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Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Enschede, Ipskamp.
Het debat ovet de pedagogische opdracht van het onderwijs heeft in de jaren negentig een nieuwe impuls gekregen. In 1992 pleitte de toenmalige minister van Onderwijs Jo Ritzen voor een
grotere aandacht vooi normen en waarden in het onderwijs. Hij stond en staat
in zijn pleidooi niet alleen. De meeste
leraren, ouders en leerlingen, zo blijkt
uit recent onderzoek, zijn van mening
dat leraren een pedagogische opdracht
hebben. Waardenopvoeding is een taak
van de school. Alhoewel de ouders de
eerste verantwoordelijkheid dragen
voor de opvoeding van hun kinderen,
dient ook de school de cultivering van
strategisch handelen, sociaal gevoel,
peisoonlijkheidsontwikkeling en conformiteit te stimuleren.
De vraag is dus niet zozeer of een
school aan waardenopvoeding moet
doen, maar hoe de waardenopvoeding
gestalte moet wotden gegeven. In de
praktijk zijn er grote verschillen tussen
de manier waarop scholen met hun pedagogische opdracht omgaan. Deze
verscheidenheid hangt samen met een
ambivalentie in het denken over de pedagogische opdracht van het onderwijs.
Ritzen benadrukte in zijn notitie het
belang van de vooibeteiding van kinde70
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ren op hun leven in een democratische
samenleving. Tegelijkertijd echter wees
hij op de bijdrage die waardenopvoeding kan leveren aan het tegengaan van
fraude, vandalisme en andere vormen
van criminaliteit. Ook oudets benadrukken als ze spreken over de pedagogische opdracht van de letaat het belang
van omgangsvoimen en de bijdrage die
waaidenoveidiacht kan leveren aan het
veimijden van risicogedrag, vooral
drugsgebruik. Waardenopvoeding, zoveel is duidelijk, wordt regelmatig beperkt tot waardenoverdracht. Morele
disciplinering en buigetschapsvorming
zijn niet altijd makkelijk van elkaar te
ondeischeiden.
Het thema van de waaidenopvoeding staat centraal in het proefschrift
van de wijsgerig pedagoog Johan de
Jong, Waardenopvoeding en onderwijsvrijheid. Zoals de titel al doet vermoeden beperkt De Jong zich in zijn analyse
niet tot de pedagogische opdracht van
het onderwijs. De vraag naar waardenopvoeding op school vormt volgens
hem het scharnierpunt van twee met elkaar verknoopte discussies: het debat
ovei de pedagogische opdracht van het
onderwijs enerzijds en de discussie over
richtingscholen en onderwijsvrijheid
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anderzijds. Voorstanders van richtingscholen, scholen die bestemd zijn voot
kinderen uit een bepaalde levensbeschouwelijke gemeenschap, zijn in het
algemeen ook voor het verzorgen van
waardenopvoeding op school. Anderen
bestrijden het bestaansrecht van richtingscholen. Alhoewel zij niet tegen
waardenopvoeding zijn, wijzen zij op
het gevaar van segregatie en indoctrinatie. Onderwijs op richtingscholen zou
de ontwikkeling van het zelfstandige en
onafhankelijke denken bij kinderen belemmeren. De Jong wil in zijn proefschrift dan ook twee vragen beantwooiden. Allereerst vraagt hij zich af of
waatdenopvoeding een taak van de
school is en zo ja, welke invulling eraan
dient te worden gegeven. Ten tweede
wil hij onderzoeken of richtingscholen
nog wel wenselijk zijn in de hedendaagse pluriforme samenleving.
