de schoolleiders (reformatorische schoolleiders: 
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De overgrote meerderheid vindt het vmbo niet de enige geslaagde vernieuwing. 
Ook hier zien we alleen reformatorische schoolleiders twijfelen: 50% vindt dit niet 
de enige geslaagde onderwijsvernieuwing, maar 47% zegt dat dit voor sommige 
aspecten wel het geval is. 

6.3 Integratie van bevindingen 

In deze paragraaf worden de gegevens van de voorgaande paragrafen samenge-
bracht aan de hand van de onderwerpen van het analysekader. 

1. Relatie identiteit versus gedachtegoed achter de onderwijsvernieuwing

In tabel 25 is voor alle vier de vernieuwingen het percentage ja-stemmers op 
de vraag of er nagedacht is over de relatie tussen identiteit en vernieuwing per 
categorie van de respondenten bijeengebracht. In de tabel staan bij de midden-
school geen cijfers. Dat heeft te maken met het feit dat de middenschool als ver-
nieuwing nooit is ingevoerd en scholen zich dus meestal niet concreet met dit item 
beziggehouden hebben. Bij de enquête is hierover ook geen vraag gesteld.

Tabel 25: Het percentage ja-stemmers met betrekking tot het nadenken over identiteit in 
relatie tot de vernieuwingen. 

Middenschool Basisvorming Tweede fase Vmbo

Niet-reformatorische schoolleiders - 3 34 18

Reformatorische schoolleiders - 44 48 50

Niet-reformatorische docenten - 16 23 5

Reformatorische docenten - 45 14 14

Reformatorische schoolleiders waren het meest positief over dit bezinnende 
element. Ongeveer de helft gaf aan dat dit wel heeft plaatsgevonden bij de basis-
vorming (44%), de tweede fase (48%) en het vmbo (50%). Tegelijkertijd is de groep 
verdeeld. Ongeveer de helft heeft deze bezinning immers gemist. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de bezinning per reformatorische school verschillend opgepakt 
is. Het kan ook zijn dat de bezinning niet de uitkomst gehad heeft die men ver-
wachtte (namelijk in grote lijnen een afwijzende, kritische houding), waardoor de 
bezinning uiteindelijk als niet voldoende beoordeeld wordt. Het zou kunnen dat 
veel huidige schoolleiders nog geen schoolleider waren bij de implementatie van 
de vernieuwingen, waardoor ze makkelijker afstand konden nemen van (de achter-
gronden van) de vernieuwingen. 
De perceptie is duidelijk anders bij reformatorische docenten. Door deze groep werd 
alleen bij de basisvorming redelijk positief geoordeeld (45%), waarschijnlijk omdat 
er voor het eerst samenwerking was tussen de diverse reformatorische scholen ter 

Tabel 23: Oordeel over trend terugkeer mavo en ambachtsschool (%) 

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Jammer 19 0 5 4
Logisch 53 82 71 63
Anders 28 18 24 33
N 36 11 21 71

De terugkeer van het mavo en de ambachtsschool werd door alle groepen bij 
meerderheid toegejuicht. Reformatorische docenten waren daar het duidelijkst in: 
82% vond dat een prima ontwikkeling. Reformatorische schoolleiders twijfelden 
het meest hierover. Deze stap ‘terug’ werd uiteindelijk door de meerderheid in alle 
groepen als logisch beschouwd. Men kon de optie ‘anders’ kiezen en daarbij opmer-
kingen maken. Deze wijzen ook in de richting van een voorkeur voor de terugkeer 
naar het mavo en de ambachtsschool: 21 van de 22 opmerkingen van de docenten 
en 4 van de 5 van de schoolleiders. Enkele gemaakte opmerkingen staan model 
voor alle groepen: ‘Dit zou een goede keuze zijn, aangezien de oude ambachts-
school een goede vooropleiding was voor een praktisch beroep en vaklui zijn hard 
nodig.’ En: ‘Geweldig, onmiddellijk doen. Maak weer vakmannen en -vrouwen van 
de huidige vmbo-leerlingen en geef mavoleerlingen weer de kans een waardevol 
diploma te behalen.’ Een andere reactie: ‘Doen! Selecteer ook weer op aanleg en 
belangstelling, niet alleen op intelligentie en citoscore. We hebben grote behoefte 
aan intelligente ambachtslieden.’ Ook de reactie van het voorkomen van de twee-
deling werd regelmatig genoemd: ‘Een “ouderwetse” mavo zou het evenwicht 
tussen de niveaus kunnen verbeteren. Er gaan m.i. nu te veel leerlingen naar het 
havo (en ook wel naar het vwo) die daar niet horen.’

Ten slotte werd er gevraagd naar de evaluatie. De respondenten reageerden op de 
stelling: Het vmbo is de enige geslaagde onderwijsvernieuwing. In tabel 24 zijn de 
resultaten hiervan weergegeven. 

Tabel 24: Het vmbo is de enige geslaagde onderwijsvernieuwing (%)

Refo Niet-refo
Schoolleider Docent Schoolleider Docent

Ja 3 0 3 0
Nee 50 86 79 95
Deels 47 14 18 5
N 36 21 38 232
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lingsgericht Onderwijs – waarin een groot aantal scholen voor primair en secundair 
onderwijs is verenigd dat zich geïnspireerd weet door het op Vygotsky geënte 
concept van ontwikkelingsgericht onderwijs – besteedde bijvoorbeeld in 1999 een 
belangrijk deel van haar jaarlijkse conferentie aan het thema identiteit. Centraal 
stond de relatie van individuele identiteitsontwikkeling van de leerling met de 
institutionele identiteit van de school. Ook de in 2002 benoemde bijzonder hoog-
leraar Educatie vanuit Humanistische Perspectief aan de Universiteit voor Huma-
nistiek, W. Veugelers10, heeft in zijn oratie nog eens heel nadrukkelijk die brede 
identiteit op de agenda gezet voor openbare en bijzondere scholen. 
De bevindingen van dit vragenlijstonderzoek laten zien dat er nauwelijks sprake is 
van aandacht voor een eigen identiteit of onderwijskundige profilering. In een tijd 
waarin concurrentie tussen scholen vaak op onderwijskundige specialisaties wordt 
uitgevochten mag het opmerkelijk genoemd worden dat dit nauwelijks leefde bij 
het vormgeven van de onderwijsvernieuwingen. Er werd meestal gekozen voor een 
praktische insteek, met uitzondering van scholen met een uitgesproken onder-
wijskundige identiteit, zoals het montessorionderwijs. De respondenten van deze 
scholen benoemden in de antwoorden op het vragenlijstonderzoek nadrukkelijk 
hun eigen onderwijskundige identiteit. 

2. Veranderingen in het curriculum en didactiek

Reformatorische schoolleiders gaven aan dat voor bepaalde vakken substituties 
bedacht werden: dans en drama werden bijvoorbeeld vervangen door klimmen. De 
mogelijkheid om in de kerndoelen wijzigingen door te voeren en daarmee het cur-
riculum naar de eigen hand te zetten haalde veel pijn van de vernieuwingen weg. 
Vakken als techniek en verzorging in de basisvorming werden zowel door refor-
matorische als niet-reformatorische schoolleiders vooral gezien als ‘socialistische 
speeltjes’, die uiteindelijk geen lang leven beschoren waren. Bij beide groepen 
schoolleiders betrof de meest massieve kritiek het punt van de versplintering van 
de vakken in de tweede fase. Dit heeft een grote onduidelijkheid teweeggebracht 
en een inhoudelijke kaalslag. 
Bij beide groepen docenten zien we dezelfde waarneming als bij de schoolleiders: 
kritiek op de vakken techniek en verzorging, kritiek op de versnippering van de 
vakken in de tweede fase. Ook is er bij deze groepen kritiek op het feit dat in het 
vmbo zowel het theoretische mavo als de beroepsgeoriënteerde ambachtsschool 
gemist worden. 
Door alle groepen werd benoemd dat de toename van het aantal vakken in de 
tweede fase ook een verdunning van de inhoud betekende. Met name de over-
waardering van de vaardigheden en het onderschatten van het belang van kennis 
werden bekritiseerd. Men vindt dat een brede algemene ontwikkeling (dat geldt 
voor alle vernieuwingen) ten koste gaat van de diepgang. Wanneer er veertien 

10 Veugelers, Waarden en normen in het onderwijs, 2003. 

voorbereiding op de invoering van de basisvorming.8 Bij de volgende vernieuwingen 
zien we dat sterk dalen naar 14%. Dit is een opvallend gegeven: schoolleiders 
hebben een andere perceptie dan docenten, met name over de tweede fase en het 
vmbo. Kennelijk zijn schoolleiders er in meerderheid niet in geslaagd om docenten 
mee te nemen in de bezinning op de vernieuwing. Niet-reformatorische school-
leiders en docenten waren het meest positief over de tweede fase, maar docenten 
positiever dan schoolleiders over de basisvorming en schoolleiders positiever over 
de tweede fase en het vmbo. 
Bij de beide groepen docenten en schoolleiders is er het besef dat het voortgezet 
onderwijs eenzijdig verantwoordelijk werd gemaakt voor de oplossing van maat-
schappelijke problemen. De aanleidingen tot de onderwijsvernieuwingen in het 
voortgezet onderwijs lagen vaak buiten het onderwijs zelf, zo is de perceptie. Zo was 
het bestrijden van maatschappelijke kansenongelijkheid de belangrijkste drijfveer 
achter de middenschoolbeweging. In de basisvorming zien we dit terugkomen. De 
aanleiding voor de vernieuwing van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
lag ook voornamelijk buiten het onderwijs zelf, namelijk bij de uitval in het hoger 
onderwijs en de werkloosheid onder hoogopgeleiden. De instelling van het vmbo 
had vooral te maken met teruglopende leerlingaantallen en de beeldvorming van 
het vbo. 
Niet-reformatorische docenten en schoolleiders uitten vaak dezelfde kritiek op het 
gedachtegoed achter de vernieuwing als reformatorische docenten en schoolleiders. 
In reformatorische kringen wordt het optimistische mensbeeld in Bijbels-kritische 
zin aan de orde gesteld, terwijl in niet-reformatorische kringen dezelfde kritiek 
meer praktisch van aard is. Ze richt zich op het feit dat leerlingen bijvoorbeeld 
de zelfstandigheid niet aankunnen en meer sturing nodig hebben. Volgens de ver-
nieuwers kon doceren funest zijn, maar dit zou ook opgelost kunnen worden door 
leerlingen actiever bij de les te betrekken, in plaats van de regie aan leerlingen over 
te dragen. De docent als begeleider en coach werd in het onderzoek als ‘slecht’ voor 
het onderwijs gekwalificeerd en men vindt dat de zelfstandigheid van de leerlingen 
zeer is overschat. 
Het nadenken over de identiteit in relatie tot de vernieuwing is veel minder een 
item bij niet-reformatorische docenten en schoolleiders. Het denken langs de lijnen 
van de zuil is buiten het reformatorisch onderwijs verleden tijd. De afbraak van de 
zuilen was voor de reformatorische gezindte juist een reden om de zuil weer op de 
kaart te zetten. 
Buiten het reformatorisch onderwijs lijkt het belang van bezinning op de iden-
titeit niet gezien te worden. Profilering langs religieuze lijnen is in het geheel 
niet merkbaar. Deze uitkomst is opmerkelijk, gezien het feit dat Miedema in een 
onderzoek constateert dat er vanaf ongeveer de eeuwwisseling op alle scholen 
een groeiende vraag is naar de eigen identiteit.9 De Academie voor Ontwikke-

8 Zie hoofdstuk 4. 
9 Miedema, ‘Vitaal en verantwoord christelijk onderwijs’, 2005.
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Door reformatorische schoolleiders en docenten werd bij het implementeren van de 
vernieuwingen de houding van volgzaamheid en gehoorzaamheid aan de overheid 
benoemd. Geen enkele niet-reformatorische schoolleider of docent heeft opmer-
kingen gemaakt over volgzaamheid en gehoorzaamheid. Dit is opmerkelijk, omdat 
in reformatorische kringen de bezinning en het leggen van eigen accenten (denk 
aan de kerndoelen) die volgzaamheid juist lijken tegen te spreken. De trouw aan 
het gezag en de angst om als buitenbeentje gezien te worden, hebben het blijkbaar 
soms gewonnen. Het gehoorzamen van de overheid als een basishouding in refor-
matorische kringen zal deze volgzaamheid nog verder gestimuleerd hebben. 

4. De praktische uitvoering 

De uitkomst van de voorgaande twee punten van het analysekader (veranderingen 
in curriculum/didactiek en de invoeringsstrategie) zijn een belangrijke verklaring 
voor wat er in de praktijk van terechtgekomen is. Als de relevantie van de verande-
ringen in curriculum en didactiek grotendeels niet gezien wordt en docenten zich 
ook niet meegenomen voelen, is dat een belangrijke basis voor beleidsresistent 
gedrag. In de praktijk van het klaslokaal kan dit niet veel opleveren. Inzicht in het 
bijstellen van de aanvankelijke mening geeft ook duidelijkheid over hoe er in de 
praktijk met de vernieuwingen omgegaan is. Tabel 27 laat dit zien. 

Tabel 27: Percentage ja-stemmers bij het bijstellen van oorspronkelijke mening over een 
vernieuwing

Middenschool Basisvorming Tweede fase Vmbo

Niet-reformatorische schoolleiders 17 39 21 5

Reformatorische schoolleiders 4 30 25 14

Niet-reformatorische docenten 25 19 21 4

Reformatorische docenten 0 27 29 10

In deze tabel is zichtbaar dat met name over de basisvorming en de tweede fase, 
de twee vernieuwingen waarbij de grondhouding positiever was dan bij de mid-
denschool en het vmbo, de oorspronkelijke meestal positief-kritische mening ver-
anderd is in een negatieve mening. Ten aanzien van de middenschool en het vmbo 
was de positieve dan wel positief-krische mening al bij aanvang veel minder dui-
delijk aanwezig. Deze gegevens benadrukken het grotendeels ontbreken van een 
positieve grondhouding.
De gemaakte opmerkingen laten zien dat beide groepen schoolleiders een sfeer 
waarnamen van: ‘Laten we het maar uitvoeren, het komt op ons af, we maken ervan 
wat we ervan kunnen maken.’ Deze veelgelezen reactie bood een basis voor het 
pocket veto: zeggen dat het gebeurt maar in de klas een eigen plan (laten) trekken. 
De toetsen in de basisvorming hebben hieraan sterk bijgedragen. Deze toetsen 
waren amateuristisch en het bleek onmogelijk om alle niveaus te bedienen. Dit 

vakken in het examenprogramma zitten in plaats van de vroegere zes of zeven, dan 
kan dat niet anders dan een vermindering van de diepgang betekenen. Het lijkt erop 
dat de vernieuwing van het curriculum eerder een negatieve impuls heeft gegeven 
aan het mogelijke welslagen van een vernieuwing dan een positieve. 
Deze negatieve impuls werd in de tweede fase nog eens nadrukkelijk versterkt door 
het curriculum (het ‘wat’) in het didactisch kader van het studiehuis (het ‘hoe’) te 
plaatsen. De meningen hierover waren vooral negatief. Ook het (vooral didactische) 
KAG-AL-initiatief in het reformatorisch vmbo werd meestal negatief beoordeeld. De 
op zelfstandigheid van de leerling geënte didactiek werd door alle groepen vooral 
onder kritiek gesteld. 

3. Invoeringsstrategie 

Een belangrijk item voor het welslagen van een vernieuwing is het stimuleren van 
een urgentiegevoel bij docenten die haar moeten gaan uitvoeren. In het vragen-
lijstonderzoek was dit meegenomen door bij iedere vernieuwing de vraag te stellen 
in hoeverre de docenten zich meegenomen gevoeld hebben bij de bezinning op en 
implementatie van de vernieuwing. In tabel 26 is het percentage ja-stemmers van 
de diverse categorieën bijeengebracht. 

