
 

 

 University of Groningen

Laveren tussen idealen en pragmatiek
Amsing, Hilda T.A.; Greveling, Linda

Published in:
De Vrije Fries

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Final author's version (accepted by publisher, after peer review)

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Amsing, H. T. A., & Greveling, L. (2019). Laveren tussen idealen en pragmatiek: Het
middenschoolexperiment op de Franeker protestants-christelijke Anna Maria van Schurmanschool (1974-
1986). De Vrije Fries, 99, 96-113.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/1505d24d-8142-449e-8b7d-ebeb38eddeb3


Laveren tussen idealen en pragmatiek 

Het middenschoolexperiment op de Franeker protestants-christelijke Anna Maria van Schurman 

school (1974-1986)  

 

Samenvatting 

In deze bijdrage gaan we in op de motieven van de Anna Maria van Schurmanschool (AMS) in 

Franeker om mee te doen met een van de meest spraakmakende 

onderwijsvernieuwingsexperimenten uit de Nederlandse onderwijsgeschiedenis, namelijk het 

middenschoolexperiment. Hierbij gaan we vooral in op de vraag of en in welke mate de 

christelijke identiteit de implementatie van het experiment beïnvloedde. Het onderzoek naar het 

schoolarchief legt spanningen tussen onderwijsidealen bloot, waarbij de levensbeschouwelijke 

identiteit van de school een rol speelde. Daarnaast blijkt de concurrentiestrijd met andere scholen 

een factor van betekenis. Maar de archieven laten vooral zien hoe de AMS er in slaagde om te 

laveren tussen idealen en pragmatiek en meebewoog op de golven van de tijdsgeest. Door niet de 

politieke debatten over de middenschool centraal te stellen, maar juist discussies op de werkvloer 

van een school, levert deze studie een bijzondere bijdrage aan onze kennis over de middenschool 

en aan inzicht in de spanning tussen onderwijsbeleid en onderwijspraktijk. De studie laat zien hoe 

de AMS het onderwijsbeleid naar haar hand zette. Zo liet de school een belangrijk uitgangspunt 

van Van Kemenade, het bevorderen van sociale bewustwording, links liggen. De studie toont 

bovendien aan hoe deelname aan het experiment reflectie op en discussies over de eigen identiteit 

en de pedagogische visie stimuleerde. Tot slot laat de casus zien dat de school in het vormgeven 

van het experiment niet alleen geleid werd door onderwijsidealen, maar dat ook allerlei andere, 

meer praktische motieven, een rol speelden. 

Gearfetting 

Yn dizze bydrage gean wy yn op de motiven fan de Anna Maria van Schurman School (AMS) yn 

Frjentsjer om mei te dwaan mei ien fan de meast opskuor jaande 

ûnderwiisfernijingseksperiminten út de Nederlânske ûnderwiis skiednis, nammentlik it 

middelskoalle [Middenschool] eksperimint. We gean foaral yn op de fraach of en yn hokker 

mjitte de kristlike identiteit de realisaasje fan it eksperimint beynfloede. It ûndersyk nei it skoalle 



argyf leit bleat hokke spanningen der wiene tusken ûnderwiis idealen, wêrby de libbensskôging 

oangeande de identiteit fan de skoalle in rol spile. De stúdzje lit ek sjen dat de konkurrinsje mei 

oare skoallen in wichtige rol spile. It ûndersyk lit benammen sjen hoe de AMS der yn slagge om 

te lavearjen tusken idealen en pragmatyk en meifierde op de weagen fan de Zeitgeist. Troch net 

de politike debatten oer de middelskoalle sintraal te stellen, mar krekt de diskusjes op in skoalle 

sels, leveret dizze stúdzje in bysûndere bydrage oan ús kennis oer de skiednis fan de 

middelskoalle en it draacht by oan ynsicht yn de spanningen tusken it belied en de praktyk fan it 

ûnderwiis. De stúdzje lit sjen hoe de AMS it ûnderwiisbelied nei har hân sette. Sa liet de skoalle 

in wichtich útgongspunt fan Van Kemenade, it befoarderje fan sosjaal besef, links lizze. 