Eén van de belangrijkste vetdiensten
van het proefschrift van De Jong is de
overtuigende wijze waarop hij de thematiek van waatdenopvoeding en ondeiwijsvtijheid weet te relateren aan het
liberalisme-communitarismedebat. Alhoewel zowel liberalen als communitaristen het afgelopen decennium hun
posities hebben genuanceerd en van een
zekere toenadering sprake is, blijven er
tussen hen wezenlijke velschillen bestaan. De Jong laat zien dat een genuanceeide analyse van deze verschillen niet
kan volstaan met de conclusie dat communitaristen pleiten voot de initiatie in
een bepaalde traditie en liberalen voor
de cultivering van autonomie (met de
noodzakelijke afstand die dit impliceert
ten opzichte van traditionele normatieve kaders). O p grond van verschillende
politiek-filosofische uitgangsposities
wolden velgelijkbare materiële concluJEUGDIG

sies ten aanzien van het vraagstuk van
onderwijsvrijheid bereikt, terwijl vergelijkbare uitgangsposities soms tot
verschillende materiële standpunten
aanleiding geven. Zo verschillen autonomieliberalen en politieke liberalen
van mening over de vraag of richtingscholen wenselijk zijn. De autonomieliberalen pleitten voor algemeen-liberale
scholen en staan afwijzend tegenover
richtingscholen en onderwijsvrijheid
omdat deze een materieel doel hebben:
de overdracht van een bepaalde inhoudelijke conceptie van het goede leven.
Dit doel is in strijd met het ideaal van
autonomie dat voot deze liberalen
maatgevend is. Politieke liberalen daarentegen laten meer ruimte voor richtingscholen omdat zij de cultivering van
autonomie bepetken tot het politieke
domein. Voor zover de opvoeding betrekking heeft op het non-politieke domein menen zij dat ouders de vrijheid
hebben om hun kinderen al dan niet
een liberale opvoeding te geven. Ook
samenlevingscommunitafisten, die menen dat een breed gedeelde inhoudelijke moraal noodzakelijk is om de samenleving bijeen te houden, staan afwijzend
tegenovei richtingscholen. Zij bepleitten een staatspedagogiek waatin een samenlevingsbtede inhoudelijke conceptie van het goede woidt oveigedtagen.
De overdracht van gemeenschapsspecifieke waarden die door samenlevingscommunitaristen als een bedteiging van
de sociale cohesie wotdt beschouwd, is
echter voor gemeenschapscommunitaristen juist het doel van opvoeding en
ondetwijs. Hietuit vloeit voort dat zij
richtingscholen positief waaideien en
staatspedagogiek veiwetpen. Uiteenlopende politiek-filosofische posities
geven dus, waar het de kwestie van onderwijsvrijheid betreft, aanleiding tot
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strategische allianties tussen bepaalde
varianten van het communitaiisme en
liberalisme.
De Jong volgt vooi het bepalen van zijn
eigen positie een beproefd filosofisch recept. O p giond van de stetke en zwakke
kanten van de velschillende opvattingen over opvoeding en onderwijs die hij
de revue heeft laten passeren, probeert
hij te komen tot een integratie van de
verschillende perspectieven. Deze strategie is interessant omdat zij door De
Jong wordt ingevuld vanuit een ontwikkelingsfilosofische optiek. Hij betoogt,
terecht lijkt mij, dat een standpuntbepaling in het debat over waardenopvoeding en onderwijsvrijheid rekening
dient te houden met de ontwikkeling
van het kind. Het is immers niet vanzelfsprekend dat voot kinderen op de
basisschool dezelfde criteria dienen te
wolden gehanteetd als vooi adolescenten. Het politiek-filosofische debat
dient dus te wolden aangevuld met een
ontwikkelingspsychologisch en -filosofisch peispectief.