Tabel 26: Het percentage ja-stemmers op de vraag of docenten meegenomen zijn in de 
bezinning op/implementatie van de vernieuwingen 

Middenschool Basisvorming Tweede fase Vmbo

Niet-reformatorische schoolleiders - 3 18 13

Reformatorische schoolleiders - 15 20 14

Niet-reformatorische docenten - 6 5 1

Reformatorische docenten - 9 0 0

De cijfers over de middenschool zijn weggelaten, omdat de respondenten vrijwel 
geen ervaring hadden met de implementatie van deze vernieuwing. Voor alle andere 
vernieuwingen geldt dat de docenten in de visievorming over en de voorbereiding 
op de vernieuwingen vrijwel niet zijn meegenomen. Hierbij is nauwelijks verschil 
tussen reformatorische en niet-reformatorische scholen. Dit heeft wellicht ook te 
maken met het arsenaal aan mogelijkheden van schoolleiders: de overheersende 
houding was top-down, schoolleiders voelden zich vaak niet competent om de 
reeks van maatregelen uit Den Haag op een effectieve wijze te implementeren. 
 Hiermee verviel een belangrijke basis voor lukken van een vernieuwing. Docenten 
hebben de vernieuwingen vooral over zich heen laten komen, zonder zich er echt 
bij betrokken te voelen. Uit tabel 26 blijkt dat de schoolleiders over het algemeen 
positiever oordelen over het meenemen van docenten bij de visievorming en imple-
mentatie. Dit perceptieverschil is opvallend, maar ook weer niet heel doorslaggevend: 
de overgrote meerderheid van alle groepen is immers niet positief over dit item. 
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Tabel 29: Negatief in aanvang en in retrospectie (%)

Basisvorming Tweede fase Vmbo
Aanvang Retro-

spectief
Aanvang Retro-

spectief
Aanvang Retro-

spectief
Niet-reformatorische schoolleiders 29 52 22 32 31 79
Reformatorische schoolleiders 35 63 29 47 36 50
Niet-reformatorische docenten 23 48 28 41 46 95
Reformatorische docenten 31 43 36 37 60 86

Voor alle groepen geldt dat het percentage significant oploopt in retrospectie. De 
implementatie heeft de aanvankelijk negatieve beoordeling gaandeweg bij alle 
groepen alleen maar versterkt. Het meest expliciet negatief in retrospectie is men 
over het vmbo. Dit kan te maken hebben met de tijd waarin de enquête is ingevuld, 
namelijk in 2011 en 2012. Op dat moment vond vrij breed in de samenleving een 
discussie plaats over de hernieuwde invoering van het mavo en het meer beroeps-
gerichte vmbo (vakcolleges). Daadwerkelijke invoering van mavo en vakcolleges 
vond regelmatig plaats. 
Uit de cijfers blijkt dat reformatorische schoolleiders en docenten in eerste instantie 
negatiever zijn over vernieuwingen dan niet-reformatorische schoolleiders en 
docenten. Er lijkt meer sprake van aanvankelijke scepsis tegenover vernieuwingen. 
Tegelijk zijn ze over het algemeen ook duidelijk negatiever in hun oordeel in retro- 
spectie (behalve de groep reformatorische docenten met betrekking tot de tweede 
fase). De reformatorische schoolleiders vinden het meest expliciet dat de basis-
vorming en de tweede fase mislukt zijn. 
De schoolleiders van beide groepen staan meestal positiever ten opzichte van de 
vernieuwingen dan de docenten, zowel in aanvang als in retrospectie. Dat verschil 
wordt alleen maar groter bij de latere vernieuwingen. Alleen wat betreft de tweede 
fase gaat dit voor de reformatorische docenten niet op. Dat is moeilijk verklaarbaar, 
omdat juist binnen deze groep de meest expliciete afwijzing van het studiehuis 
heerste (zie tabel 15). 

Samenvatting
De kritiek op de vernieuwingen is bij reformatorische docenten en schoolleiders 
vooral vanuit de eigen reformatorische identiteit ingegeven en aanzienlijk scherper 
gearticuleerd dan bij niet-reformatorische docenten en schoolleiders. In reformato-
rische kringen wordt het optimistische mensbeeld in Bijbels-kritische zin aan de orde 
gesteld, terwijl in niet-reformatorische kringen dezelfde kritiek meer praktisch van 
aard is. De zelfstandigheid van de leerlingen beschouwde men als sterk overschat 
en de docent als coach werd kritisch benaderd. Uit de reacties van de respondenten 
van niet-reformatorischen huize wordt zelden duidelijk vanuit welke identiteit de 
school het onderwijs vormgeeft. In het algemeen kan gesteld worden dat de vraag 
naar de identiteit versus de vernieuwingen onder de niet-reformatorische groep 

heeft de resistentie voor het beleid alleen maar bevorderd. Een niet-reformato-
rische docent stelde dat het stille veto vaak speelde: ‘De opdeling van vakken als 
moderne vreemde talen in twee stukken was een gruwel. Er was uiteindelijk te veel 
“stil verzet” door scholen en docenten, zodat van echte veranderingen eigenlijk 
geen sprake was.’
Reformatorische en niet-reformatorische schoolleiders en docenten zijn het eens in 
hun kritiek op praktische zaken, bijvoorbeeld de snelheid waarmee de vernieuwingen 
over het onderwijs werden uitgerold en de matige facilitering. Zowel in het proces 
van beleidsvorming als bij de implementatie moesten onderwijskundige argumenten 
nogal eens wijken voor begrotingsdiscipline. De meeste docenten voelden zich noch 
gemotiveerd noch geëquipeerd om de vernieuwingen vorm te geven. 
Er is consensus over de mening dat de praktische uitvoering van de vernieuwingen 
juist niet leidde tot meer gelijkheid, maar tot een gelijke behandeling van soms zeer 
ongelijke leerlingen. Met name bij de basisvorming waren de respondenten unaniem 
in deze kritiek. Daarmee werd het beoogde doel, verbeterde onderwijskansen voor 
kinderen in achtergestelde groepen, niet bereikt. Met name de weerstand tegen te 
heterogene scholen en klassen heeft de invoering van de basisvorming en het vmbo 
bemoeilijkt. Onvrede over het geboden onderwijs komt verder tot uitdrukking in de 
overduidelijke meerderheid in beide groepen die een terugkeer van het mavo en het 
beroepsonderwijs ambieert. 

5. Evaluatie (visie in retrospectie)

Het percentage ja-stemmers en het percentage nee-stemmers op de vraag of de 
vernieuwing gelukt is, geeft een beeld van de visie in retrospectie op de vernieu-
wingen. In tabel 28 zijn deze gegevens bijeengebracht. 

Tabel 28: Het percentage ja-stemmers en nee-stemmers op de vraag of de vernieuwing 
gelukt is 

Basisvorming Tweede fase Vmbo
Ja Nee Ja Nee Ja Nee

Niet-reformatorische schoolleiders 0 52 11 32 3 79
Reformatorische schoolleiders 2 63 3 47 3 50
Niet-reformatorische docenten 1 48 1 41 0 95
Reformatorische docenten 9 43 0 37 0 86

Deze tabel laat zien dat de vernieuwingen in het algemeen als mislukt beschouwd 
worden. Deelaspecten werden wel benoemd als succesvol, zoals de profielen van 
de tweede fase. In retrospectief werden geen nieuwe elementen aangevoerd als het 
gaat om kritiek of lof op de vernieuwing. 
Ook is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar als de percentages negatief in aanvang 
en negatief in retrospectie (tabel 29) met elkaar vergeleken worden. 
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Bijlage I: Aantal en karakter (positief of negatief) van opmerkingen van schoolleiders per 
open vraag11 

Vraag Opm.
positief

 refo

Opm. 
negatief 

refo

Opm. 
positief 
niet-refo

Opm. 
negatief 
niet-refo

Opm.
totaal

Toelichting bijgestelde keuze 
middenschool

0 12 2 7 21

Terugkijken op experimenten 
middenschool

0 2 1 1 4

Toelichting bijstelling mening 
basisvorming 

6 23 2 15 46

Toelichting relatie identiteit en 
vernieuwing basisvorming 

16 13 2 14 45

Toelichting evaluatie basisvorming 6 22 6 9 43
Toelichting bijgestelde keuze 
tweede fase

4 22 5 22 53

Toelichting visie op studiehuis 1 3 10 4 18

Toelichting relatie identiteit en 
vernieuwing tweede fase

7 9 4 12 32

Toelichting evaluatie tweede fase 6 12 6 14 38
Toelichting bijgestelde keuze vmbo 8 20 4 9 41
Toelichting relatie identiteit en 
vernieuwing vmbo

2 9 0 4 15

Toelichting terugkeer naar mavo/ 
ambachtsschool616

0 2 1 2 5

11 In bijlagen 1 en 2 zijn alleen de expliciet positieve of expliciet negatieve opmerkingen 
meegenomen. Algemene opmerkingen als ‘toen werkte ik niet op het vmbo’ en 
opmerkingen waarin geen standpunt wordt ingenomen zijn niet meegenomen. 

als niet relevant wordt gezien, behalve wanneer een school vanuit een expliciete 
onderwijskundige identiteit werkt, zoals het montessorionderwijs. Reformatorische 
schoolleiders en docenten noemden bij het implementeren van de vernieuwingen 
de houding van volgzaamheid en gehoorzaamheid aan de overheid. 
Over het curriculum zijn de kritiek en de lof in grote lijnen vergelijkbaar. Ook op 
het punt van de invoeringsstrategie zijn er veel overeenkomsten: docenten voelen 
zich niet meegenomen en schoolleiders erkennen dat. Er is consensus over de 
mening dat de praktisch uitwerking van de vernieuwingen juist niet leidde tot meer 
gelijkheid, maar eerder tot een gelijke behandeling van soms zeer ongelijke leer-
lingen. Bij beide groepen docenten en schoolleiders zien we ten slotte gedurende 
de implementatie van de vernieuwing een duidelijke versterking van de negatieve 
reacties ten opzichte van de vernieuwingen. De aanvankelijke mening is in retro- 
spectie bij alle groepen in negatieve zin bijgesteld. 
Ten slotte: In het algemeen ondersteunt het vragenlijstonderzoek het beeld dat in 
hoofdstuk 4 geschetst wordt met betrekking tot de houding van het reformatorisch 
onderwijs ten opzichte van de onderwijsvernieuwingen. De middenschoolideeën 
worden expliciet afgewezen en beschouwd als socialistisch wensdenken. De kri-
tische houding neemt af bij de volgende vernieuwingen. 
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HOOFDSTUK 7

Conclusies, discussie en 
aanbevelingen

Inleiding
Deze studie heeft als thema de houding van het reformatorisch onderwijs ten 
opzichte van de vernieuwingen die vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
in het voortgezet onderwijs als experiment werden beproefd of als feitelijke ver-
nieuwing werden ingevoerd. De focus is gericht op het reformatorisch voortgezet 
onderwijs, een betrekkelijk nieuwe loot (1979) aan de stam van het denominatieve 
onderwijs. Dit betekent niet dat dit onderwijs uit de jaren zeventig stamt. Al vanaf 
de negentiende eeuw zijn er door de bevindelijk gereformeerden stappen gezet 
om eigen onderwijs vorm te geven. Hoewel de mogelijkheden van de pedagogiek 
met name in de negentiende eeuw nog als beperkt werden beschouwd (peda-
gogisch quiëtisme), ontstond in de twintigste eeuw steeds meer vertrouwen in 
de eigen pedagogiek en in scholen met reformatorische uitgangspunten (peda-
gogisch ontwaken). Het betrof in eerste instantie vrijwel uitsluitend scholen voor 
basisonderwijs. De meeste middelbare scholen werden pas opgericht na de jaren 
zestig, toen in de ogen van de bevindelijk gereformeerden het traditioneel chris-
telijk onderwijs in de kern van zijn identiteit werd aangetast. Vrijwel direct na de 
oprichting van de eerste reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (rond 
1970) werden deze, evenals alle scholen in Nederland, geconfronteerd met een 
reeks vernieuwingen. Op dat moment waren ze nog op zoek naar hun eigen peda-
gogisch-didactisch concept. Deze zoektocht mondde uit in een diversiteit van peda-
gogische uitgangspunten (pedagogische exploratie). 
In deze periode van zoeken naar een eigen pedagogiek moest het reformatorisch 
voortgezet onderwijs antwoord geven op de vier vernieuwingen die in deze studie 
centraal staan: middenschool, basisvorming, tweede fase en vmbo. Deze studie 
wijst uit dat er ten aanzien van de middenschool sprake was van een kritische, pole-
mische houding, zowel bij docenten als bij schoolleiders. De polemiek was vooral 
extern gericht, bijvoorbeeld tegen de qua identiteit meest verwante Unie School en 
Evangelie, tegen de socialistische politiek van het kabinet-Den Uyl en specifieker 
tegen de Contourennota’s van minister Van Kemenade. Het middenschoolconcept 
werd vooral vanwege de ideologische basis als een brug te ver ervaren: het was 
een onaanvaardbare vermenging van onderwijs en politiek. Bij de volgende ver-
nieuwingen werd de grondhouding er meer een van loyaliteit. Bij de basisvorming 
ging het om een meer loyale houding richting de overheid, waarbij kritiek vanuit de 
identiteit wel bleef bestaan, maar de toonzetting praktischer werd: de basisvorming 
werd als een (unieke) kans beschouwd om de eigen identiteit juist scherper te pro-
fileren. Die loyaliteit werd nog sterker bij de implementatie van de tweede fase, 
toen de polemiek met name intern gevoerd werd, namelijk tussen het management, 

Bijlage 2: Aantal en karakter (positief of negatief) opmerkingen van docenten per open 
vraag 

Vraag Opm.
positief

 refo

Opm. 
negatief 

refo

Opm. 
positief 
niet-refo

Opm. 
negatief 
niet-refo

Opm.
totaal

Toelichting bijgestelde keuze 
middenschool

0 4 4 14 22

Terugkijken op experimenten 
middenschool

0 0 1 4 5

Toelichting bijstelling mening 
basisvorming 

3 15 5 53 76

Toelichting relatie identiteit en 
vernieuwing basisvorming 

3 8 8 26 45

Toelichting evaluatie basisvorming 2 11 7 42 62
Toelichting bijgestelde keuze
 tweede fase617 

1 10 13 143 167

Toelichting visie op studiehuis618 1 2 15 33 51
Toelichting relatie identiteit en 
vernieuwing tweede fase

2 11 34 62 99

Toelichting evaluatie tweede fase 1 10 32 96 139
Toelichting bijgestelde keuze vmbo619  2 7 4 33 46
Toelichting relatie identiteit en 
vernieuwing  vmbo620

1 1 5 6 13

Toelichting terugkeer naar mavo/ 
ambachtsschool

2 0 19 1 22



242 243

die houding van extern gerichte kritiek zat echter ook wel iets van defensie van 
de eigen, nog weinig uitgekristalliseerde pedagogische positie. Bovendien was de 
kritiek ook makkelijker te formuleren, omdat de middenschool niet verder kwam 
dan het experimentele stadium en niet zoals de daarop volgende vernieuwingen 
(met uitzondering van het didactisch concept van het studiehuis) door de overheid 
verplicht werd gesteld. 
Er waren echter momenten dat de overheid zich in de ogen van de reformatorische 
opinieleiders zo sterk tegen de Bijbelse beginselen keerde, dat een eigen Bijbelse 
koers noodzakelijk werd gevonden. Vooral ten aanzien van de middenschool en de 
aankomende basisvorming was dit het geval. Als de overheid zich in het geheel niet 
aan Bijbelse normen hield, kon hiervan in het uiterste geval ongehoorzaamheid aan 
deze zelfde overheid het gevolg zijn.1 Het mag opmerkelijk genoemd worden dat 
deze stellingname werd betrokken precies op het moment dat veel reformatorische 
scholen voor voortgezet onderwijs werden opgericht. Hier was de angst om door de 
overheid bij schoolstichtingen gepasseerd te worden dus blijkbaar ondergeschikt 
aan het vasthouden van de eigen identiteit. Ook bij de Wet gelijke behandeling 
werd een duidelijke grens getrokken: God diende meer gehoorzaamd te worden dan 
een overheid die de weg kwijt leek te zijn.2

Het trekken van deze grens werd echter na de middenschool zelden meer nood-
zakelijk gevonden. Het ontbreken van een eigen duidelijk pedagogisch paradigma 
werkte kennelijk pedagogisch eclectisch gedrag in de hand. Lange tijd kon men uit 
de voeten met het inbedden van elementen van het oude, gereformeerde ideaal van 
Reformatie en Nadere Reformatie samen met elementen uit de neogereformeerde 
pedagogiek in de eigen visie.3 Deze eclectische houding kreeg in de jaren tachtig 
en negentig van de twintigste eeuw een dynamiek, die de onderwijsvernieuwingen 
eerder in de kaart speelde dan bekritiseerde. De onderwijsvernieuwingen werden 
meer en meer geplaatst in het tweede, dynamische niveau van de maatschappelijke 
en onderwijskundige ontwikkelingen: een niveau waarover te onderhandelen was, 
waar de zaken minder vast lagen, waarop de identiteit minder expliciet invloed had. 
Deze maatschappelijke ontwikkelingen hadden hun oorsprong in de jaren zestig. 
Vanaf die tijd stimuleerde de doorzettende secularisatie een manier van denken 
waarbij de opvoeding in het kader werd geplaatst van de autonomie van de mensen 
en waarbij de ideologie van zelfontplooiing en zelfverwerkelijking via onderwijs-
vernieuwingen de scholen werd ingedragen. Het gebrek aan een normatief peda-
gogisch en didactisch concept en de vooral praktische, weinig op bezinning gerichte 
houding van het reformatorisch onderwijs leidde er mede toe dat het vacuüm, vooral 
in de loop van de jaren negentig, gevuld werd met allerlei moderne gedachten, 
zoals ook vormgegeven in de onderwijsvernieuwingen. Dit vooral praktijkgerichte 
denken zorgde voor een gebrekkige toetsing van de vernieuwingen aan de eigen 

1 Dankers, ‘Alle hens aan dek’, 1977; Dankers, ‘Onderwijsvernieuwingen en de achtergronden 
daarvan’, 1978. 

2 Verhage, ‘Parlementair. Wet gelijke behandeling en de vrijheid van onderwijs’, 1985. 
3 Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 64.

dat in grote lijnen de vernieuwingen wilde implementeren, en enkele docenten 
die kritisch ten opzichte van de vernieuwingen stonden. Het vmbo werd als ver-
nieuwing, op een enkele discussie over een didactisch concept na, nauwelijks vanuit 
de eigen identiteit belicht. 
Deze bevindingen zullen aan de hand van het analysekader verder concluderend 
worden uitgewerkt. In deze studie zijn door middel van onderzoek van schriftelijke 
bronnen, interviews en een vragenlijstonderzoek vier actoren nader onderzocht: 
schoolleiders, docenten, (ex-)leidinggevenden van de reformatorische besturenor-
ganisatie VGS, de reformatorische schoolbegeleidingsdiensten BGS en de op het 
voortgezet onderwijs gerichte DGS, en ten slotte politici. De (overeenkomsten en 
verschillen in) positie van elk van deze groepen ten opzichte van de onderwijs-
vernieuwingen zal waar dat relevant is bij de beschrijving van het betreffende 
onderdeel van het analysekader aan de orde gesteld worden. Tevens zal, indien 
relevant, een vergelijking worden gemaakt tussen de houding van reformatorische 
en niet-reformatorische schoolleiders en docenten. Ten slotte zullen op basis van 
de conclusies aanbevelingen geformuleerd worden, die aanleiding kunnen geven 
tot verdere studie en discussie. 