Boppedat toant de stúdzje oan hoe meidwaan oant it experiment refleksje op en diskusjes oer de 

eigen identiteit en de pedagogyske fyzje stimulearre. Ta beslút lit de casus sjen dat de skoalle har 

yn de foarmjouwing fan it eksperimint net allinne troch onderwijsidealen leide liet, mar dat ek 

allegear oare, mear praktyske motiven, in rol boarten. 

Abstract 

In this article we discuss the motives of the Franeker Anna Maria van Schurmanschool (AMS) to 

join one of the most frequently discussed experiments of the Dutch history of education: 

comprehensive education [Middle  School/ Middenschool]. We merely focus on the question to 

what extend the Christian identity influenced the implementation. Research of the school archive 

reveals tensions between educational ideals, in which the Christian identity played a role. 

Besides, it becomes clear that motives of competition with other schools played a significant role. 

But the archives most of all show how the school navigated between ideals and pragmatism and 

stirred in tune with the spirit of the tomes. This Middle School case study provides new insights 

to our knowledge on the comprehensive school experiment of the 1970s/1980s and to our 

understanding of the tension between educational policy and educational practice. It shows how 

the AMS manipulated a basic principle of the comprehensive school policy, by neglecting the 

goal of social awareness, and how it led to reflection and discussion on the school’s identity and 

pedagogical vision. Furthermore, the study shows how the school was not only led by educational 

ideals in realizing this experiment, but also by other, more practical motives.  

 



Inleiding 

De protestants-christelijke Anna Maria van Schurman school uit Franeker (AMS) was een van de 

eerste scholen voor voortgezet onderwijs die zich aanmeldde voor een van de meest 

spraakmakende vernieuwingsinitiatieven uit de Nederlandse onderwijsgeschiedenis: de 

middenschool. Daarmee haalde de school de landelijke media. Zo zond de AVRO in 1975 de 

documentaire ‘Middenschool Eenheidsworst’ uit, waarmee Nederland een inkijkje kreeg in hoe 

modern voortgezet onderwijs eruit zag. In plaats van klassikaal onderwijs werkten kinderen in 

groepjes aan opdrachten, terwijl ze onderling de stof bespraken en elkaar hielpen. De kijkers 

leerden dat op de AMS de creatieve vakken gelijkwaardig waren aan andere vakken en dat de 

school cijferrapporten in de ban had gedaan. De kinderen gingen op een ontspannen manier om 

met de docenten die aandacht hadden voor de individuele kinderen en de groepjes begeleidden.1 

De experimenten met de middenschool startten in 1976 en eindigden formeel in 1993 met 

de invoering van de basisvorming. De fundamentele stelselwijziging die de experimenten 

beoogde, is er nooit gekomen. Een belangrijk uitgangspunt was dat de middenschool uitstel van 

schoolkeuze realiseerde met drie of vier jaar, om zo kinderen meer gelijke kansen te geven 

(uitgangspunt 1). Op deze manier zou het onderwijs een bijdrage leveren aan het verminderen 

van achterstanden veroorzaakt door zowel sociaal milieu als de traditionele rolverdeling tussen 

mannen en vrouwen (uitgangspunt 2). Maar de middenschool stond ook voor vernieuwing van 

onderwijs, die zijn wortels had in de reformpedagogiek uit het begin van de twintigste eeuw. Het 

curriculum moest minder gericht zijn op cognitieve ontwikkeling en recht doen aan de veelheid 

van talenten van kinderen (uitgangspunt 3). Hierbij werd nadrukkelijk gedacht aan creatief-

artistieke, organisatorische en sociale talenten. Dit brede vormingsideaal betekende ook dat de 

scheiding tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs moest vervallen. In lijn met de 

reformpedagogische notie van totaliteitsonderwijs was het bovendien de bedoeling dat op de 

middenschool vakken op een betekenisvolle manier gegroepeerd zouden worden. Zo konden alle 

vakken die op de een of ander manier te maken hadden met de omgeving van de mens 

(geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer) samengaan onder de noemer 

‘wereldoriëntatie’.2 Tot slot moest de middenschool ‘passende onderwijsleersituaties voor 