O p grond van dit inzicht komt De
Jong tot een vooistel vooi verticale integratie van communitaristische en liberale noties, een vooistel dus waarin deze
noties niet naast elkaar maar achter elkaar komen te staan. Hij maakt hiervoor gebruik van een geamendeerde
versie van Kohlbergs theorie van de morele ontwikkeling. Terwijl hij vasthoudt
aan de stadia die Kohlbetg onderscheidt
(pre-conventioneel, conventioneel en
post-conventioneel) plaatst hij kanttekeningen bij de steik cognitivistische
inslag van diens theorie. Compassie en
betrokkenheid op anderen dienen te
wotden geïntegreerd in het theoretische
kadei zoals dat dooi Kohlberg is ontwikkeld. Het doel van de opvoeding
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dient morele of reflectieve autonomie te
zijn, dooi De Jong — in navolging van
R.S. Peters - gedefinieeid als 'een activiteit van rationele reflectie die geleid
wordt door bepaalde formele principes'
(296).
Hiermee komt De Jong dicht in de
buurt van het autonomieliberalisme van
Kymlicka. Hij meent dat vanuit een
ontwikkelingsfilosofisch peispectief
'geïncotpoteeide elementen zoals
gioepspedagogiek, zwakke staatspedagogiek en opvoedingsviijheid uiteindelijk ondei regie (staan) van een liberaal
(samengesteld) petsoonsconcept, en de
daaraan verbonden visie op de ontwikkeling van een (moreel en levensbeschouwelijk) autonoom petsoon' (315).
Het peisoonsconcept dat ten grondslag
ligt aan De Jongs positie wijkt echtei in
twee opzichten af van dat van de autonomielibeialen. Ten eeiste benadtukt
hij stetker dan hen het sociale aspect.
Ten tweede ontwikkelt hij een dynamisch persoonsconcept dat beter in
staat is de ontwikkeling van de persoon
te verdisconteren. Reflectieve autonomie is dan wel het doel van opvoeding
en onderwijs, maar individuen doorlopen voordat zij dit stadium bereiken fasen waarin zij primair heteronoom georiënteerd zijn.
Tot welke conclusies komt De Jong op
grond van zijn geamendeerde versie van
het autonomieliberalisme? In de eerste
plaats is hij van mening dat op de basisschool waaidenoveidtacht centiaal
dient te staan. O p deze leeftijd speelt de
inleiding in een specifieke morele of levensbeschouwelijke traditie een belangrijke rol in de persoonlijkheidsontwikkeling. Deze initiatie gaat temporeel
vootaf aan de cultivering van reflectieve
autonomie. In deze periode zijn daarom
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volgens De Jong fichtingscholen wenselijk. Zij bieden hun leeilingen de zeketheden die ze nodig hebben om zich te
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen. In het voortgezet onderwijs
echtei vervalt deze rechtvaaidiging van
richtingscholen. Daai dient waardenverheldering, -ontwikkeling en -discussie vooirang te krijgen. Terwijl in het
basisonderwijs algemeen-liberale scholen en richtingscholen naast elkaar bestaan, is er in het voortgezet onderwijs,
als we tenminste De Jongs conclusies
accepteren, alleen nog maar ruimte
voor algemeen-liberale scholen. Een
dergelijke positie impliceert, zoals De
Jong zelf ook expliciet duidelijk maakt,
dat de huidige onderwijsvrijheid en
schoolkeuzevrijheid van ouders wordt
ingeperkt. Als het autonomieliberalisme
als uitgangspunt wordt genomen, zo
stelt hij 'dan zullen we moeten eikennen dat ei grenzen aan onderwijsvrijheid en schoolkeuzevrijheid zijn' (345).
De vraag bijvoorbeeld of scholen voor
voortgezet islamitisch onderwijs bestaansrecht hebben zou door De Jong
dus ontkennend worden beantwooid.