7.1 Conclusies

1. De toets der kritiek: de relatie tussen de reformatorische identiteit en 
het gedachtegoed achter de onderwijsvernieuwingen

De identiteit van het reformatorisch onderwijs is verankerd in de Bijbel en drie 
belijdenisgeschriften uit de zestiende en zeventiende eeuw die het interpre-
tatiekader vormen voor de Bijbel, te weten de Heidelbergse Catechismus, de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De hierin neergelegde 
beginselen functioneerden als een toets der kritiek. Deze beginselen worden in 
reformatorische kringen bepaald door de openbaring van God, zoals die in de 
Bijbel gegeven is. Zaken die in de gereformeerde dogmatiek een belangrijke rol 
spelen, zoals (erf)zonde, bekering en wedergeboorte en een relatief pessimistisch, 
door zonde gestempeld mens- en kindbeeld, worden betrokken bij het formuleren 
van gedachten rond een eigen pedagogisch paradigma. De levensbeschouwelijke 
dimensie wordt een onbeweeglijk, statisch niveau genoemd en vormt de basis 
waarop het pedagogische bouwwerk steunt. De grondhouding van het reforma-
torisch onderwijs moest wel consequenties hebben voor de houding ten opzichte 
van de onderwijsvernieuwingen, die immers vooral uitgingen van optimistisch 
denken over de mogelijkheden van het kind en die zelfontplooiing, solidariteit en 
emancipatie tot doel hadden. Het was onvermijdelijk dat deze twee identiteiten 
met elkaar zouden conflicteren.  
Vooral bij de middenschool werden deze twee identiteiten scherp tegenover elkaar 
gezet. De kritiek was antithetisch. De grond voor deze houding werd gevonden in 
de Bijbelse notie dat God meer gehoorzaamd diende te worden dan mensen. In 
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de uitkomsten van de interviews in dit onderzoek keek Driestardirecteur Kuijt wel-
iswaar wel over de grenzen, zoals je ook mocht verwachten van een leidinggevende 
op een belangrijk instituut als De Driestar, maar hield hij zichzelf uiteindelijk verre 
van reform-pedagogische uitgangspunten. 
De zoektocht naar levensbeschouwelijke, Bijbelse argumenten die juist de vernieu-
wingen moesten onderbouwen was een belangrijke constante in de benadering van 
de vernieuwingen door schoolleiders. Zaken die deel uitmaakten van de gerefor-
meerde dogmatiek en die het reformatorische mens- en kindbeeld bepaalden, zoals 
zondebesef en de noodzaak van wedergeboorte en bekering speelden na de publi-
caties van Bregman en Vogelaar uit de jaren tachtig nauwelijks meer een rol. De 
vernieuwingen versterkten eerder een andere belangrijke Bijbelse notie, namelijk 
dat alle mensen gelijk zijn voor God. Het egalitaire ideaal was ook terug te vinden 
in de onderwijsvernieuwingen, zoals de basisvorming. Hier bood de Bijbelse inter-
pretatie juist een mogelijkheid om de vernieuwingen te verdedigen. In dezelfde lijn 
bewoog zich de vertaling van de houding van Jezus uit het Nieuwe Testament naar 
de taak van de docent in de tweede fase: meer coachend, meer begeleidend.5 De 
Bijbel werd gebruikt om de meer zelfstandige rol van leerlingen te legitimeren. 
Illustratief in dit kader is de verwijzing naar een oudtestamentische tekst uit Jesaja 
30:21: ‘En uw oren zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: 
Dit is de weg, wandelt in dezelven; als gij zoudt afwijken ter rechter- of ter lin-
kerhand.’ Het studiehuis werd met onder andere deze tekst van een theologische 
basis voorzien.6 De docent zou dan een bescheiden wegwijzer moeten worden, 
een coach, zoals ook bedoeld in de tweede fase. 
Ook andere aspecten van de eigen levensbeschouwing werden soms gebruikt om 
minder kritisch te staan ten opzichte van de vernieuwingen. Een van de reforma-
torische beginselen is dat de overheid van God gegeven is. De overheid wordt 
beschouwd als Gods dienaresse, die gehoorzaamd dient te worden, omdat dit de 
maatschappij ten goede komt en de basis is voor een ‘stil en gerust leven’ (artikel 
36 Nederlandse Geloofsbelijdenis). Dit betekende een in beginsel positieve grond-
houding ten opzichte van de overheid en de door de overheid bepaalde onderwijs-
vernieuwingen. Deze principieel loyale houding had in dit geval echter ook een 
pragmatische kant. Het bood een uitweg in de verlegenheid met betrekking tot de 
eigen eclectische pedagogische visie. 
Ten slotte was er de politieke ‘toets der kritiek’ ten aanzien van het gedachtegoed 
achter de vernieuwingen. Er was een relatie tussen de SGP en het onderwijs, maar 
de invloed van de politiek moet niet worden overschat. Eerder leek het erop dat de 
scholen de politiek op sleeptouw namen. Toch had de politiek impliciet wel invloed 
op de bereidheid om mee te gaan in de vernieuwingen. Dat had met name te maken 
met het elkaar versterkende effect van scholen die stappen zetten en een politieke 
partij die geen al te grote broek wilde aantrekken en meer salonfähig wilde zijn. De 

5 Zie interviews (hoofdstuk 4). 
6 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999, 28.

uitgangspunten. Zowel uit de literatuur als uit de interviews en het vragenlijston-
derzoek werd dit duidelijk. In reformatorisch-onderwijskundige kringen werd wel 
een poging ondernomen om te komen tot een reformatorisch onderwijsconcept4, 
zoals bleek uit de bijdragen aan het reformatorische onderwijsmagazine DRS en 
uit diverse publicaties van BGS en DGS. Dit concept werd echter nooit beschouwd 
als het gedroomde eindstation van het denken over de identiteit van het reforma-
torisch onderwijs. 
Door dit vacuüm kon een tamelijk prominente rol ontstaan voor orthopedagoog 
Stevens. Het feit dat met name Stevens invloed had op het reformatorisch onderwijs 
had alles te maken met zijn populariteit op dat moment in het gehele onderwijs, 
vooral in de tweede helft van de jaren negentig en het begin van de eenentwin-
tigste eeuw. Zijn invloed was onmiskenbaar op de onderwijsvernieuwingen, waarin 
het lerende kind centraal stond en de leerling zelf eigenaar moest zijn van het leer-
proces. Reformatorische directies en bestuurders waren positief over hem. Hoewel 
zijn ideeën met name betrekking hadden op het basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs, werd hij in reformatorische kringen ook voor het secundair onderwijs 
als bron van inspiratie beschouwd en als spreker uitgenodigd. Het feit dat sommige 
schoolleiders bij het vormen van brede scholengemeenschappen noodzakelij-
kerwijs meer zicht moesten krijgen op het vmbo-kind bevorderde de sympathie 
voor de ideeën van Stevens. 
Dat het reformatorisch onderwijs zich bij Stevens’ gedachtegoed aansloot, mag 
opmerkelijk genoemd worden gezien de optimistische mensvisie hierachter. In 
retrospectie noemden vertegenwoordigers van VGS/BGS/DGS het gedachtegoed van 
Stevens dan ook ‘de doodsteek voor de normatieve pedagogiek’. Stevens’ visie moest 
wel conflicteren met het eigen, meer door pessimisme over de mogelijkheden van 
de mens gestempelde mensbeeld. De oriëntatie op Stevens leidde uiteindelijk in het 
reformatorisch onderwijs toch tot een ‘verantwoorde adaptieve visie’. De impact van 
de pogingen om Stevens’ visie te koppelen aan de reformatorische onderwijskundige 
visie was niet geheel te overzien, maar had ongetwijfeld invloed op de positieve 
houding ten opzichte van de aan die visie verbonden didactische vernieuwingen. Het 
gebrek aan een duidelijk theoretisch-pedagogisch concept vormde een stimulans 
om de visie van Stevens reformatorisch te modelleren. Het optimisme van Stevens, 
en ook van hoogleraar godsdienstpedagogiek Miedema, over de mogelijkheden van 
het kind, kreeg daardoor ook binnen het reformatorisch onderwijs een duidelijke 
plaats. Er kwam onmiskenbaar meer vertrouwen in de potenties van het kind. 
Door deze ontwikkeling werd meer en meer gezocht naar argumenten in het verleden 
om de vernieuwingsgezindheid historisch (vanuit de geschiedenis van het reforma-
torisch onderwijs) en levensbeschouwelijk (vanuit de Bijbel) te onderbouwen. Zo 
werd nog recent (2011) de suggestie gewekt dat het openstaan voor onderwijs-
vernieuwingen en voor het reformpedagogisch denken hoorde bij de school met 
de oudste papieren in de reformatorische gezindte, De Driestar in Gouda. Volgens 

4 Visser, De school als leer- en leefgemeenschap, 2000. 
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vrijwel alle vernieuwingen, maar hebben er bij de drie werkelijk ingevoerde ver-
nieuwingen, met uitzondering van een tegenstem in de Eerste Kamer ten aanzien 
van de basisvorming, geen politieke consequenties aan verbonden.
Overigens vonden niet-reformatorische docenten en schoolleiders de relatie iden-
titeit en vernieuwing in het algemeen een non-issue, want het denken langs lijnen 
van (religieuze) identiteit en zuilen was immers voorbij. In het algemeen werd de 
eigen identiteit, op enkele montessorischolen na, niet ingevuld door te denken in 
lijnen van onderwijskundige identiteit.

2. Veranderingen in het curriculum en didactische aanpak

In de onderwijsvernieuwingen ging het ook om de verandering van het curriculum 
en de didactische aanpak. Naast het ‘wat’, was ook het ‘hoe’ van belang. De ver-
schillende actoren en ook niet-reformatorische docenten en schoolleiders staan in 
hun visie op de vernieuwingen in het curriculum en didactiek meestal op één lijn. Bij 
alle groepen was dezelfde kritiek te horen ten aanzien van vakken zoals techniek, 
verzorging en deelvakken in de tweede fase, en de avoïsering van het vmbo. Er 
was ook unanieme lof, namelijk over de profielen in de tweede fase en de meer 
beroepsmatige oriëntatie in (met name de bovenbouw van) het vmbo. De vakken 
die er in de basisvorming bij kwamen, namelijk techniek en verzorging, leden over 
het algemeen een kwijnend bestaan op de scholen en het feit dat deze vakken op 
de meeste scholen zijn afgeschaft of ondergebracht bij vakken als natuurkunde en 
biologie is veelzeggend. De motivatie ervoor was niet groot en er was vanuit het 
reformatorisch onderwijs ook kritiek op het emancipatoire gehalte van de vakken. 
In de tweede fase werd negatief geoordeeld over de deelvakken, zoals Frans 1 en 
2, en nieuwe vakken zoals anw (algemene natuurwetenschappen), ckv (cultureel 
kunstzinnige vorming), kcv (klassiek culturele vorming) en slo (samenhangend lite-
ratuuronderwijs). Deze vakken haalden de krenten uit de pap van de al bestaande 
exacte vakken, talen of zaakvakken. Ze haalden bovendien het vormende element 
vanuit de eigen identiteit – belangrijk voor het reformatorisch onderwijs – van 
bijvoorbeeld literatuuronderwijs weg. 
In het reformatorisch onderwijs gingen de wegen vooral uiteen bij de didactische 
vernieuwing van het studiehuis: schoolleiders oordeelden daarover duidelijk posi-
tiever dan docenten. De SGP formuleerde ook kritiek op het studiehuis, maar dit resul-
teerde niet in een tegenstem in het parlement. Al in 1995 benadrukte Golverdingen 
dat de min of meer humanistische visie op de jonge mens, de dragende gedachte 
van het studiehuisconcept, niet strookte met de reformatorische opvattingen. Hij 
noemde het zelfs een reële bedreiging voor de identiteit van het reformatorisch 
onderwijs.8 Toch voorkwam deze stellingname niet dat er in het reformatorisch 
onderwijs een serieuze poging gedaan werd om de didactische vernieuwing van 
het studiehuis te verdedigen. Als de tweede fase maar ontdaan zou worden van de 

8 Golverdingen, Mens in beeld, 1995, 87 e.v..

politiek oefende zeker geen remmende invloed uit op de scholen. Het voortbestaan 
en handhaven van de eigen scholen in een situatie van voortgaande reformato-
rische verzuiling werd door de SGP namelijk van groot belang geacht. De SGP liet 
in de debatten vaak wel levensbeschouwelijke kritiek horen, die vanwege allerlei 
latere concessies echter zelden in een tegenstem vertaald werd. Er waren wel een 
aantal momenten waarin de politiek kritischer was dan het onderwijsveld. Zo gaf 
de SGP bij de discussies over de basisvorming een zeer kritische publicatie uit over 
de gelijkheidsideologie die achter de basisvorming zou schuilgaan.7 Een tweede 
moment was het stemmen tegen de basisvorming door Eerste Kamerlid Holdijk. Hij 
stemde tegen, onder andere vanwege de ideologie achter de basisvorming. Ook de 
formulering van de kerndoelen zou naar zijn oordeel problemen kunnen geven voor 
het reformatorisch onderwijs. 
Voor een partij die bekendstaat om het grote belang dat zij hecht aan Bijbelse 
principes waren er dus voldoende argumenten om de principiële houding door te 
zetten in de uiteindelijke stemmingen. Het ging immers om voor de partij funda-
mentele, tegen Bijbelse principes ingaande, zaken die in alle vernieuwingen in 
meerdere of mindere mate aanwezig waren, zoals de autonome leerling, het ega-
litaire en emancipatoire denken, het feit dat onderwijs als middel tot maatschap-
pelijke hervorming werd gebruikt, de grotere greep van de overheid op de scholen, 
het gewraakte constructieve in plaats van distributieve onderwijsbeleid en de 
grotere aandacht voor vaardigheden dan voor kennisoverdracht. 
In retrospectief was de positie van de leidinggevenden van VGS/BGS/DGS ten 
opzichte van de relatie identiteit en vernieuwing het meest kritisch. De rol van 
Stevens, het afstappen van de normatieve pedagogiek en het relatieve gemak 
waarmee scholen meegingen werden hierbij benoemd. Ook de eigen positie van de 
begeleidingsdiensten werd kritisch onder de loep genomen. Het feit dat de schoolbe-
geleiders van BGS/DGS vooral vrijgestelde onderwijsvernieuwers genoemd werden, 
zegt in dit opzicht voldoende. Ook schoolleiders waren in retrospectief kritisch over 
hun eigen houding ten opzichte van de identiteit en de vernieuwingen. De iden-
titeit achter de vernieuwingen werd niet voldoende op haar merites beoordeeld of 
werd te weinig besproken om een echte kans te krijgen. Het meegaan met onder-
wijsgoeroes werd achteraf als niet verstandig getypeerd. Docenten hadden in het 
algemeen een kritische houding. Bij de middenschool was dat niet heel duidelijk, 
omdat weinig docenten daar herinneringen aan hadden. Bij de basisvorming con-
stateerden we een in principe positieve houding onder docenten, met name over 
het met elkaar werken aan bezinning en methodes. De docenten die betrokken 
waren bij de implementatie van de basisvorming waren ook vaak jonge, onervaren 
docenten. Dat veranderde bij de tweede fase. Bij die vernieuwing verweerden met 
name hoger geschoolde bovenbouwdocenten zich tegen een in hun ogen tamelijk 
kritiekloze schoolleiding. De politici ten slotte hebben de achtergronden van de 
onderwijsvernieuwingen in de debatten duidelijk verwoord. Ze waren kritisch over 