                                                      
1 Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum, nummer G55096A1, Middenschool – eenheidsworst?, AVRO, 17 
november 1975, uitgezonden op Nederland 1, 21.50-22.40 uur 
2 L. van Gelder, De middenschool, AO-reeks boekje 1326 (Amsterdam 1970). 



individuele ontplooiing en sociale bewustwording’ bieden, opdat ‘de mens de samenleving en 

zijn plaats in de samenleving niet als onveranderlijke gegevenheden leert zien, maar als dingen 

waaraan hij zelf het nodige kan veranderen’ (uitgangspunt 4).3  

Bovengenoemde karakterisering van de middenschool in vier uitgangspunten is afkomstig 

van de sociaaldemocratische onderwijsminister J.A. van Kemenade (PvdA). Maar het was niet 

Van Kemenade zelf die het middenschoolconcept ontwikkelde. Pedagogen en 

onderwijsdeskundigen spraken al vanaf de late jaren vijftig over de wenselijkheid van uitstel van 

schoolkeuze door een vorm van geïntegreerd onderwijs, daarbij geïnspireerd door buitenlandse 

ontwikkelingen in bijvoorbeeld Frankrijk, Zweden, Denemarken, Groot Brittannië, België en 

Italië waar kinderen van verschillende aanleg tot de leeftijd van veertien, vijftien of zestien jaar 

bij elkaar in de klas bleven.4 Geïntegreerd onderwijs moest een oplossing bieden voor de 

geconstateerde kansenongelijkheid.5 Vanuit zijn zorgen om het arbeiderskind stapte in de jaren 

zestig vooral de Groninger hoogleraar Leon van Gelder naar voren als pleitbezorger van de 

middenschool.6 Maar Van Kemenade was ook niet degene die de middenschool de politieke 

arena binnenbracht. Anders dan vaak wordt gedacht, kwam het politieke initiatief voor de 

middenschool niet uit linkse hoek. Het was de katholieke minister van onderwijs G.H. Veringa 

(KVP) met zijn protestantse staatssecretaris J.H. Grosheide (ARP) die het onderwerp in juni 1969 

op de politieke agenda plaatste. De protestantse Minister van Onderwijs Ch. van Veen (CHU) en 

zijn katholieke staatssecretaris C.E. Schelfhout (KVP) pakten de draad van hun voorgangers op 

en kwamen in september 1972 met meer concrete plannen om daadwerkelijk te starten met 

middenschoolexperimenten.7  

                                                      
3 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Discussienota contouren van een toekomstig onderwijsbestel. 
Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13459, nrs. 1-2, 46. 
4 Linda Greveling, Hilda T.A. Amsing en Jeroen Dekker, ‘Crossing borders in educational innovation: Framing foreign 
examples in discussing comprehensive education in the Netherlands, 1969-1979’, Paedagogica Historica 50 (2014) 
1, 76-92. 
5 Nelleke Bakker en Hilda T.A. Amsing, ‘Discovering social inequality: Dutch educational research in the post-war 
era’, Paedagogica Historica 48 (2012) 2, 315-333;  Hilda T.A. Amsing, Linda Greveling en Jeroen J.H. Dekker, ‘The 
struggle for comprehensive education in the Netherlands: the representation of secondary school innovation in 
Dutch newspaper articles in the 1970s’, History of Education 42 (2013) 4, 460-485, 462. 
6 Hilda T.A. Amsing, ‘Leon van Gelder (1931-1981): een gedreven onderwijspionier’ (153-173), in Hilda Amsing en 
Mineke van Essen (red.), Over professoren. Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (Assen 2014) 
7 P.N. Karstanje, Beleidsevaluatie bij controversiële onderwijsvernieuwing: van drie grootschalige 
vernieuwingsprojecten voortgezet onderwijs in de periode 1970-1986 (Amsterdam 1988) 