De Jongs studie is een geslaagd voorbeeld van de interessante toenadering
tussen politieke filosofie en wijsgerige
pedagogiek, een toenadering die de
laatste jaren heeft geresulteerd in een
groeiend aantal publicaties over burgerschapsopvoeding. Alhoewel zijn proefschrift nogal wijdlopig is, de eerste
tweehonderd pagina's van het proefschrift hadden aanzienlijk korter mogen
uitvallen, ontwikkelt De Jong zijn eigen
bijdrage aan dit debat op een genuanceerde en heldere manier. Door de aanpassing van Kohlbergs theorie van morele ontwikkeling - de incotpotatie van
een zoigpetspectief — omzeilt hij de fe-

ministische ktitiek (die De Jong overigens niet bespreekt) die het afgelopen
decennium op diens ontwikkelingspsychologie is geformuleerd. O m een aantal redenen echter schiet het door De
Jong verdedigde standpunt tekort. De
nadtuk, allereerst, op de cultivering van
reflectieve autonomie is te restrictief,
zelfs in de sociale variant die De Jong
ontwikkelt (waaiin zowel de vrijheid
van het kiezen als de waarde van het gekozene geïncorporeerd zijn). Het lagei
en middelbaat onderwijs is gericht op
de algemene ontwikkeling van jongeren
en kan daatom de cultivering van autonomie niet als enige maatstaf hanteren.
Op elke school moet een kwetsbaar
evenwicht worden gevonden tussen autonomie, sociale competentie en emotionele ontwikkeling, een evenwicht dat
mijns inziens moeilijk te verenigen is
met het centraal stellen van reflectieve
autonomie. Dat De Jong niets zegt over
de gevolgen die zijn voorstellen zouden
kunnen hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van adolescenten
die een hecht verankerde religieuze
identiteit bezitten (iets wat volgens hem
in een eerdere levensfase gestimuleerd
zou moeten worden) is in dit opzicht
veelbetekenend. Waarom is het eigenlijk nodig iemand die op een joodse,
protestantse, katholieke of islamitische
basisschool heeft gezeten op de middelbate school alleen nog maar algemeenliberaal onderwijs voor te schotelen?
Zou een middelbare school met een uitgesproken religieuze identiteit niet juist
in staat zijn haar leerlingen respect bij te
brengen voor andere opvattingen en zo
de feeds vetwotven identiteit te veidiepen en verrijken?
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Mijn tweede reden om te twijfelen
aan de voorstellen van De Jong betreft
het abstracte en a-histoiische karakter
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ervan. Zijn proefschrift is niet alleen
een exemplarisch voorbeeld van een bepaald type politieke filosofie, de studie
is ook symptomatisch voor het abstracte en vaak steriele karakter van de door
hem beoefende variant van de politieke
filosofie. Een historische en institutionele analyse zou meer oog hebben gehad voor het soort van aigumenten dat
het publieke debat ovei opvoeding en
onderwijs domineert. Het debat ovei de
positie van het voortgezet islamitisch
onderwijs kan moeilijk worden begrepen zonder te verwijzen naar het verzuilde karaktei van het Nederlandse onderwijsbestel.
Een derde en laatste leden om de
voorstellen van De Jong sceptisch te beoordelen vloeit voort uit het bovenstaande. De Jong heeft besloten zich te
richten op de waardenopvoeding in het
formele curriculum en het schoolklimaat en het veibotgen curriculum niet
in zijn verhaal te betrekken. Alhoewel
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een dergelijke keuze natuuilijk legitiem
is, snijdt het aigument dat hij aanvoelt
om haai te rechtvaatdigen — het feit namelijk dat hij zich vooral op de intentionele beïnvloeding van waaiden wil
richten - geen hout. Het schoolklimaat
en het informele curriculum zijn immers net zo goed intentionele pogingen
om kinderen te beïnvloeden. Of, hoe en
in welke mate een school bijvoorbeeld
leerlingen mogelijkheden biedt om zelf
initiatief te nemen is in belangrijke mate bepalend voot hun votming. Als adolescenten zich tot zelfstandige individuen moeten kunnen ontwikkelen is de
voimgeving van de schoolcultuur van
doorslaggevend belang. Binnen het
theoretische kader echtei dat De Jong
heeft gekozen is weinig tuimte om detgelijke aspecten te onderzoeken. Een
historische en institutionele analyse zou
in dit opzicht zeket meet opleveren.
Maar dan had De Jong natuuilijk een
heel andet boek geschreven.
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