7 Mulder, Basisvorming in het onderwijs, 1987.
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Bovendien speelde loyaliteit aan de overheid mee. Ondanks alle inspanningen om 
de docenten bij de vernieuwingen te betrekken ontstond er geen goed evenwicht 
tussen top-down en bottom-up. Als directies terugkijken op het hele proces, zien ze 
een aantal belangrijke leerpunten. Ze hadden een veel intensievere dialoog met de 
docenten moeten aangaan: meer luisteren, meer vragen stellen en minder poneren. 
Ook over het totale curriculum hadden ze meer en langer moeten nadenken. Dat 
was natuurlijk lastig, omdat het onderwijs te maken had met de invoering van de 
examenprogramma’s die aan tijd gebonden waren. Als een schoolleider niet voor 
een top-down-strategie koos, maar via de secties ingang zocht voor de vernieu-
wingen, werd de invoering als minder problematisch ervaren. Het vakmanschap 
van de docenten werd hiermee immers gehonoreerd. Schoolleiders stelden in de 
interviews bijna unaniem dat er vooral veel bedenkingen waren bij de achter-
gronden van de vernieuwingen. Eén schoolleider zag positieve mogelijkheden voor 
de vernieuwingen als er de tijd voor genomen zou zijn. 
Een andere opmerkelijke ontwikkeling die effect gehad heeft op de invoerings-
strategie betreft de organisatie van het reformatorisch onderwijs, namelijk het 
langzaam maar zeker verdwijnen van de eilandenstructuur. De reformatorische 
scholen onderhielden voor de invoering van de basisvorming nauwelijks onderlinge 
relaties. Vooral ten tijde van de invoering van de basisvorming werd een nauwe 
samenwerking tussen scholen gerealiseerd, die een brede implementatie van de 
basisvorming op alle scholen tot gevolg had. De landelijke bezinning in het kader 
van de basisvorming werd vooral positief beoordeeld. Die landelijke aanpak bleek 
echter van korte duur. Bij de volgende vernieuwingen werden er ook landelijk initi-
atieven genomen (bijvoorbeeld de publicatie over de reformatorische invulling van 
het studiehuis), maar was er steeds meer sprake van het leggen van eigen accenten 
per school. De tweede fase en het vmbo (met name de KAG-AL-aanpak) werden 
niet op uniforme wijze op alle reformatorische scholen ingevoerd. Daar waar de 
vernieuwing beleidsarm werd ingevoerd, klonken de minste protesten. Verder blijkt 
uit de interviews en het vragenlijstonderzoek dat ook de later gestarte reforma-
torische scholen makkelijker meegingen met de vernieuwingen. Op die scholen 
hadden docenten vaak nog geen eigen profiel ontwikkeld, waardoor ze zich makke-
lijker lieten overtuigen. 
Een ander punt dat hier van belang is, betreft de complexiteit van veel vernieu-
wingen in korte tijd.10 De snelheid waarmee de vernieuwingen op de scholen 
ingevoerd werden hebben de praktische invoering belemmerd en de beleidsresi-
stentie verhoogd. ‘Het is de zoveelste vernieuwing: we zingen het wel weer uit’, was 
een veelgehoorde opmerking onder de docenten. Zoals blijkt uit het vragenlijston-
derzoek leefden onder niet-reformatorische docenten en schoolleiders dezelfde kri-
tiekpunten ten aanzien van de invoeringsstrategie. Docenten voelden zich vaak niet 
meegenomen en schoolleiders misten soms competenties om de vernieuwingen 
overtuigend door te voeren. De aandacht van schoolbesturen en schoolleidingen 

10 Bronneman-Helmers, Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland, 2008.

ideologische lading zou er goed mee te werken zijn.9 De discussie tussen docenten 
en schoolleiders in DRS hierover was exemplarisch. Hieruit blijkt dat schoolleiders 
aanzienlijk sterker geporteerd waren van deze aanpak dan docenten. Toch kwam 
het studiehuis op vrijwel geen enkele reformatorische school goed van de grond, 
hoewel er wel verschillen waren tussen de vakken. De kritiek van niet-reformato-
rische docenten en schoolleiders op de didactiek van het studiehuis is vergelijkbaar 
met die van reformatorische docenten en schoolleiders, namelijk dat de zelfstan-
digheid van de leerling in het studiehuis verkeerd werd ingeschat. 
Onder andere door de complexiteit van het nieuwe curriculum en de kritiek op de 
didactiek van het studiehuis verdween veel steun voor de vernieuwingen, zowel 
van reformatorische als niet-reformatorische docenten en schoolleiders, zoals blijkt 
uit het vragenlijstonderzoek. De didactische veranderingen vroegen ook om groot-
schalige bijscholing en nieuwe voorzieningen, waarin onvoldoende was voorzien. 
Adviezen en waarschuwingen van de Inspectie van het Onderwijs en de Onder-
wijsraad werden genegeerd. Dit alles verhoogde de resistentie voor het beleid. De 
vernieuwingen op het gebied van het curriculum en de didactiek waren eerder strui-
kelblokken dan dat ze de vernieuwingen positief hebben beïnvloed.

3. Invoeringsstrategie

Een aantal zaken die de organisatie van het onderwijs betroffen vergemakkelijkte 
de invoering van de vernieuwingen. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden 
aan de nieuwe managementstructuren waarbij directieleden een onderwijsporte-
feuille kregen toegekend en daarmee in feite vrijgestelde onderwijsvernieuwers 
werden. Deze keuze was begrijpelijk gezien de hoeveelheid werk die de snel opeen-
volgende vernieuwingen met zich meebrachten. Maar tegelijk was de nieuwe functie 
dus vooral het gevolg van de vernieuwingen en daarmee was het bestaansrecht 
ervan mede van de vernieuwingen afhankelijk. Dit gegeven is waarschijnlijk mede 
een verklarende factor voor het relatieve gemak waarmee directieleden meegingen 
met de vernieuwingen. 
Ook de onderwijsbegeleidingsdiensten BGS en (met name) DGS ontleenden hun 
bestaansrecht voor een deel aan de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Dit 
resulteerde in een opvallend loyale houding ten opzichte van die vernieuwingen. 
De kritische houding van de reformatorische begeleidingsdiensten ten opzichte 
van de middenschool en de aanvankelijke plannen van de basisvorming verdween 
gaandeweg, ten gunste van een positieve houding tegenover de basisvorming, de 
tweede fase en het vmbo. 
De daadwerkelijke invoeringsstrategie van de vernieuwingen was voornamelijk 
top-down. Schoolleiders worstelden met de vraag hoe ze de vernieuwingen 
verstandig konden organiseren. Ze waren ‘grootgebracht’ met uitvoerend en 
beheersmatig leiderschap, waarbij ingevoerd werd wat in Zoetermeer bedacht was. 

9 Boeve, De Kloe en Post, Een verantwoord studiehuis, 1999. 
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werd opgediend en hun in principe positieve houding ten opzichte van de vernieu-
wingen maakten dat opmerkingen van sommige schoolleiders bij docenten niet 
meer landden. Achter de deur van het klaslokaal gingen docenten hun eigen gang, 
verbaasd over de kritiekloze houding van de schoolleiders. Sommige schoolleiders 
waren verward over de effecten van hun constructieve houding ten opzichte van 
de vernieuwingen. Tot hun eigen verbazing werd in de publieke discussie het beeld 
bevestigd dat zij in het kamp van de vernieuwers terechtgekomen waren, terwijl 
ze in hun eigen perceptie streefden naar een goede balans tussen onderwijzen en 
leren. Daardoor viel ook het gesprek weg en werd de beleidsresistentie verhoogd. 
Het proces kreeg het karakter van twee schepen die elkaar passeren in de nacht. 
Het onbegrip werd verder versterkt doordat sommige schoolleiders die afkomstig 
waren uit de havo/vwo-afdelingen compensatiegedrag vertoonden om het 
vmbo-kind beter van dienst te zijn. De betrokkenheid bij het vmbo-kind leidde 
op enkele reformatorische scholen tot stevige confrontaties met vooral tweede 
fasedocenten. Die benadrukten te veel de cognitie en waren niet zelden onbarm-
hartig naar vmbo-leerlingen toe volgens sommige schoolleiders. Deze school-
leiders distantieerden zich daar vervolgens hartgrondig van, misschien wel te hart-
grondig beseften ze achteraf. Juist daardoor werden de vernieuwingen nog minder 
acceptabel voor de tweede fasedocenten. 
Uit de diverse interviews blijkt dat de praktische invoering ook belemmerd 
werd doordat landelijke onderwijsgoeroes als Wijnen, Stevens en Visser ’t Hooft 
betoogden dat het in het onderwijs tot nu toe eigenlijk allemaal niet goed was 
gegaan. Hun visie bepaalde mede de nieuwe toets der kritiek, ook in het refor-
matorisch onderwijs. De door hen gehanteerde taal was echter niet de taal van 
docenten in het reformatorisch onderwijs, want de taal van de vernieuwers werd 
gekenmerkt door een totaal ander, optimistisch mensbeeld. Maar soms misten 
schoolleiders ook een professionele houding bij docenten. Er was gebrek aan leer-
psychologische en leertheoretische kennis in reformatorische kring, zodat vernieu-
wingen heel gemakkelijk werden afgeserveerd. Ook ontbrak het bij reformatorische 
docenten aan een cultuur waarbinnen zelfreflectie een vanzelfsprekend onderdeel 
is van de professionaliteit. 
Docenten benadrukten in de diverse onderzoeken echter dat de praktische uit-
voering belemmerd werd door het feit dat zij juist de discussie rondom de identiteit 
en de vernieuwingen gemist hebben. Diverse schoolleiders erkenden dat ook wel. 
Lang niet op alle scholen werd dit grondig opgepakt. Toch zijn hier ook andere 
geluiden. Daar waar dat wel gebeurde, ervoeren docenten dit juist als dwingend 
in de richting van de vernieuwingen. Er ontstond hierdoor geen serieuze dialoog. 
Veel docenten ervoeren te grote volgzaamheid en een erg praktische en eclectische 
omgang met de vernieuwingen. 
Op sommige reformatorische scholen werd alleen het hoogstnoodzakelijke aan de 
vernieuwingen gedaan en had de schoolleiding een minder expliciete visie. Op deze 
scholen ervoeren docenten meer ruimte. Daar waar wel gediscussieerd werd en de 
schoolleiding een meer geprononceerde visie had, lagen de verhoudingen scherper 
en hadden docenten meer de neiging om zich te profileren voor of tegen de ver-

werd door al deze veranderingsprocessen versnipperd. Het werd uitermate lastig 
om in de mêlee van vernieuwingen het roer in de praktijk recht te houden. 
Tussen de aanname van een onderwijsvernieuwing in de Kamer en de inwerking-
treding van de wet werd de tijd gaandeweg krapper. Bij de Mammoetwet ging het 
nog om zes jaar waarin het onderwijs zich kon voorbereiden op de veranderingen. 
Bij de basisvorming en de tweede fase was slechts voorzien in één jaar. En op het 
moment dat de vernieuwingen waren ingevoerd, werden er al weer voorstellen voor 
aanpassingen gedaan. Tijd voor een adequate evaluatie van de effecten van de ver-
nieuwingen werd niet genomen. 
Niet alleen kreeg het onderwijs erg weinig tijd om ingrijpende onderwijsvernieu-
wingen door te voeren, tegelijkertijd werd zij geconfronteerd met een aantal andere 
grote veranderingsprocessen. Dit betrof bijvoorbeeld de doorwerking van de her-
structurering van de onderwijssalarissen (de HOS-nota van 1986), de scholenge-
meenschapsvorming (versneld vanaf 1990), het formatiebudgetsysteem (1992) en de 
lumpsumfinanciering (vanaf 1996). Daar zat een strategie achter. Ondanks de druk 
die vele gelijktijdige en ingrijpende veranderingen op de scholen legde, werden deze 
doorgezet, vanuit het idee dat ze elkaar zouden versterken. Zo was de gedachte dat 
scholengemeenschapsvorming de basisvorming ten goede zou komen. In werke-
lijkheid leidde dit vaak juist tot een toename van homogene klassen en een afname 
van brede brugklassen. Ook wijzigingen in financiering en salarisstructuur beïn-
vloedden de onderwijsvernieuwingen. Zo gebruikten sommige scholen het nieuwe 
functiewaarderingssysteem gecombineerd met de lumpsumfinanciering om niet 
langer uitsluitend eerstegraadsleraren (schaal 12) aan te stellen in de bovenbouw. 
Ook onder goedkopere begeleiding in het studiehuis doorgebrachte uren mochten 
meetellen als onderwijstijd. Deze invoeringsstrategie werkte contraproductief en 
veroorzaakte veel kritiek met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 

4. De praktische uitvoering

De vernieuwingen van basisvorming, tweede fase en vmbo buitelden gedurende 
ruim een decennium over elkaar heen. Dat heeft de acceptatiebereidheid geen 
goed gedaan en de praktische vormgeving belemmerd. Er was over het algemeen 
niet veel enthousiasme voor de vernieuwingen onder docenten, maar ook lang niet 
altijd onder schoolleiders, gezien de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek en 
de interviews. Voor sommige schoolleiders gold anderzijds ook dat ze soms zelf 
niet beseften dat ze als ‘gelovige’ vernieuwer werden gepositioneerd, waardoor het 
draagvlak voor beleid in de praktijk onder het personeel nog verder wegviel. Het 
inzetten van coaches om de gewenste vernieuwing in de praktijk af te dwingen 
werkte niet zelden contraproductief. Sommige docenten weigerden dit, zonder 
dat daaraan consequenties verbonden werden. Voor loyale docenten was dat weer 
onverteerbaar. 
Voor schoolleiders werkte een inhoudelijke stellingname vaak zo contraproductief, 
dat het lastig was om nog betrouwbaar over te komen. Hun inschatting dat de 
ideologie achter het studiehuis bijvoorbeeld niet zo heet werd gegeten als die 
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haar goedkeuring aan. Dit had onmiskenbaar iets van ‘het beste jongetje van de klas’ 
willen zijn. Bij de basisvorming waren er ook dergelijke momenten. Bij het ministerie 
(i.c. bij staatssecretaris Wallage) was grote waardering voor de manier waarop de 
reformatorische scholen zich inzetten voor de beoordeling en de substitutie van de 
kerndoelen. Deze complimenten stimuleerden, zo bleek uit de interviews, een op 
commitment gerichte houding, die nog eens extra werd bevestigd door de meestal 
positief-constructieve houding van de eigen politieke partij. Ook de grote aandacht 
voor Stevens paste in het kader van de loyale houding, omdat Stevens landelijke 
invloed had en het reformatorisch onderwijs niet kon achterblijven. 
Op de scholen zelf werd intussen een toenemende scheiding tussen identiteit en 
vormgeven van het onderwijs geconstateerd. Als er onderwijskundig goed gescoord 
werd (met goede opbrengsten), zouden de reformatorische scholen kunnen blijven 
wie ze waren. In dit streven om goed te presteren werden onderwijs en identiteit 
gemakkelijk twee gescheiden grootheden. Er werd niet zelden gekozen voor de 
praktische reflex: niet hechten aan het verwoorden van ijkpunten, maar gewoon 
stappen zetten op het pad van de onderwijsvernieuwing. Deze houding werd in 
diverse bronnen als de meest voorkomende getypeerd. In het regulier en in het 
speciaal basisonderwijs werd bijvoorbeeld veel gedaan met adaptief onderwijs, 
met individuele en aangepaste leerroutes. In moderne methoden werd het actieve, 
adaptieve leren bevorderd. In het voortgezet onderwijs werd er bewust ruimte 
gemaakt voor het studiehuis, voor zelfstandig leren, voor minder docent-centraal 
werken, voor het werken met studiewijzers en voor vaardigheden. 
Reformatorische schoolleiders benoemden in retrospectie ook een psychologisch 
element in het omgaan met de vernieuwingen. Twee schoolleiders voelden zich 
ongemakkelijk bij het feit dat ze geroepen waren om leiding te geven aan brede 
scholengemeenschappen, waartoe ook de basis- en kadergerichte opleidingen van 
het vmbo behoorden. Er was bij hen een zekere compensatiedrang. In het kielzog 
daarvan werden de onderwijsvernieuwingen ook minder kritisch bejegend. De 
houding van meer afwijzend (ten aanzien van de middenschool) naar meer loyaal 
(ten aanzien van de volgende vernieuwingen) had ook te maken met het feit dat de 
tweede generatie de neiging heeft om de verschillen minder scherp te articuleren. 
De eerste generatie ziet het reformatorisch onderwijs nog als iets nieuws, een ver-
worvenheid. Die opvatting is aan het verdwijnen. De vernieuwingen werden daarom 
aangegrepen om het eigen christelijk geluid nog eens extra voor te houden aan de 
tweede generatie docenten. 
De loyaliteit met de vernieuwingen had volgens een schoolleider ten slotte ook 
te maken met persoonlijkheidskenmerken. De een is nu eenmaal meer gericht op 
mogelijkheden en zal eerder de voordelen van een vernieuwing zien, de ander is juist 
meer gericht op de bezinning. Ook in de politiek zagen we de psychologie haar werk 
doen. In retrospectie stelde Van der Vlies dat ook de politiek, de SGP zelf dus ook, te 
weinig zelfkritisch is geweest, te volgzaam, te veel opgegaan in het proces. Dit werd 
gaandeweg de vernieuwingen ook sterker, want er trad een proces van gewenning op. 
Slechts enkele onderdelen van de vernieuwingen werden als geslaagd getypeerd. 
Zowel bij reformatorische als niet-reformatorische schoolleiders en docenten over-

nieuwingen. In het algemeen erkenden de schoolleiders dat zij de docenten niet 
meekregen in hun visie op de vernieuwing en dat de invoering ervan in de praktijk 
van het klaslokaal weinig voorstelde. 
Ten slotte liepen de onderwijsvernieuwingen vaak achter op de maatschappelijke 
ontwikkeling. De basisvorming was voor de politiek de afronding van een lang-
durend debat over kansengelijkheid en uitstel van selectie in het onderwijs. Maar 
terwijl dit politieke debat eindelijk beleidsconsequenties kreeg, leek het maat-
schappelijke tij al gekeerd. Rond de totstandkoming van de tweede fase deed zich 
hetzelfde voor. De doelstelling was een selectievere voorbereiding op het hoger 
onderwijs mede vanwege de slechte kansen op de arbeidsmarktvoor hoger opge-
leiden. Nog voordat het beleid van kracht werd, was in de samenleving de omslag al 
gemaakt richting kenniseconomie en werd het voor het onderwijs noodzakelijk om 
veel meer hoogopgeleiden af te leveren. Al deze zaken hebben de bereidheid om 
zich in de praktijk in te zetten voor de vernieuwingen niet vergroot. 
Bij niet-reformatorische schoolleiders en docenten constateerden we dezelfde 
praktische bezwaren als het gaat om de snelheid van de vernieuwingen en de 
facilitering ervan. Ook op niet-reformatorische scholen betekende de praktische 
uitwerking vaak vooral voortzetting van de oude manier van lesgeven. Hoewel er 
bij deze groep ook verschillen waren tussen schoolleiding en docenten, wijzen de 
resultaten van het vragenlijstonderzoek erop dat de discussie daar minder sterk is 
gevoerd dan binnen het reformatorisch onderwijs. Dit zou ook te maken kunnen 
hebben met het feit dat de identiteitskwestie op niet-reformatorische scholen niet 
of nauwelijks een rol speelde. 