Toen het kabinet viel en in mei 1973 een coalitie aantrad die wel het meest progressieve 

kabinet uit de Nederlandse politieke geschiedenis wordt genoemd,8 leek de weg vrij voor een 

verregaande onderwijsvernieuwing. Het nieuwe kabinet, met J.M. den Uyl (PvdA) als 

roerganger, bestond uit sociaaldemocraten, links-liberalen en vertegenwoordigers van christelijke 

partijen. Het kabinet streefde naar een meer gelijke verdeling van kennis, macht en inkomen en 

zag onderwijs als een middel om dit te bereiken. De PvdA onderwijsminister Van Kemenade, van 

huis uit onderwijssocioloog en goed bekend met wetenschappelijke discussies over de 

middenschool, waaronder de opvattingen van Van Gelder, stond voor de taak deze missie om te 

zetten in onderwijsbeleid.9  

Voortbouwend op de ideeën van zijn voorganger ging Van Kemenade aan de slag met de 

middenschool, maar gaf daaraan wel een eigen inkleuring. Voor Van Kemenade dienden de 

uitgangspunten voor onderwijsbeleid uitdrukking te zijn van de veranderingen die men in de 

samenleving noodzakelijk achtte, en daarmee waren onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing 

voor Van Kemenade ‘maatschappelijke opgaven […] bij uitstek’.10 Scholen moesten kinderen 

vanuit de doelstelling van sociale bewustwording vormen tot kritische, geëngageerde burgers, die 

maatschappelijke en economische structuren niet voor lief namen, maar die bereid waren zich in 

te zetten voor maatschappelijke verandering, gericht op solidariteit. Met het uitgangspunt dat ‘het 

ontbreken van sociale gelijkwaardigheid […] nog steeds als een van de meest wezenlijke 

tekortkomingen in ons maatschappelijk bestel kan worden beschouwd’ en dat deze sociale 

ongelijkheid door het onderwijs bestendigd en bevorderd wordt, 11 passen de onderwijsplannen 

van Van Kemenade naadloos in zijn politiek socialistisch gekleurd program.12  

Deze politieke onderwijsagenda viel niet bij iedereen even goed. Vanuit de VVD klonk 

onverholen kritiek, iets dat overigens geheel in lijn was met de gepolariseerde politieke 

                                                      
8 Wim de Jong, Van wie is de burger. Omstreden democratie in Nederland, 1945-1985 (Enschede, 2014), 227. 
9 Linda Greveling, Hilda T.A. Amsing en Jeroen J.H. Dekker, ‘Rise and fall of the comprehensive school idea in the 
Netherlands. Political and educational debates on the Middle School project (1969–1993)’, EERJ 14 (2015) 3-4, 269-
292. 
10 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1974. Hoofdstuk VIII Onderwijs en Wetenschappen. Memorie van Toelichting, 
4. 
11 Ibidem 
12 De inkleuring die Van Kemenade gaf aan de middenschool is in het polariserende tijdsgewricht door 
tegenstanders uitvergroot en tot karikatuur gemaakt, zie bijvoorbeeld Hilda T.A. Amsing en Nelleke Bakker, 
‘Comprehensive education: lost in the mi(d)st of a debate. Dutch politicians on equal opportunities in secondary 
schooling (1965-1979’, History of Education 43 (2014) 5, 657-675. 



verhoudingen van dat moment.13 In een artikel uit 1973 kopte de Telegraaf ‘VVD schrikt van 

onderwijsplan: Socialistisch spuitje bedreigt schooljeugd. Keuzevrijheid in het geding’. In het 

artikel wierp de latere minister van Verkeer en Waterstaat N. Smit-Kroes de minister voor de 

voeten dat hij met zijn onderwijs kinderen wilde indoctrineren om te komen tot een socialistische 

samenleving.14 VVD-politici vreesden naast indoctrinatie nivellering van het onderwijs. De 

middenschool zou met haar heterogene groepen kinderen meer gelijk maken. De school zou, met 

andere woorden, leiden tot eenheidsworst.15 Maar ook bij politici van confessionele huize groeide 

de aarzeling. De overheid had zich in lijn met de in 1917 ingevoerde en lang bevochten vrijheid 

van onderwijs tot dan toe terughoudend opgesteld waar het ging om de inhoud en de 

doelstellingen van het onderwijs.16 Ze richtte zich vooral op administratief-uitvoerende taken. 