5. Evaluatie: de toets der overheidskritiek 

In retrospectie werd in de interviews en het vragenlijstonderzoek veel aandacht 
gegeven aan de actieve rol die het reformatorisch onderwijs speelde in de invoering 
van de vernieuwingen. Met name het verwijt van volgzaamheid en loyaliteit en het 
willen zijn van het ‘beste jongetje van de klas’ werd met grote regelmaat genoemd. 
De vernieuwingen werden beschouwd als een toetssteen: de nog jonge denominatie 
diende de toets der overheidskritiek te doorstaan. Het reformatorisch onderwijs 
moest zich nog bewijzen met kwalitatief goed onderwijs. De loyale houding ten 
opzichte van de onderwijsvernieuwingen had hiermee te maken. Het leek er ook 
op dat erkenning door de overheid als officiële denominatie stimulerend werkte 
om positief te staan ten opzichte van de vernieuwingen. De overheid mocht niet 
de vinger leggen bij het reformatorisch onderwijs. Dat diende eenvoudigweg goed 
werk af te leveren. Zowel in de politiek (SGP) als in het onderwijs was dit de over-
heersende houding. Kritiek kwam eerder van docenten dan van schoolleiders. 
Dit leidde tot een loyale houding ten opzichte van de overheid. Op diverse momenten 
bleek dat het reformatorisch onderwijs de eigen gekozen route van een ‘officieel 
stempel’ liet voorzien. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de brochure over de refor-
matorische variant van het studiehuis Een verantwoord studiehuis. De bedenkster 
van het studiehuis, mevrouw Visser ’t Hooft, was meelezer van de brochure en gaf er 
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pelijke studie zal de toets der kritiek moeten willen ondergaan. Hoewel er ver-
moedelijk geen ander beeld uit gekomen zou zijn, zouden nog meer interviews 
en specifieker doorvragen bij een aantal thema’s in het vragenlijstonderzoek het 
beeld dat deze studie oproept wellicht verder genuanceerd hebben. Op grond van 
de bevindingen van deze studie volgen niettemin vijf aanbevelingen, die ook een 
basis kunnen vormen voor verdere studie en discussie. Deze aanbevelingen zijn 
geordend volgens de eerste vier aspecten van het analysekader en eindigen met 
een algemene aanbeveling ten aanzien van eventueel komende vernieuwingen. 

1. De relatie tussen de reformatorische identiteit en het gedachtegoed 
achter de onderwijsvernieuwingen: ontwerp een eigen pedagogische en 
didactische visie

De relatie pedagogiek en didactiek verdient nadere bestudering. We consta-
teerden in deze studie een duidelijke behoefte aan alsmede pogingen om te 
komen tot een eigen pedagogisch paradigma voor het reformatorisch onderwijs. 
Het deduceren van een didactiek uit pedagogische normen, om zodoende een 
‘normatieve didactiek’ te ontwikkelen, wordt ten onrechte als ongewenst van 
de hand gewezen in funderende publicaties van het BGS. Veel problemen bij de 
onderwijsvernieuwingen lagen op het niveau van de didactiek: hoe kunnen we het 
TVS-model vormgeven, wat te doen met het studiehuis, hoe om te gaan met het 
KAG-AL-principe? Het eclectische resultaat van de pedagogische exploratie kreeg 
in de jaren tachtig en negentig een (achteraf algemeen gedeelde) onbedoelde 
dynamiek, namelijk het openstaan voor moderne pedagogen die grote invloed 
uitoefenden op zowel de pedagogiek als de didactiek. Het gebrek aan een eigen 
visie had ook betrekking op een eigen normatief didactisch concept. Hoewel in 
het afgelopen decennium op De Driestar wel stappen gezet zijn in dit opzicht, is er 
nog steeds onvrede over het ontbreken van een eigen pedagogiek en didactiek. De 
confrontatie met het eigen mens- en kindbeeld verdient herijking. Het schrijven 
van een eigen reformatorische pedagogiek én didactiek is nog altijd niet gerea-
liseerd. Het ontwerpen daarvan verdient prioriteit. Driestar educatief zou hierin 
een rol kunnen vervullen. Er zijn voldoende bouwstenen en bronnen om hiermee 
aan de slag te gaan.11 Het is daarbij van belang om de Bijbelse gegevens op een 
verantwoorde manier te hanteren. Er was (met name onder docenten) veel verzet 
tegen het zoeken naar Bijbelteksten om hiermee de moderne vernieuwingen te 
onderbouwen. 

11 Zie bijvoorbeeld ‘Op weg naar een gereformeerde pedagogiek op hoofdlijnen’, in 
Golverdingen, Inspirerend onderwijs, 2003, 61-79.

heerste de mening dat de vernieuwingen niet veel positiefs hebben betekend. Op 
sommige punten oordeelden de niet-reformatorische docenten en schoolleiders 
iets positiever dan de reformatorische schoolleiders en docenten, met name over 
het studiehuis. In het reformatorisch onderwijs werd met name de winst benoemd 
van het opnieuw nadenken over curriculum, identiteit en methode-ontwikkeling in 
de basisvorming. Bij zowel reformatorisch als niet-reformatorisch onderwijs was 
de tevredenheid groot als het gaat om de focus die de profielen van de tweede 
fase in het onderwijs aanbrengen. Over de andere aspecten van deze twee ver-
nieuwingen werd overwegend negatief geoordeeld. Bij het vmbo werd met name 
positief geoordeeld over het aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen. 

7.2 Aanbevelingen en discussie

Aan het begin van deze studie schetste ik het beeld dat bij mij bestond in de tijd 
dat ik als docent geschiedenis gaf in het reformatorisch voortgezet onderwijs. 
Volgens dat beeld ging het reformatorisch onderwijs tamelijk kritiekloos mee 
met de vernieuwingen, met name bij de invoering van de tweede fase. Het stu-
diehuis, gebaseerd op optimistische verwachtingen over de zelfstandigheid en 
het autonome handelen van leerlingen, werd binnen het reformatorisch onderwijs 
eerder verdedigd dan bekritiseerd en de levensbeschouwelijke kritiek werd slechts 
omfloerst benoemd. Er werd juist gezocht naar Bijbelse voorbeelden die de vernieu-
wingen zouden moeten legitimeren en stimuleren.
Deze persoonlijke beeldvorming komt voor een deel overeen met de onderzoeks-
gegevens van deze studie. Deze tonen aan dat er inderdaad sprake was van een 
veranderende houding ten opzichte van de vernieuwingen, van kritisch naar loyaal, 
ingegeven door politieke ontwikkelingen, door de ontvankelijkheid voor het 
werk van moderne pedagogen en door een pedagogisch eclectische attitude. Er 
werden Bijbelse gegevens gebruikt om de vernieuwingen te legitimeren. Er was 
niet altijd een duidelijk antwoord vanuit de identiteit. En de soms vergaande loya-
liteit met ‘Den Haag’ of ‘Zoetermeer’ is bij vrijwel alle actoren, hoewel verschillend 
gewaardeerd, onomstreden. 
De nuance in de beeldvorming wordt met name bepaald door de enorme hectiek 
die de vernieuwingen in hun kielzog meenamen. De gegevens van het vragenlijst- 
onderzoek tonen aan dat ook niet-reformatorische scholen met de invoering van 
de vernieuwingen worstelden. De snelheid en complexiteit van de vernieuwingen 
belemmerden de invoering van de vernieuwingen en maakten deze voor school-
leiders tot een bijna onmogelijke taak. In de mêlee van vernieuwingen en focussen 
van de overheid moesten zij het roer recht houden. Dat was bepaald geen sinecure. 
Kritiek achteraf is dan soms heel gemakkelijk en goedkoop. Dat is in ieder geval 
niet de bedoeling van deze studie. De bedoeling is wel om de geschiedenis van de 
houding van het reformatorisch voortgezet onderwijs ten opzichte van de vernieu-
wingen te beschrijven en daaruit mogelijke lessen te trekken voor de toekomst. 
Maar deze studie zal niet het einde van de discussie inhouden. Iedere wetenschap-
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3b. Invoeringsstrategie: ken de grenzen van loyaliteit

De loyale houding ten opzichte van de overheid bood aan reformatorische scholen 
een uitweg in het ontbreken van een duidelijke eigen pedagogisch-didactische 
visie. Als verklaring voor de positieve houding van het reformatorisch onderwijs 
ten opzichte van de vernieuwingen werd regelmatig verwezen naar het feit dat 
de betrekkelijk nieuwe denominatie zich nog diende te bewijzen met kwalitatief 
goed onderwijs. Opvallend daarbij is dat de extern gerichte kritische houding er 
wel was ten opzichte van de middenschool in de jaren zeventig. Op dat moment 
moest de formele erkenning van het reformatorisch onderwijs nog komen. Dit had 
wellicht ook te maken met het feit dat er nooit een wetsvoorstel kwam ter algemene 
invoering van de middenschool. Deze kritische houding werd echter ingewisseld 
voor een loyale houding in de jaren tachtig en negentig, waarschijnlijk mede doordat 
de gepolariseerde (politieke) situatie van de jaren zeventig overging in een meer op 
consensus gerichte situatie in de jaren tachtig en negentig. Ook zal het eclectische 
pedagogische concept van het reformatorisch onderwijs ertoe hebben bijgedragen 
dat er weinig momenten waren waarin de toets der reformatorische kritiek aan-
leiding gaf tot het trekken van een principiële streep. Zowel uit de interviews als 
uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat een kritische houding een uitzondering was 
en dat een loyale houding prevaleerde. Dat daarmee het moderne gedachtegoed in 
feite in het onderwijs werd geïncorporeerd, werd slechts door een enkeling duidelijk 
benoemd. Reformatorische scholen zouden daarom bij de invoering van vernieu-
wingen de grenzen van de loyaliteit meer in acht moeten nemen. 

4. Praktische uitvoering: bewaak de menselijke maat 

De (pedagogische) effecten van de grootte van de scholen verdienen in het 
algemeen, maar ook ten aanzien van het reformatorisch onderwijs, nader onderzoek. 
In het kielzog van de vernieuwing van met name de basisvorming zijn er (zeer) 
grote reformatorische scholen ontstaan. Inmiddels worden de negatieve effecten 
daarvan op landelijk politiek niveau onderkend. De verplichte fusietoets zegt in dit 
opzicht voldoende. In het reformatorisch onderwijs is over dit punt echter nooit 
grondig nagedacht, integendeel, er is groei van scholen gestimuleerd. De vraag zou 
beantwoord moeten worden hoe groot een school kan zijn om nog een pedagogisch 
instituut te zijn. En wat de invloed is van een college van bestuur op de praktijk van 
het dagelijkse werk in het klaslokaal in megascholen. 
Voor de periode na de vernieuwingen is de focus wel veranderd. Veel scholen 
hebben een kantelproces doorgemaakt naar decentralisatie met als doel: geef 
het onderwijs terug aan de professional. Het feit dat kleinschaligheid binnen die 
grote instituten wordt vormgegeven, kan echter als een lapmiddel worden gekwa-
lificeerd. Het gaat op scholen uiteindelijk om het primaire proces en dat kan mak-
kelijk vergeten worden als er van die mammoetinstituten met een bedrijfsmatige 
instelling worden vormgegeven. De colleges van bestuur kunnen makkelijk los-
zingen van de realiteit van de werkvloer. 

2. Veranderingen in het curriculum en de didactiek: geef ruimte om 
na te denken over een vernieuwd curriculum en waardeer hierin de 
professional in de klas 

Als directies terugkijken op het hele proces, zien ze een aantal belangrijke leerpunten. 
De dialoog met de docenten had beter georganiseerd moeten worden. Docenten zijn 
meer dan stoorzenders op de weg naar een nieuw onderwijsideaal. Er had meer tijd 
genomen moeten worden voor de identiteitsdiscussie over de rol van de docent en het 
onderwijsleerproces. Ook over het totale curriculum had meer en langer nagedacht 
moeten worden. Dat was natuurlijk wel lastig, omdat het onderwijs te maken had 
met de invoering van de examenprogramma’s die aan tijd gebonden waren. Maar de 
leemtes die ontstonden in bijvoorbeeld het literatuuronderwijs hadden veel inten-
siever onderzocht en beantwoord moeten worden. Het zoeken van ingang voor de 
vernieuwingen bij de secties zoals één schoolleider deed, verdient nader onderzoek. 
Het feit dat daarmee het vakmanschap van de docent gehonoreerd werd, werkte 
in ieder geval positief uit. Op die school werd de implementatie als minder proble-
matisch ervaren. Door deze aanpak was er minder verzet dan wanneer voor de legi-
timatie van vernieuwingen werd verwezen naar onderwijsgoeroes. In het algemeen 
viel de rol van onderwijsgoeroes bijzonder slecht. Zij vertelden dat het helemaal 
anders moest en dat onderwijs 2.0 of 3.0 moest worden gepropageerd. Enerzijds zijn 
hun ideeën vaak niet gestoeld op wetenschappelijke evidentie12, anderzijds roepen 
ze bij docenten verzet op omdat ze suggereren dat wat docenten nu doen, niet deugt. 

3a. Invoeringsstrategie: de rol van de begeleidingsdiensten verdienen een 
kritische update 

De plaats en rol van de begeleidingsdiensten (inmiddels onderdeel van Driestar 
educatief) verdient een kritische update. De rol van de Landelijke Pedagogische 
Centra in het doorvoeren en propageren van de vernieuwingen was voor niet-refor-
matorische scholen belangrijk. Dat gold ook voor de invloed van de reformatorische 
begeleidingscentra DGS en BGS op het reformatorisch onderwijs. Ook de Commissie 
Dijsselbloem constateerde dat de begeleidingscentra zich in hun aanbod richting 
scholen als krachtige voortrekkers van didactische vernieuwingen in de richting 
van het nieuwe leren profileerden. In de beginjaren van BGS/DGS werden er wel 
kritische noties geformuleerd, met name door Bregman en Vogelaar, die niet als 
schoolbegeleiders werkten, maar hun visie formuleerden naast hun werk als docent 
of schoolleider. We constateerden echter een afnemende kritische houding ten 
opzichte van de vernieuwingen en vooral een modelleren naar reformatorische snit. 
Uit met name de interviews blijkt dat DGS en BGS ten opzichte van de onderwijsver-
nieuwingen een stimulerende en tegelijk weinig kritische rol hebben gespeeld. Een 
kritische doorlichting van hun exacte rol zou vervolgstudie vereisen. 

12 Van der Werf, Leren in het studiehuis, 2005.
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-  Confronteer vernieuwingen met klassieke noties over goed onderwijs. Het 
instructivistische model lijkt betere papieren te hebben dan het constructivis-
tische model. Het klassieke onderwijs, waarbij de rol van de gepassioneerde 
docent van wezenlijk belang is, heeft zich tot op dit moment beter bewezen 
dan alle andere vormen van onderwijs. De rol van de eloquentie moet gesti-
muleerd worden: de docent die kennis van zaken heeft en dat op een eloquente 
manier kan vertolken. Dat is hét goud voor het onderwijs. 

5. Algemeen: wees kritisch bij volgende vernieuwingen

Voor alle onderzochte groepen in het vragenlijstonderzoek geldt dat het per-
centage dat kritiek heeft op de vernieuwing oploopt tijdens de jaren waarin die 
vernieuwing ingevoerd wordt. De implementatie heeft de aanvankelijke beoor-
deling gaandeweg bij alle groepen alleen maar in negatieve zin versterkt. Dit 
gegeven is belangrijk bij nieuwe vernieuwingen. Een kritische houding vooraf kan 
geen kwaad. Uiteraard is vernieuwen als zodanig niet het probleem en deze studie 
wil zeker geen pleidooi zijn voor behoudzucht, alleen maar frontaal lesgeven en 
weinig zicht hebben op de individuele leerling. Het verdient wel aanbeveling om 
de vernieuwingen te ijken aan de volgende punten:
-  Confronteer de vernieuwing met een (te formuleren) eigen pedagogisch en 

didactisch paradigma. Voorkom dat quasiwetenschappelijke inzichten het 
onderwijs gaan bepalen. 

-  Houd voor ogen waartoe onderwijs ooit is opgericht, namelijk voor de over-
dracht van kennis en vaardigheden, waarbij de oudere generatie ervoor zorgt 
dat de jongere generatie in staat gesteld wordt om de intellectuele, morele, 
religieuze en ambachtelijke erfenis op haar beurt door te geven aan de volgende 
generatie. De drang van de overheid om daar voortdurend maatschappelijk 
wenselijke zaken door middel van allerlei vernieuwingen aan toe te voegen 
moet kritisch tegemoet getreden worden. Evenwicht in de drie functies van 
onderwijs, namelijk kwalificatie, waarin het gaat om het verwerven van kennis, 
vaardigheden en waarden, socialisatie, waarbij het belang van het deel worden 
van bestaande tradities en praktijken centraal staat en subjectificatie, waarbij 
het draait om de persoonlijke vorming13 helpen om in eenzijdigheden te ver-
vallen. 