Maar nu liet de overheid deze distributieve onderwijspolitiek varen en formuleerde ze een 

duidelijke visie op burgerschap die een grondslag vormde voor de inhoud en de didactiek van het 

beoogde onderwijs. Liberale en confessionele politici zagen in deze constructieve 

onderwijspolitiek een gevaar voor de vrijheid van onderwijs en het debat polariseerde snel.17  

Ook binnen het protestants-christelijke onderwijs bestond vanuit zorgen om de vrijheid 

van onderwijs argwaan tegen het middenschoolproject.18 Dat de Franeker protestants-christelijke 

scholengemeenschap zich zo gretig toonde om deel te nemen aan dit 

onderwijsvernieuwingsexperiment lijkt dus opmerkelijk. In deze bijdrage gaan we in op de 

motieven van de school, de implementatie van het experiment en op de vraag of en, zo ja, in 

welke mate de christelijke identiteit de implementatie van het experiment beïnvloedde. Met deze 

casus, die is gebaseerd op onderzoek naar het archief van deze school,19 richten we ons dus 

                                                      
13 Greveling, Amsing en Dekker, ‘Rise and fall’, 277. 
14 Hilda Amsing en Linda Greveling, ‘Middenschool in de krant. Beeldvorming van de maatschappelijke betekenis 
van de middenschool in landelijke dagbladen, 1969-1979’ (34-45), in Stefan Ramaekers, Thomas Storme, Pieter 
Verstraete en Joris Vlieghe (red.), De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen. Bijdragen aan de 
Veertiende Landelijke Pedagogendag (Amsterdam 2010), 39. 
15 Middenschool – eenheidsworst?, AVRO 
16 Edith Hooge, ‘Freedom of education as an Interplay of Forces’ (29-46), in The Dutch way in education. Teach, 
learn & lead the Dutch Way (Helmond 2017); John Exalto, Van wie is het kind. Twee eeuwen onderwijsvrijheid in 
Nederland (Amsterdam: 2017) 
17 R. Toes, De toets der kritiek. Het reformatorisch voortgezet onderwijs en de onderwijsvernieuwingen (1970-205). 
(Apeldoorn 2015) 70-71, 170; Greveling, Amsing en Dekker, ‘Rise and fall’; Tweede Kamer. Zitting 1973-1974, 52ste 
vergadering, dinsdag 26 februari 1974, 2723. 
18 Toes, De toets der kritiek, 111; Amsing, Greveling en Dekker, ‘The struggle’. 
19 Het betreft een semi-geordend archief, zonder inventaris. In de verwijzingen is steeds de precieze aanduiding op 
de doos of map vermeld, zoals aangetroffen. 



enerzijds op het bestuderen van mogelijke conflicterende onderwijsidealen, maar vooral op de 

vraag hoe daar vervolgens in de onderwijspraktijk mee werd omgegaan. Daarmee biedt deze 

casus een bijzonder inkijkje in de geschiedenis van de middenschool,20 namelijk in de 

geschiedenis van de middenschoolpraktijk.   

 

Het experiment in Franeker 

 

In totaal dienden zich meer dan 120 scholen aan voor deelname aan de experimenten, waarvan 

slechts een kleine selectie mee mocht doen.21 Deze experimentele scholen kregen extra financiële 

middelen om de vernieuwing te ondersteunen, voor de Anna Maria van Schurman school (AMS) 

een reden om deel te nemen.22 De Franeker scholengemeenschap, vernoemd naar de 

buitengewoon begaafde Anna Maria van Schurman (1607-1678) die als eerste vrouw was 

toegelaten tot een Nederlandse universiteit,23 bood zich aan voor een integraal experiment. Dat 

betekende dat deze scholengemeenschap graag alle middenschoolprincipes van Van Kemenade 

wilde doorvoeren op haar school.24 De school bood bij aanvang van het experiment zowel 

algemeen vormend onderwijs (namelijk het mavo) als beroepsonderwijs (namelijk zowel lager 

technische onderwijs -lto- als lagere agrarisch onderwijs -lao-). Dit maakte de school een ideale 

proeftuin, want uitstel van schoolkeuze zou op deze school de kloof tussen algemeen vormend en 

beroepsonderwijs doorbreken.  