-  Sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Dit is noodzakelijk om het 
onderwijs goed te laten landen. Maar aansluiten betekent niet volledig aan 
de wensen van de leerling voldoen. Het doel van onderwijs is niet om alles 
uit het kind te halen, maar het ontwikkelen van de juiste talenten, waarbij ook 
het dienstbaar zijn aan medemens en samenleving benadrukt mag worden. In 
een tijd van toenemend individualisme is de waarde van deze dienstbaarheid 
moeilijk te overschatten. Onderwijs vereist discipline, concentratie en ‘het 
ademen van het leren’.14 De positie van de docent is hierin cruciaal. Dat maakt 
onderwijs in zekere zin tijdloos: de overdracht zal grotendeels een menselijke 
aangelegenheid blijven, ondanks de kansen van de digitalisering. 

13 Biesta, Het prachtige risico van onderwijs, 20.
14 Toes, ‘Non multa, sed multum’, 2012, 58, 59. 
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beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de achtergronden van de bevindelijk gerefor-
meerden – zij bevolken met name het reformatorisch onderwijs – en de ontwik-
keling van een eigen pedagogisch paradigma. Na hoofdstuk 3, waarin de achter-
gronden, inhoud, invoering en resultaten van de vier vernieuwingen zelf aan de 
orde komen, wordt in de hoofdstukken 4 (schriftelijke bronnen en interviews), 5 
(de politiek) en 6 (schoolleiders en docenten van reformatorische en niet-refor-
matorische scholen) de houding van het reformatorisch onderwijs ten aanzien 
van die vernieuwingen beschreven en geanalyseerd op basis van het analy-
sekader. In hoofdstuk 7 volgen de conclusies. De bevindingen worden, na een 
korte uitleg over het reformatorisch onderwijs en zijn pedagogisch paradigma, 
samengevat op basis van de onderwerpen van het analysekader.

Het reformatorisch onderwijs en het eigen pedagogisch paradigma

De leerlingen van het reformatorisch onderwijs komen vooral uit de groep 
bevindelijk gereformeerden, die bestaat uit een betrekkelijk klein deel van de 
Nederlandse samenleving. Kenmerkend voor de groep is dat zij zowel teruggrijpt 
op de zestiende-eeuwse Reformatie als op het gedachtegoed van de zeventiende- 
en achttiende-eeuwse Nadere Reformatie, die de nadruk legde op de innerlijke 
beleving van het geloof en de persoonlijke bekering. De bevindelijk gerefor-
meerden kenmerken zich door conservatieve opvattingen over ethische zaken 
zoals zondagsheiliging, medezeggenschap, de positie van de vrouw, huwelijk, 
seksualiteit en levensbeëindiging. In de laatste twintig jaar is er sprake van libe-
ralisering en verbreding van deze standpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van 
medezeggenschap en de positie van de vrouw. 
Het waren de maatschappelijke ontwikkelingen van democratisering, medezeg-
genschap, secularisatie en seksuele bevrijding van de jaren zestig die de aan-
leiding vormden tot de oprichting van een netwerk van reformatorische scholen 
voor voortgezet onderwijs, een mogelijkheid die door de Mammoetwet geboden 
werd. De pas opgerichte scholen moesten een positie innemen ten opzichte 
van de onderwijsvernieuwingen die sinds de Mammoetwet op het onderwijs 
afkwamen. In deze periode was er (nog) geen sprake van een uitgekristalliseerd 
reformatorisch pedagogisch paradigma. Dat had te maken met het feit dat tot ver 
in de twintigste eeuw in deze groep geen al te hoge verwachtingen bestonden 
van de mogelijkheden van de pedagogiek. Het overheersende pedagogisch qui-
etisme in de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zorgde voor 
een betrekkelijk laat pedagogisch ontwaken. Hierdoor was men in de periode 
waarin de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs speelden nog 
op zoek naar een duidelijke visie. De pedagogische exploratie leidde tot een 
eclectische grondhouding. Wel zijn er inmiddels veel deelconcepten tot stand 
gekomen en pogingen gedaan om tot een eigen visie te komen. Het belang van 
een eigen pedagogisch paradigma werd ingezien door docenten en schoolleiders 
van reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs, zoals Bregman, Kole, 
Vogelaar (daarbij ondersteund door DGS en BGS) en ook door Golverdingen, pre-
dikant van de Gereformeerde Gemeenten met wortels in het onderwijs en tevens 
voorzitter van de VGS. Van hen zijn fundamentele publicaties verschenen in de 
door ons onderzochte periode. 
In het begin van de door ons bestudeerde periode constateerden we een ori-
entatie op onder andere de neogereformeerde pedagogiek van Bavinck en 
Waterink. De initiatieven om deze normatieve pedagogiek als basis te gebruiken 

Samenvatting

Inleiding

In deze studie is onderzocht welke houding het reformatorisch voortgezet on-
derwijs heeft ingenomen tegenover de onderwijsvernieuwingen die hebben 
plaatsgevonden in de periode 1970 tot 2005, te weten de middenschool, de ba-
sisvorming, de tweede fase en het vmbo. Deze vernieuwingen hadden in grote 
lijnen tot doel om maatschappelijk wenselijke veranderingen via het onderwijs te 
bewerkstelligen in de richting van meer zelfontplooiing, gelijkheid van kansen, 
emancipatie en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 
Daartoe werden veranderingen in het curriculum ingevoerd, alsook didactische 
veranderingen. Deze laatste waren gebaseerd op optimistische verwachtingen 
over de zelfstandigheid en het autonome handelen van leerlingen. De rol van de 
docent diende meer die van een coach te worden die, in plaats van kennis over 
te dragen, de leerlingen op basis van hun leervragen moest begeleiden in hun 
leerproces. 
Vanuit verschillende invalshoeken is in deze studie bestudeerd welke houding 
vier groepen actoren in het proces van implementatie van de vernieuwingen in 
het reformatorisch voortgezet onderwijs hebben ingenomen: schoolleiders, do-
centen,  (ex-)leidinggevenden van de reformatorische besturenorganisatie VGS 
(Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs), de reformatorische schoolbe-
geleidingsdienst BGS (Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs) en 
de op het voortgezet onderwijs gerichte begeleidingsdienst DGS (Dienstverle-
ning Gereformeerd Schoolonderwijs), en SGP-politici. De methode van onder-
zoek bestond uit enerzijds het bestuderen van schriftelijk bronnenmateriaal en 
anderzijds uit het houden van interviews met en het afnemen van schriftelijke 
vragenlijsten onder de verschillende actoren. Bij het bestuderen van het schrif-
telijke bronnenmateriaal is gebruik gemaakt van de uitgaven van het reforma-
torische onderwijsmagazine DRS tussen 1973 (het startjaar van DRS) en 2005 
(het einde van de grote vernieuwingen) en van publicaties, krantenartikelen en 
ongepubliceerde documenten die informatie verschaffen over de vernieuwin-
gen. Ten behoeve van de bestudering van de politieke besluitvorming van de 
nauw verwante politieke partij, de Staatkundig Gereformeerde Partij, zijn de 
Handelingen van de Tweede Kamer bestudeerd. De interviews zijn afgenomen 
met schoolleiders, docenten, ex-leidinggevenden van de VGS, BGS en DGS en 
met SGP-politici. Ten slotte zijn schriftelijke vragenlijsten afgenomen bij direc-
teuren en docenten van zowel reformatorische als niet-reformatorische scholen, 
waardoor de houding van de reformatorische scholen in een breder perspectief 
geplaatst kon worden. De houding van de vier groepen actoren ten opzichte van 
de onderwijsvernieuwing is beschreven en geanalyseerd op basis van een analy-
sekader waarin vijf onderwerpen zijn onderscheiden: 1) de relatie tussen de ei-
gen identiteit van het reformatorisch onderwijs en de visie achter de onderwijs-
vernieuwingen; 2) de met de onderwijsvernieuwingen beoogde veranderingen in 
het curriculum en de didactiek; 3) de invoeringsstrategie; 4) de uitwerking van 
de vernieuwingen in de praktijk; 5) de evaluatie achteraf. 
Het proefschrift bestaat uit 7 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond 
van het onderzoek geschetst, de probleemstelling uitgewerkt en de methode 
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daarin niet de identiteit een rol speelde, maar vooral praktische belemmeringen 
aandacht kregen. Bij dit punt van het analysekader viel vooral de felle discussie 
in reformatorische kring op over de didactiek van het studiehuis in de tweede 
fase. De kritiek die bij de middenschool nog extern geformuleerd werd (tegen Van 
Kemenade en zijn Contourenota’s) was bij het studiehuis vooral intern gericht, 
namelijk tussen schoolleiders die positief stonden tegenover de vernieuwing en 
docenten die duidelijk kritischer waren. 

Als derde onderwerp van het analysekader kwam de invoeringsstrategie aan de 
orde. Door een nieuwe managementstructuur, waarbij directieleden een onder-
wijsportefeuille kregen toegekend, ontstond de functie van onderwijsvernieuwer. 
De nieuwe functie was een gevolg van de vernieuwingen en het bestaansrecht 
was ervan afhankelijk. Dit gegeven was mede een verklarende factor voor het 
relatieve gemak waarmee met de vernieuwingen werd meegegaan. De invoering 
werd ook bemoeilijkt door de complexiteit van veel vernieuwingen in korte tijd. 
Ook voor niet-reformatorische scholen was het invoeren hierdoor zeer complex. 
Niet alleen kreeg het onderwijs erg weinig tijd (of geld) om ingrijpende verande-
ringen door te voeren, maar ook werd zij geacht een aantal andere grote veran-
deringsprocessen door te voeren, zoals scholengemeenschapsvorming (versneld 
vanaf 1990), het formatiebudgetsysteem (1992) en de lumpsumfinanciering 
(vanaf 1996). De aandacht van schoolbesturen en schoolleiding werd daardoor 
versnipperd. 
De uitwerking van de vernieuwingen in de praktijk (het vierde punt van het analyse- 
kader) laat niet veel enthousiasme zien voor vernieuwingen onder docenten, 
maar ook lang niet altijd onder schoolleiders. Uit de interviews blijkt dat de 
beleidsresistentie werd versterkt doordat vernieuwers betoogden dat in het 
onderwijs tot nu toe eigenlijk niets goed was gegaan. Ook de snelheid waarmee 
de vernieuwingen op de scholen afkwamen hebben de praktische invoering 
belemmerd. Voor de meeste vernieuwingen gold dat er in de praktijk van het 
klaslokaal niet veel van terechtkwam. Op niet-reformatorische scholen was dit 
niet anders. 
De evaluatie van de vernieuwingen, het vijfde aspect van het analysekader, 
laat zien dat slechts enkele onderdelen van de vernieuwingen zijn geslaagd. 
De niet-reformatorische scholen waren hierover gemiddeld positiever. Over-
heersend was bij de onderzochte actoren van de reformatorische scholen de 
negatieve beoordeling. In retrospectie werd in de interviews en het vragen-
lijstonderzoek veel aandacht gegeven aan de actieve rol die het reformatorisch 
onderwijs speelde bij de invoering van de vernieuwingen. Met name het verwijt 
van volgzaamheid en het willen zijn van het ‘beste jongetje van de klas’ werd 
regelmatig genoemd. De overheid mocht het reformatorisch onderwijs niet ver-
denken van een lager onderwijsniveau. Juist het reformatorisch onderwijs diende 
goed werk af te leveren. De overwegend kritische houding ten opzichte van de 
middenschool ging bij de meeste actoren bij de latere vernieuwingen over in een 
loyale houding. De eclectische visie op pedagogiek maakte dit gemakkelijker. 
Tegelijkertijd waren de enorme hectiek en complexiteit van de vernieuwingen 
debet aan het feit dat het met name voor schoolleiders soms erg moeilijk was om 
de juiste koers te bepalen of te behouden. Dit werd ook versterkt door het feit dat 
met name bij de vernieuwingen van de basisvorming en de tweede fase een dui-
delijk beheersmatige innovatiestrategie werd toegepast. Docenten werden niet 
meegenomen in wat uiteindelijk wel hun taak zou worden in het klaslokaal. 

werden echter niet doorgezet. Het eerste schoolconcept uit 2000 van Visser 
werd gekenmerkt door een zich verstaan met de moderne pedagogiek van ortho-
pedagoog Stevens. Zijn invloed in het reformatorisch onderwijs, zowel in het 
basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, is duidelijk traceerbaar. Door het 
pedagogisch eclecticisme stond het reformatorisch onderwijs open voor onder-
wijsgoeroes met landelijke bekendheid. In de vernieuwingen zijn de invloeden 
van moderne pedagogische uitgangspunten zichtbaar. Maar ook de houding om 
als beginnende denominatie niet direct dwars te liggen en de behoefte om loyaal 
te zijn aan de overheid en de toets van de overheidskritiek te doorstaan, speelden 
zowel op de scholen als in de politiek (de SGP) een belangrijke rol. 

De houding van het reformatorisch onderwijs tegenover de 
onderwijsvernieuwingen 

Het eerste onderwerp van het analysekader betreft de relatie identiteit versus 
gedachtegoed achter de onderwijsvernieuwing. De identiteit van het reforma-
torisch onderwijs is gebaseerd op de Bijbel en de drie belijdenisgeschriften. Bij 
alle vier vernieuwingen waren er kritische noties vanuit alle groepen actoren. 
Veel aspecten konden de toets van de Bijbelse kritiek niet doorstaan. Vooral bij 
de middenschool bestond hierover eensgezindheid. Bij de volgende vernieu-
wingen bleek echter dat de toets der Bijbelse kritiek ook omgekeerd kon werken. 
De Bijbel werd nu ingezet om de vernieuwingen te verdedigen. De vernieu-
wingen leken immers belangrijke Bijbelse noties te versterken, zoals het feit dat 
alle mensen gelijk zijn voor God. Dit egalitaire ideaal was ook terug te vinden in 
de onderwijsvernieuwingen zoals de basisvorming. Bij de tweede fase werd de 
coachende houding van de docent met Bijbelse voorbeelden geïllustreerd. Dit 
eclecticisme gaf de houding van het reformatorisch onderwijs ten opzichte van 
de vernieuwingen een oppervlakkig karakter. Er was slechts omfloerste kritiek. 
Overigens was dat niet bij alle actoren het geval. De schoolleiders zochten vanuit 
hun verantwoordelijkheid naar mogelijkheden om de vernieuwingen vorm te 
geven en waren meestal uit op een loyale invoering. Docenten, die zich minder 
aan deze verplichting gebonden achtten, waren meestal veel kritischer. De rol 
van de SGP in de vernieuwingen was, op een enkele uitzondering na, vooral 
volgend. Er was wel kritiek, maar uiteindelijk versterkten het onderwijs en de 
politiek elkaar in het positief staan ten opzichte van de vernieuwingen. De rol 
van BGS en DGS, die de bezinning in eerste instantie stimuleerden door een 
serie gedegen uitgaven, werd tijdens de invoering van de vernieuwingen veel 
minder kritisch. Het vragenlijstonderzoek, waarin de reformatorische scholen 
vergeleken werden met andere scholen in Nederland, toont aan dat de relatie 
identiteit en vernieuwingen door de meeste niet-reformatorische scholen niet 
gelegd werd. Het denken langs de lijnen van de zuil is buiten het reformatorisch 
onderwijs verleden tijd. Het profileren met een andere (bijvoorbeeld onderwijs-
kundige) focus leek, vreemd genoeg, echter ook nauwelijks aan de orde. Er was 
in het reformatorisch onderwijs meer het besef dat de vier vernieuwingen qua 
identiteit in elkaars verlengde lagen. 
Het tweede onderwerp van het analysekader betreft de veranderingen in het cur-
riculum en de didactische aanpak. Alle actoren waren unaniem in hun kritiek op 
emancipatoire vakken zoals verzorging en techniek. Ook de deelvakken in de 
tweede fase en de avoïsering van het vmbo-curriculum konden op kritiek rekenen. 
Bij de niet-reformatorische scholen zien we in grote lijnen dezelfde kritiek, hoewel 
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Summary
The test of criticism. Reformed secondary education and the Dutch 
educational reforms (1970-2005)

Introduction

This thesis studies the attitude of reformed education concerning the educa-
tional innovations in secondary education in the period 1970 till 2005, namely 
the middenschool (middle school), basisvorming (basic education), the tweede 
fase (second stage) and vmbo (preparatory secondary vocational education). 
In general, these innovations served to accomplish socially desirable changes 
by means of education, which aimed at more self-realisation, equal opportu-
nities, emancipation, and a better link-up of education with the labour market. 
For this purpose changes in the curriculum, as well as didactic changes were 
introduced. The latter category was based on optimistic expectations about the 
independence and autonomous actions of pupils. The role of the teacher should 
be rather that of a coach, who instead of transferring knowledge, had to coach 
the pupils on the basis of learning questions in their learning process. 
From various angles this thesis studied the attitude of four groups of actors in the 
process of implementation of the educational innovations in reformed secondary 
education: school leaders, teachers, (ex-)school leaders of the reformed organi-
sation of governing bodies VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs), 
the reformed service bureaus BGS (Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolon-
derwijs), and DGS (Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs), which focuses 
on service for secondary education, and SGP-politicians. On the one hand, the 
method of research consisted of studying written sources and, on the other 
hand, of having interviews with and presenting written questionnaires to the 
various actors. The written source material editions of the reformed educa-
tional magazine DRS, issued between 1973 (its starting year) and 2005 (the end 
of the great reforms) and of publications, newspaper articles and unpublished 
documents provided information about educational innovations. For the benefit 
of studying the political decision making of the closely connected political 
party, the SGP, which stands for Staatkundig Gereformeerde Partij (Political 
Reformed Party), the Acts of the Tweede Kamer (Second Chamber, equivalent 
to the British Lower House) were studied. The interviews were held with school 
leaders, teachers, ex-managers of the VGS, BGS, and DGS, and with SGP poli-
ticians. Finally questionnaires were presented to school leaders and teachers of 
reformed as well as non-reformed schools, in order to put the attitude of the 
reformed schools in broader perspective. The attitude of the four groups of 
actors with respect to the educational innovations was described and analysed 
on the basis of an analytical framework in which five topics are distinguished: 
1) the relationship between the identity of reformed education and the vision 
behind the educational innovation; 2) intended changes in the curriculum and 
the didactics; 3) the strategy of implementation; 4) the effect of innovation in 
practice; and 5) evaluation. 
The thesis consists of 7 chapters. Chapter 1 gives the background of the research, 
the problem is worked out and the method described. Chapter 2 describes the 
backgrounds of orthodox reformed people – they mainly populate reformed 

Ten slotte: de onderwijsvernieuwingen gingen uit van optimistisch denken 
over de mogelijkheden van het kind, van zelfontplooiing, solidariteit en eman-
cipatie. De reformatorische identiteit wordt echter bepaald door onder andere 
de zondigheid van de mens en de noodzaak van wedergeboorte. De acceptatie 
van de vernieuwingen door reformatorische scholen lag daarom wellicht minder 
in de lijn van de verwachtingen dan de acceptatie door het niet-reformatorisch 
onderwijs. De verschillen tussen beide vormen van onderwijs waren echter niet 
groot. Bij het reformatorisch onderwijs zouden de achtergronden van de onder-
wijsvernieuwingen onvermijdelijk hebben moeten conflicteren met de beginselen 
uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften, die als toets der kritiek functioneerden. 
Deze studie toont echter aan dat er om diverse redenen pogingen gedaan werden 
om deze zo contrasterende identiteiten juist met elkaar te verbinden. 
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influence on reformed education, in primary as well as in secondary education, 
is clearly visible. Because of its pedagogical eclecticism reformed education was 
open to education-gurus with a national reputation. The reforms show influences 
of modern pedagogical premises. But the attitude, as a beginning denomination, 
to be co-operative, and the need to be loyal to the government and to stand the 
test of criticism from the authorities also played an important role, at schools as 
well as in politics (the SGP). 

The attitude of reformed education concerning the educational  
innovations

The first topic of the analytical framework concerns the relationship identity versus 
ideology behind the educational innovations. The identity of reformed education 
is based on the Bible and the Calvinist doctrines known as the Three Forms of 
Unity. In the case of all four reforms there were critical notions from all groups 
of actors. Many aspects could not stand the test of Biblical criticism. Especially in 
the case of the middenschool there was consensus on this point. Concerning later 
educational innovations it appeared that the test of Biblical criticism could also 
work the other way round. The Bible was now used to defend the innovations. For, 
however it may be, these innovations seemed to strengthen Biblical notions, such 
as the fact that all men are equal before God. This egalitarian ideal could also be 
found in educational innovations such as the basisvorming. Regarding the tweede 
fase the coaching attitude of the teacher was illustrated with Biblical examples. 
This eclecticism gave the attitude of reformed education a superficial character 
with respect to the innovations. There was only veiled criticism. Besides, this was 
not so with all actors. From their responsibility, the school leaders were looking 
for possibilities to give shape to the innovations. They were mostly in favour of 
loyal introduction. Teachers, who felt less bound to these obligations, were usually 
more critical. Apart from a single exception, the role of the SGP concerning the 
innovations was mainly tractable. There was criticism, but ultimately education 
and politics strengthened one another in taking a positive stance with respect to 
the reforms. The role of BGS and DGS, which stimulated the reflection initially by 
a series of thorough publications, became far less critical during the introduction 
of the innovations. The questionnaire survey, in which reformed schools were 
compared with other schools in The Netherlands, shows that the relationship 
between identity and innovations was not established by most non-reformed 
schools. Outside reformed education thinking along the lines of the denomi-
nation belongs to the past. Strangely enough, another (for example didactic) focus 
seemed hardly at stake either. In reformed schools the notion grew more and more 
that the four innovations as regards identity were in line with each other. 
 The second topic of the analytical framework concerns the changes in the cur-
riculum and the didactic approach. All actors were unanimous in their criticism 
on emancipatory subjects such as care and technology. The sub courses in the 
tweede fase and the concentration on non-vocational subjects of the vmbo cur-
riculum could expect criticism. As regards the non-reformed schools we see 
in general the same criticism, although it was not identity that mattered, but 
especially the practical impediments that received attention. At this point of 
the analytic framework it was especially the fierce discussion in reformed cycles 
about the didactics of the studiehuis in the tweede fase that drew the attention. 

education – and the development of their own pedagogical paradigm. Chapter 
3 deals with backgrounds, contents, introduction and results of the four edu-
cational innovations. The following chapters provide information concerning 
the attitude of reformed education towards those innovations, described and 
analysed on the basis of the analytical framework: chapters 4 (written sources 
and interviews), 5 (politics) and 6 (school leaders and teachers of reformed and 
non-reformed schools). Chapter 7 gives the conclusions. After a short expla-
nation of reformed school education and its pedagogical paradigm, the findings 
are summarised on the basis of subjects of the analytical framework. 

Reformed education and its particular pedagogical paradigm 

Pupils attending reformed schools are mainly from the group of orthodox 
reformed people, consisting of a comparatively small section of Dutch society. 
Characteristic of this group is that they revert mainly to the sixteenth century 
Reformation as well as a religious movement called Nadere Reformatie (Further 
Reformation) from the seventeenth and eighteenth centuries, which stresses 
inner religious experience and personal conversion. This reformed group was 
characterised by conservative ideas about ethical matters such as Sunday 
observance, management participation, the position of women, marriage, 
sexuality, and euthanasia. During the last twenty years we have seen a libera-
lisation and broadening of points of view, for example concerning management 
participation and the position of women. 
 The democratisation, management participation, secularisation and sexual 
liberation of the sixties gave rise to the founding of a network of reformed 
schools for secondary education, a possibility offered by the secondary edu-
cation Act called Mammoetwet (Mammoth Law). The newly-established schools 
had to assume a position concerning the educational innovations they had to 
face as a result of the Mammoetwet. In this period there was not yet a crystallised 
reformed pedagogical paradigm. This had to do with the fact that until far in the 
twentieth century this group held no high expectations of the possibilities of 
pedagogics. The predominant pedagogical quietism in the nineteenth century 
and the beginning of the twentieth century caused a relatively late pedagogical 
awakening. Therefore, during the period in which educational innovation in 
secondary education played a role, those concerned were still looking for a clear 
vision. 
The pedagogical exploration led to an eclectic basic attitude. Even though, 
meanwhile many partial concepts have come about and efforts have been made 
to come to a personal vision. The importance of a pedagogical paradigm of their 
own were recognised by teachers and school leaders of reformed schools for 
secondary education, among them Bregman, Kole, Vogelaar (supported by DGS 
and BGS), and by Golverdingen, a minister of the Reformed Congregations, who 
had his roots in education and was also chairman of the VGS. They wrote several 
publications during the period of our research. 
 At the beginning of the period studied we observed an orientation on, among 
other things, the neo-reformed pedagogics of Bavinck and Waterink. The ini-
tiatives to use their normative pedagogics as a basis were, however, not con-
tinued. The first school concept from 2000 by Visser was characterised by an 
understanding with modern pedagogics from the ortho-pedagogue Stevens. His 
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have conflicted with the principles of the Bible and the Three Forms of Unity, 
which served as test of criticism. This study demonstrates, however, that for 
several reasons, efforts were made to just connect these profoundly contrasting 
identities with each other. 

Criticism, which was still externally formulated (against Minister of Education 
Van Kemenade and his Contourennota’s) concerning the middenschool was espe-
cially internal in case of the studiehuis, namely between school leaders, who were 
positive concerning this innovation, and teachers, who we clearly more critical. 
The third topic of the analytical framework that came up for discussion was the 
implementation strategy. As a result of the new management structure, in which 
staff members were given an educational portfolio, arose the function of educa-
tional reformer. The new function was a result of the innovations and its right 
to exist depended on it. This fact was also an explanatory factor for the relative 
ease innovations were kept up with. Moreover the introduction was hampered 
by the complexity of many innovations within a short time, and was therefore 
also very complex for non-reformed schools. Not only did schools receive little 
time (or money) to introduce drastic changes, they were also expected to carry 
through considerable changes, such as realising comprehensive schools (acce-
lerated from 1990 onwards), the formation budget system (1992) and lump sum 
financing (which started in1996). As a result the attention of school governors 
and school leaders became divided. 
The effect of the innovations in practice (the fourth aspect of the analytical 
framework) does neither show much enthusiasm for the innovations among 
teachers, nor among school leaders. From the interviews it appears that 
management resistance was strengthened, because innovators claimed that 
until then in education things had not always gone so well. Also the speed 
which accompanied the innovations hindered the practical introduction. In the 
practical situation of the classroom most innovations were not successful. At 
non-reformed schools the situation was not much different. 
Evaluation of the innovations, the fifth aspect of the analytical framework, 
shows that only a few parts of the innovations were successful. On average the 
non-reformed schools were more positive on this. Among actors from reformed 
schools who were interviewed the negative appreciations prevailed. In retrospect 
much attention was given in the interviews and questionnaires to the active role 
reformed education played during the introduction of the innovations. In par-
ticular, the blame of docility and the drive to excel were regularly mentioned. 
The government should not suspect reformed schools of having a lower level of 
education. Especially reformed schools should deliver quality education. With 
most actors the prevailing critical attitude concerning the middenschool turned 
into a loyal attitude during later reforms. The eclectic view on pedagogics made 
this easier. At the same time the enormous hectic and complexity of the reforms 
were to blame for the fact that, in particular, for school leaders it was sometimes 
very difficult to plot out or to maintain the right course. This was also intensified 
by the fact that, particularly during the innovations of the basisvorming and the 
tweede fase, a clearly dominant innovation strategy was applied. Teachers were 
not consulted in what ultimately their task would be in the classroom. 
Finally: The educational innovations were based on optimistic thinking about 
the possibilities of the child, of self-realisation, solidarity and emancipation. 
However, the reformed identity was determined by, among other things, the sin-
fulness of man and the necessity of rebirth. Therefore, the acceptation of the 
innovations on the part of reformed schools was probably less to be expected 
than in the case of non-reformed education. On the other hand, the differences 
between both types of education were not considerable. As regards reformed 
education the backgrounds of the educational innovations should inevitably 
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Bijlage 1
Aantal leerlingen in het reformatorisch onderwijs 
vanaf 1940 tot en met 2013

Bron: VGS. 

TK 84, 4871, 4 juni 1991.
TK 84, 4646, 28 mei 1991.
EK 28, 1210, 26 mei 1992.
TK 83, 5071, 27 mei 1992.
Verslag Vaste Kamercommissie onderwijs, 15 februari 1993.
Verslag Vaste Kamercommissie onderwijs, 29 mei 1995. 
Verslag Vaste Kamercommissie onderwijs, 4 maart 1997.
TK 85, 5924, 28 mei 1997.
Verslag Vaste Kamercommissie TK, 13 november 1997.
Verslag Vaste Kamercommissie TK, 13 november 1997.
Verslag Vaste Kamercommissie onderwijs, 15 december 1997.
‘Tijd voor onderwijs’, Rapport van de cie Dijsselbloem, 2008. 

Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer, Zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroeps-
onderwijs, 2005. 

Jaar PO SO VO MBO HBO
1940 5.181  42   
1946 5.020  163   
1950 5.132  145   
1955 6.944  255   
1960 7.811  508   
1965 8.831  793   
1970 11.378  1.793   
1975 16.527  4.216   
1980 20.770  7.218   
1983 23.355  8.850 103 716
1986 26.926  11.954 477 488
1989 29.460  14.447 1.335 567
1991 30.161  15.338 1.576 729
1993 30.923  16.400 2.025 803
1995 31.035  17.605 2.284 918
1996 31.339 910 18.218 2.228 887
1997 31.852 762 18.543 2.327 893
1998 32.204 957 19.250 22.51 866
1999 32.777 1.016 20.034 2.265 797
2000 33.326 713 20.186 2.534 1.055
2001 33.191 769 20.557 2.692 978
2002 33.066 838 20.967 3.035 1.080
2003 35.133 838 21.298 3.510 1.069
2004 35.605 878 21.577 3.969 924
2005 35.779 929 21.907 4.062 1.426
2006 36.042 971 21.801 4.192 970
2007 36.145 1.373 22.281 4.294 900
2008 36.108 1.423 22.357 4.370 963
2009 36.476 1.473 22.345 4.548 1.028
2010 36.703 1.555 21.961 4.829 1.371
2011 36.550 1.607 22.237 5.033 1.414
2012 38.414 1.589 22.383 5.384 1.337
2013 38.240 1.526 22.458 5.613 1.382
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Essentie 9
Het reformatorisch onderwijs ziet de leraar als degene die de leerlingen inleidt in 
de betekenis van de dingen om hen heen (de gidsfunctie). 

Essentie 10
Binnen het reformatorisch onderwijs wordt kennis opgevat als waardegeladen. 

Essentie 11
Het reformatorisch onderwijs hecht waarde aan parate kennis of basiskennis.

Essentie 12
Het zoeken naar de samenhang van de dingen krijgt een belangrijke plaats binnen 
het reformatorisch onderwijs (projectonderwijs, vakintegratie).

Essentie 13
Er wordt binnen het reformatorisch onderwijs belang gehecht aan onderwijs dat 
toepassingsgericht en ook vaardigheidsgericht is.

Essentie 14
De reformatorische school kent een relatiegericht schoolklimaat. Tussen de leraar 
en de leerling en tussen de leerlingen onderling is sprake van respect en meeleven; 
ten opzichte van de schepping kan gesproken worden van zorg of rentmeesterschap.

Essentie 15
De reformatorische school ziet de leraar als degene die de leerlingen zorg biedt (de 
tuinierfunctie), maar ook bescherming biedt (de schatbewaarderfunctie)

Essentie 16
In het reformatorisch onderwijs vervult de leraar een voorbeeldfunctie; hij verte-
genwoordigt een geheel van bijbelse normen en waarden, waarmee de leerling zich 
kan identificeren (identificatiefiguur).

Essentie 17
Er wordt binnen het reformatorisch onderwijs belang gehecht aan een persoonlijke 
relatie tussen leraar en leerling. De leraar is niet te vervangen door nieuwe media.

Essentie 18
Binnen het reformatorisch onderwijs wordt de leerkracht opgevat als gezagsdrager; 
hij blijft initiator en richtinggever van de opvoeding en het leerproces.

Essentie 19
Het reformatorisch onderwijs ziet het ontwikkelen van zelfstandigheid (c.q. verant-
woordelijkheid) als een belangrijke taak. 

Essentie 20
Het reformatorisch onderwijs ziet zich voor de taak gesteld cultuur over te dragen; 
het maakt hierin echter wel keuzes op grond van de eigen levensbeschouwing.

Bijlage 2 
Essenties voor het reformatorisch onderwijs15 

Essentie 1
Het reformatorisch onderwijs benadrukt de ik-Gij relatie en wil kinderen winnen 
voor het leven met de Heere.

Essentie 2
Het reformatorisch onderwijs geeft een centrale plaats aan de verkondiging van 
Gods grote daden.

Essentie 3
Binnen het reformatorisch onderwijs is de leraar degene die een bijdrage levert aan 
het inwijden van leerlingen in geloofsgeheimen (de priesterfunctie). 

Essentie 4
Het reformatorisch onderwijs beoogt de leerling voor te bereiden op een plaats in 
de maatschappij door hen te vormen tot een verantwoorderlijke (dit is zelfstandige 
en dienstbare) persoonlijkheid. Het ontwikkelen van deze zelfstandigheid ziet het 
als een opgave.

Essentie 5
Het reformatorisch onderwijs ziet de leraar als degene die door middel van over-
dracht en vorming een bijdrage levert aan de persoonlijkheidsontwikkeling van 
de leerlingen (de herdersfunctie). Daarnaast wordt eveneens gehecht aan hande-
lingsruimte voor de leerlingen om aan de beoogde zelfstandigheid vorm te kunnen 
geven. 

Essentie 6
Het reformatorisch onderwijs wil naar zijn jongere leerlingen toe in zijn onderwijs-
aanbod vooreerst beschermen om vanuit die situatie de maatschappij voor en met 
leerlingen te ontsluiten. Het brengt hierin leeftijdsgebonden accenten aan. 

Essentie 7
Het reformatorisch onderwijs wil rekening houden met de eisen uit de omgeving, 
maar maakt wel steeds afwegingen welke ontwikkelingen binnen het onderwijs 
een plaats kunnen krijgen. 

Essentie 8
Voor het reformatorisch onderwijs zijn mensvormende vakken niet opgeefbaar. 
Vakken die vooral gericht zijn op maatschappelijke vaardigheden, zijn in principe 
inwisselbaar. 