                                                      
20 Deze geschiedschrijving richtte zich tot nu toe vooral op het politieke debat. Zie bijvoorbeeld Karstanje, 
Beleidsevaluatie, 1988. 
21 Bij het experiment waren naast de AMS ook de volgende Friese scholen betrokken: Het Bildt uit St. Annaparochie 
(vanaf 1983 CSG Ulbe van Houten); School voor Gereformeerd Mavo uit Drachten en de Burgemeester 
Harmsmaschool uit Gorredijk. Reeds genoemd in: Brief Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 26-6 ’74. Map 
Exp. Franeker. Contactschoolfase, Archief AMS. Het archief bevindt zich in de school, Cort van der Lindenstraat 1, 
Franeker. 
22 Situatiebeschrijving kontaktscholen cluster V School Franeker. Map Exp. Franeker. Contactschoolfase, Archief 
AMS. 
23 Pieta van Beek, The first female university student: Anna Maria van Schurman (1636). (Utrecht 2010)  
24 Aanvankelijk opteerde de school overigens voor een deelexperiment omdat zij in de veronderstelling verkeerde 
dat de school niet voldeed aan de eisen voor een integraal experiment. Ze bood alleen mavo, lto en lao en niet 
bijvoorbeeld de havo. Bij een bezoek van de heer H.J. Jacobs van de Innovatiecommissie Middenschool bleek dit 
geen belemmering. Verslag van het bezoek van de heer H.J. Jacobs aan de Chr. Scholengemeenschap […]. 14 
februari 1975. Map Exp. Franeker voorber. Fase, Archief Archief Anna Maria van Schurman School (AMS); Brief aan 
minister 27 Maart 1975, Map Exp. Franeker voorber. Fase, Archief AMS; Startbijeenkomst Middenschool 9 
september 1975, Map Exp. Franeker voorber. Fase, Archief AMS. 



Uit in 1977/1978 uitgevoerd onderzoek naar de beginsituatie van dit 

middenschoolexperiment komt naar voren dat de sociale afkomst van de leerlingen vrij 

heterogeen was, dat wil zegen dat alle sociale milieus waren vertegenwoordigd. Desalniettemin 

kwam een relatief groot aandeel van leerlingen uit gezinnen waarin de vader werkte als 

geschoold arbeider, lagere employé of kleine zelfstandige.25 Uit vragenlijsten die 141 ouders in 

het kader van dit onderzoek invulden, bleek dat veel ouders kerkelijk waren. Slechts circa 8 

procent van de vaders en circa 7 procent van de moeders gaf aan tot geen enkele kerkelijke 

gezindte of geloof te behoren. Bijna 42 procent van zowel de vaders als de moeders gaf aan 

gereformeerd te zijn, bijna 35 procent Nederlands hervormd en daarnaast nog ruim 10 procent 

rooms-katholiek. Voor ruim 55 procent van de ouders was de keuze voor de AMS sterk of zeer 

sterk bepaald door de levensbeschouwelijke kleur van de school, voor 41 procent waren de 

opvattingen van de school over onderwijs en opvoeding en de gehanteerde werkwijzen (zeer) 

sterk van invloed op de schoolkeuze.26 

De belangstelling van deze school voor het experiment kwam niet uit de lucht vallen. De 

voorzitter van het bestuur van de school, A. Zondag, gold als een sociaal bewogen voorstander 

van onderwijsvernieuwing27 en de school had zichzelf al in 1966, twee jaar voor de invoering van 

de Mammoetwet, omgevormd tot een scholengemeenschap voor algemeen vormend en 

beroepsonderwijs en was al begonnen om de eerste twee jaar van de verschillende schooltypen te 

integreren.28 Bovendien nam de school al in 1971, toen de middenschooldiscussie nog niet 

gepolariseerd was, deel aan een het ‘Project Christelijke Comprehensieve Schoolgemeenschap’, 

een project dat gelijke kansen en opwaartse sociale mobiliteit van leerlingen wilde bevorderen.29  