15 Visser, A., De school als leer- en leefgemeenschap, 2000, inlegvel. 
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Bijlage 3 
Scholen voor reformatorisch onderwijs

            
Naam  Plaats         Onderwijssoort

Jhr. Willem Versluijsschool Aagtekerke Aagtekerke PO
Willem Teellinckschool Achterberg Achterberg PO
Ds. J. Beukelmanschool Alblasserdam, 
locatie Lelsstraat Alblasserdam PO
Ds. P. v.d. Veldenschool Nieuw-lekkerland Alblasserdam PO
Rehobothschool Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn PO
Johannes Calvijnschool Amersfoort Amersfoort PO
Van Lodenstein College, locatie Amersfoort Amersfoort VO
Hoornbeeck College locatie Amersfoort Amersfoort MBO
De Akker Amstelveen Amstelveen PO
Ds. Gisbertus Voetiusschool Andel Andel PO
Hoornbeeck College locatie Apeldoorn Apeldoorn MBO
Eben-Haëzerschool locatie Apeldoorn Apeldoorn PO
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, 
locatie Apeldoorn Apeldoorn VO
Joos van Larenschool Arnemuiden Arnemuiden PO
“De Wijngaard” Barendrecht Barendrecht SO
“De Rank” Barendrecht Barendrecht SO
Rehobothschool Barendrecht Barendrecht PO
Eben-Haëzerschool Barneveld Barneveld PO
Van Lodenstein College, locatie Barneveld Barneveld VO
Ds. J. Fraanjeschool Barneveld, locatie De Vesting Barneveld PO
Ds. J. Fraanjeschool Barneveld, locatie De Burcht Barneveld PO
Eben-Haëzerschool Bennekom Bennekom PO
“De Wegwijzer” Berkenwoude Berkenwoude PO
Verhoeff-Rollmanschool Bodegraven Bodegraven PO
Ds. G.H. Kerstenschool Borssele Borssele PO
Eben-Haëzerschool Boskoop Boskoop PO
Willem van Oranjeschool Brakel Brakel PO
Ds. Pieter van Dijkeschool Bruinisse Bruinisse PO
Eben-Haëzerschool Capelle a/d IJssel Capelle aan den IJssel PO
Rehobothschool Capelle a/d IJssel Capelle aan den IJssel PO
Prins Mauritsschool Dirksland Dirksland PO
“De Wijngaard” Doetinchem Doetinchem PO
Gisbertus Voetiusschool Doorn Doorn PO
Mattanjaschool Doornspijk Doornspijk PO
Ds. Baxschool Doornspijk Doornspijk PO
Wartburg College loc. Marnix Dordrecht VO
Ds. J. Bogermanschool Dordrecht Dordrecht PO
Ds. J. Polyanderschool Dordrecht Dordrecht PO
Eben-Haëzerschool Drachten Drachten PO

Essentie 21
Het reformatorisch onderwijs wil rekening houden met de verscheidenheid aan 
talenten. De leraren waarderen zowel de gaven van het hoofd als die van het hart 
en de handen. 

Essentie 22
Het reformatorisch onderwijs onderkent het belang van de uniciteit van elk kind. 
Het wil rekening houden met de persoonsgebonden mogelijkheden van de leer-
lingen.

Essentie 23
Binnen het reformatorisch onderwijs wordt daar waar mogelijk de competentie van 
de leerling gestimuleerd door leerlingen te ondersteunen en te bemoedigen.

Essentie 24
Het reformatorisch onderwijs wil voortbouwen op het fundament dat door de 
ouders en door de kerk in het leven van de leerlingen gelegd is. Het wil een veilige 
en herkenbare basis bieden.

Essentie 25
Het reformatorisch onderwijs streeft openheid na in het contact met het gezin (c.q. 
ouders)
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Naam  Plaats         Onderwijssoort

ZML/MG Eben-Haëzer Kapelle Kapelle SO
Ds. G. Voetiusschool Katwijk Katwijk ZH PO
Van Lodenstein College, locatie Kesteren Kesteren VO
De Wegwijzer’ Kesteren Kesteren PO
Groen van Prinstererschool Klaaswaal Klaaswaal PO
Rehobothschool Kootwijkerbroek Kootwijkerbroek PO
Julianaschool Krabbendijke Krabbendijke PO
Calvijn College, locatie Krabbendijke Kerkpolder Krabbendijke VO
Calvijn College, locatie Krabbendijke Appelstraat Krabbendijke VO
Jac. Koelmanschool Krimpen a/d IJssel Krimpen aan den IJssel PO
Johannes Calvijnschool Krimpen a/d IJssel Krimpen aan den IJssel PO
Adm. de Ruyterschool Krimpen a/d IJssel Krimpen aan den IJssel PO
Dr. A. Comrieschool Kruiningen Kruiningen PO
School met de Bijbel Langbroek Langbroek PO
Eben-Haëzerschool Leerbroek Leerbroek PO
Johannes Calvijnschool Leerdam Leerdam PO
Driestar College, locatie Leiden Leiden VO
Gomarusschool Leiderdorp Leiderdorp PO
Driestar College, locatie Lekkerkerk Lekkerkerk VO
Timotheüsschool Lelystad Lelystad PO
Eben-Haezerschool Lienden Lienden PO
“De Akker” Lisse Lisse PO
School met de Bijbel “De Valk” Lunteren Lunteren PO
School met de Bijbel Ruitenbeek Lunteren PO
School met de Bijbel Maartensdijk Maartensdijk PO
Rehobothschool Maasdam Maasdam PO
Boazschool Meliskerke Meliskerke PO
CBS ‘De Schakel’ Meteren Meteren PO
Herman Faukeliusschool Middelburg Middelburg PO
Petrus Immensschool Middelburg Middelburg PO
Calvijn College, locatie Middelburg Middelburg VO
CBS ‘Rehoboth’ Moerkapelle Moerkapelle PO
School met de Bijbel “Het Kompas” Montfoort Montfoort PO
CBS “De Wegwijzer” Nederhemert Nederhemert PO
School met de Bijbel Nieuw-Beijerland Nieuw Beijerland PO
CBS De Regenboog Nieuwaal Nieuwaal PO
School met de Bijbel Nieuwer ter Aa Nieuwer Ter Aa PO
School met de Bijbel Nieuwerkerk Nieuwerkerk Zld PO
Ds. A. van Stuijvenbergschool Nunspeet Nunspeet PO
Ds. C. de Ridderschool Nunspeet Nunspeet PO
Sébaschool Ochten Ochten PO
Ds. D.A. Detmarschool, locatie Ochten Ochten SO
Eben-Haëzerschool Oldebroek Oldebroek PO
“De Bornput” Oostdijk Oostdijk PO
Ds. J. Bogermanschool Oosterland Oosterland PO
“De Wegwijzer” Oosterwolde Oosterwolde Gld PO
Eben-Haëzerschool Oostkapelle Oostkapelle PO

Naam  Plaats         Onderwijssoort

Ned. Herv. Basisschool “De Lelie” Driebruggen Driebruggen PO
Van Lodenstein College, locatie Ede Ede Gld VO
Stadhouder Willem III-school Ede Ede Gld PO
Ds. D.A. Detmarschool, locatie Ede Ede Gld SO
Rehobothschool ZML en MG Ede Ede Gld SO
Eben-Haëzerschool Elspeet Elspeet PO
Boaz-Jachinschool Elspeet Elspeet PO
Eben-Haëzerschool Emmeloord Emmeloord PO
School met de Bijbel Emst Emst PO
Ref. basisschool “Augustinus” Ermelo Ermelo PO
School met de Bijbel Gameren Gameren PO
Rehobothschool Geldermalsen Geldermalsen PO
Rehobothschool Genemuiden Genemuiden PO
Eben-Haëzerschool Genemuiden Genemuiden PO
Koelmanschool Goes Goes PO
Calvijn College, locatie Goes Goes VO
Hoornbeeck College locatie Goes Goes MBO
Dr. C. Steenblokschool Goes Goes PO
Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem Gorinchem VO
Ds. Koelmanschool Gorinchem Gorinchem PO
“Het Mosterdzaadje” Gortel Gortel PO
Ds. N.H. Beversluisschool Gouda Gouda SO
Samuëlschool Gouda Gouda SO
Hogeschool Driestar educatief Gouda Gouda HBO
Driestar College, locatie Gouda Gouda VO
School met de Bijbel Goudswaard Goudswaard PO
School met de Bijbel “Het Visnet” Grafhorst Grafhorst PO
Ref. basisschool “De Zaaier” Groningen Groningen PO
Koningin Wilhelminaschool, 
Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam PO
School met de Bijbel “De Zaaier” Harskamp Harskamp PO
School met de Bijbel De Zaaier Hedel Hedel PO
Willem de Zwijgerschool H.I. Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht PO
Stadhouder Willem-III school H.I. Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht PO
Kon. Wilhelminaschool H.I. Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht PO
Petrus Dathenusschool Hilversum Hilversum PO
Willem Farelschool Hoevelaken Hoevelaken PO
Van Lodenstein College, locatie Hoevelaken Hoevelaken VO
Eben-Haëzerschool Hollandscheveld Hollandscheveld PO
Ds. J. Bogermanschool Houten Houten PO
Pieter Zandt Scholengemeenschap, 
locatie IJsselmuiden IJsselmuiden VO
Pieter Zandt Scholengemeenschap locatie Kampen Kampen VO
Hoornbeeck College locatie Kampen Kampen MBO
Groen van Prinstererschool Kampen Kampen PO
Juliana van Stolbergschool Kapelle Kapelle PO
SBO Samuël Kapelle Kapelle SO
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Naam  Plaats         Onderwijssoort

Rehobothschool Stavenisse Stavenisse PO
Oranje Nassauschool Stolwijk Stolwijk PO
School met de Bijbel Streefkerk Streefkerk PO
Eben-Haëzerschool locatie Teuge Teuge PO
Eben-Haëzerschool Tholen Tholen PO
Calvijn College, locatie Tholen Tholen VO
Prins Willem Alexanderschool Uddel Uddel PO
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, 
locatie Uddel Uddel VO
Pieter Zandt Scholengemeenschap locatie Urk Urk VO
Johannes Calvijnschool Urk Urk PO
Dr. M. Lutherschool Urk Urk PO
Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool Urk Urk PO
Petrus Dathenusschool Urk Urk PO
Eben-Haëzerschool Utrecht Utrecht PO
Oranje Nassauschool Veen Veen PO
Johannes Calvijnschool Veenendaal Veenendaal PO
Johannes Calvijnschool Vlaardingen Vlaardingen PO
Graaf Jan van Nassauschool Vlissingen Vlissingen PO
Ds. J. Bogermanschool Vriezenveen Vriezenveen PO
D’n Akker Waarde Waarde PO
Eben-Haëzerschool Waardenburg Waardenburg PO
Bethelschool Waddinxveen Waddinxveen PO
Rehobothschool Waddinxveen Waddinxveen PO
School met de Bijbel Wekerom Wekerom PO
Ds. Joh. Groenewegenschool Werkendam Werkendam PO
CBS De Hoeksteen Wijk en Aalburg Wijk en Aalburg PO
Jan de Bakkerschool Woerden Woerden PO
Johannes Calvijnschool Wolphaartsdijk Wolphaartsdijk PO
“De Wartburg” Woudenberg Woudenberg PO
Christelijk Nationale School Wouterswoude Wouterswoude PO
Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke Yerseke PO
Rehobothschool Zeist Zeist PO
Kon. Wilhelminaschool Zoetermeer Zoetermeer PO
Ds. Abr. Hellenbroekschool Zwijndrecht Zwijndrecht PO
Eliëzerschool Zwolle Zwolle SO
Obadja-school Zwolle Zwolle SO
  
  

Bron: VGS 

Naam  Plaats         Onderwijssoort

Eben-Haëzerschool Opheusden Opheusden PO
Rehobothschool Opheusden Opheusden PO
De Hervormde School Opheusden Opheusden PO
Eben-Haëzerschool Oud-Beijerland Oud Beijerland PO
School met de Bijbel “Koningin Beatrix” Ouddorp Ouddorp ZH PO
Augustinusschool Papendrecht Papendrecht PO
Juliana van Stolbergschool Poederoijen Poederoijen PO
Dr. M. Lutherschool Punthorst Punthorst PO
Basisschool met de Bijbel “Huinen” Putten Putten PO
Basisschool met de Bijbel “Diermen” Putten Putten PO
Basisschool met de Bijbel “De Schuilplaats” Putten Putten PO
Petrus Datheenschool Puttershoek Puttershoek PO
School met de Bijbel Randwijk Randwijk PO
Eben-Haezerschool Rhenen Rhenen PO
Rehobothschool Ridderkerk Ridderkerk PO
Ds. G.H. Kerstenschool Ridderkerk Ridderkerk PO
Banisschool Rijssen Rijssen PO
De Brekeldschool Rijssen Rijssen PO
In den Climtuin Rijssen Rijssen PO
Haarschool Rijssen Rijssen PO
De Ronde Maat Rijssen Rijssen PO
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, 
locatie Rijssen Rijssen VO
“De Zandbaan” Rilland Rilland PO
Petrus Datheenschool Rotterdam Rotterdam PO
Wartburg College loc. Guido de Bres Rotterdam VO
Wartburg College loc. Revius Rotterdam VO
Wartburg College, loc. de Swaef Rotterdam VO
Hoornbeeck College locatie Rotterdam Rotterdam MBO
Groen van Prinstererschool Scherpenisse Scherpenisse PO
Ref. basisschool “De Wittenberg” Scherpenzeel Scherpenzeel Gld PO
Eben-Haëzerschool Den Haag s-Gravenhage PO
Kon. Julianaschool ‘s-Gravenpolder s-Gravenpolder PO
Eben-Haëzerschool ‘s-Gravenzande s-Gravenzande PO
Kon. Julianaschool Sint-Philipsland Sint Philipsland PO
“De Akker” Sliedrecht Sliedrecht SO
Johannes Calvijnschool Sliedrecht Sliedrecht PO
Daniëlschool Soest Soest PO
School met de Bijbel “Speulderbrink” Speuld PO
School met de Bijbel Sint-Annaland St Annaland PO
Juliana van Stolbergschool Sint-Maartensdijk St Maartensdijk PO
Willem de Zwijgerschool Staphorst Staphorst PO
Ds. H. Doornveldschool Staphorst Staphorst PO
Prins Mauritsschool Staphorst Staphorst PO
Koning Willem-Alexanderschool Staphorst Staphorst PO
Pieter Zandt Scholengemeenschap,
locatie Staphorst Staphorst VO
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NLT  Natuur, Leven en Technologie
OPVO Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onderwijs
PCO  Protestants Christelijk Onderwijs
PvdA Partij van de Arbeid
PMB Procesmanagementteam Basisvorming
PMVO Procesmanagement Voortgezet Onderwijs
PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting
RD Reformatorisch Dagblad 
RION Instituut voor onderwijsonderzoek Rijksuniversiteit Groningen 
RKSP  Rooms Katholieke Staatspartij
RPF Reformatorische Politieke Federatie 
RMU Reformatorische Maatschappelijke Unie 
SDAP Sociaal Democratische Arbeiderspartij
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SLO Stichting Leerplan Ontwikkeling/Samenhangend Literatuur   
 Onderwijs
So-lom  Speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk- 

heden
So-mlk Speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen
TVS  Bij de basisvorming ging het om het drieluik Toepassing, Vaar-

digheid en Samenhang 
ULO Uitgebreid Lager Onderwijs
VBO Voorbereidend Beroepsonderwijs
VBSO  Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde 

Grondslag
VGS Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
Vso-lom  Voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en opvoe-

dingsmoeilijkheden 
Vso-mlk Voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen
Vso-zmok  Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare 

kinderen
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WO Wetenschappelijk Onderwijs
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

Bijlage 4 
Lijst met afkortingen

ABOP Algemene Bond van Onderwijzend Personeel
ANW Algemene Natuurwetenschappen
APS Algemeen Pedagogisch Centrum 
ARP Anti-Revolutionaire Partij 
AVO- vakken Algemeen vormende vakken
BGS Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs 
BON Vereniging Beter Onderwijs Nederland
CDA Christen Democratisch Appel
CHU Christelijk Historische Unie
Cito Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CKV Cultureel Kunstzinnige Vorming 
COWER  Commissie tot Onderzoek van een wettelijke regeling voor de 

Jeugdvorming 
CPS  Christelijk Pedagogisch Studiecentrum
CTFRO Commissie Tweede Fase Reformatorisch Onderwijs
CU ChristenUnie
D66 Democraten ‘66
DGS Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs 
DKO Dordtse Kerkorde
DORVO Directie Overleg Reformatorische scholen voor Voortgezet   
 Onderwijs
DRS  De Reformatorische School 
 (maandelijks reformatorisch onderwijsmagazine) 
GBS Gereformeerde Bijbelstichting 
GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs
GOLV Gereformeerde Onderwijzers- en Leraren Vereniging
GPV Gereformeerd Politiek Verbond 
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HBS Hogere Burgerschool
HGJB Hervormd Gereformeerde Jeugdbond 
HOS-nota Nota Herstructurering Onderwijs Salarissen
IVBO Individueel voorbereidend beroepsonderwijs
KAG-Al Kennis als gereedschap – activerend leren
KCV Klassieke Culturele Vorming
KPC  Katholiek Pedagogisch Centrum 
KVP Katholieke Volkspartij
LBO Lager Beroepsonderwijs
LHNO Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs 
MULO Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
MMS Middelbare meisjesschool
NAVO Noord-Atlantische Verdrags Organisatie
NCRV Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
NLO Nieuwe Lerarenopleiding
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