Binnen deze projectgroep was de christelijke identiteit van de scholen regelmatig een punt 

van aandacht: hoe kon het christelijke karakter tot uiting komen binnen een middenschool? Door 

deze discussies woei de progressieve wind van de jaren zestig. De projectgroep had vertrouwen 

in het vrije individu en begreep het geloof als een persoonlijke opdracht. Dit hield in dat docenten 

niet mochten heersen over het kind, maar het dienden te ondersteunen in zijn persoonlijke 

                                                      
25 Nico van Kessel en Joke Wagenaar, Beschrijving beginsituatie middenschoolexperiment schoolrapport Christelijke 
Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman te Franeker (Nijmegen 1979), 40, 47. 
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zoektocht, met als ultiem doel het bereiken van een vrije, egalitaire samenleving. Geloof was 

daarbij een zaak van het eigen geweten.30 Leraren bediscussieerden binnen het project 

bijvoorbeeld hoe een relatie kon worden gelegd tussen godsdienstonderwijs en maatschappijleer 

en over de wenselijkheid van het opnemen van moderne theologische inzichten in het curriculum 

van het godsdienstonderwijs, zoals het in historisch perspectief plaatsen van bijbelfragmenten. 

Ook vroeg de projectgroep zich af of scholen wel specifieke christelijke normen en waarden 

mochten overdragen, terwijl zij om zich heen christelijke pluriformiteit zag.31  

De inspanningen van de projectgroep resulteerden in 1972 in het zogeheten ‘Project 

Franeker’, waarbij de school in de eerste twee jaar een gemeenschappelijk curriculum voor 

heterogene groepen aanbood. Kinderen van het mavo, het lto en het lao kregen dus twee jaar lang 

dezelfde vakken en zaten bij elkaar in de klas.32 De bedoeling was gelijke kansen te bevorderen 

door uitstel van schoolkeuze en het vinden van een balans tussen enerzijds individuele 

ontwikkeling en het bevorderen van talenten en anderzijds het opvoeden van het kind tot een 

verantwoordelijk en actief lid van de gemeenschap.33 Met deze tweejarige brugperiode ging de 

school veel verder dan de brugklas die in 1968 met de zogeheten Mammoetwet was ingevoerd. 

Deze brugklas was doorgaans eenjarig en kende aparte klassen voor lager beroepsonderwijs en 

algemeen vormend onderwijs.34 De school zelf plaatste het Project Franeker in het licht van de 

gedachtenvorming over een middenschool en in 1975 was participatie in het landelijke 

middenschoolexperiment een logische en door docenten ondersteunde vervolgstap. De 

middenschoolelementen uit het project Franeker konden worden uitgebouwd, maar nu met de 

noodzakelijk geachte financiële middelen.35 

 

De kwestie van identiteit 
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Bij de aanvang en uitvoering van het experiment voerde de kwestie van de christelijke identiteit 

niet de boventoon in de discussies op de AMS. In het archief kunnen slechts enkele sporen van 

discussies worden teruggevonden. De school zag vooral veel raakvlakken tussen haar eigen 

gedachtengoed en dat van Van Kemenade en ze vond het dan ook jammer dat veel protestants 

christelijke scholen niet warm liepen voor de middenschool. Volgens hen zouden veel van Van 

Kemenades opvattingen ook christenen moeten aanspreken. Voor God waren immers alle mensen 

gelijk en stond rechtvaardigheid en sociale bewogenheid hoog in het vaandel. Dit gedachtengoed 

paste bij de doelstelling die F. Boerwinkel in 1974 voor het christelijk onderwijs formuleerde 

waarin hij de wereld en de medemens centraal stelde en veel waarde hechtte aan 

persoonlijkheidsvorming. In deze doelstelling stonden concepten als verantwoordelijkheid en 

democratie centraal. De algemene cultuuropdracht van de mens bestond eruit ‘deze aarde te 

bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot vreugde van alle medemensen […] daarbij 

zijn kritische zin ten aanzien van wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is te 

scherpen; en hem bereid te maken om op te komen voor verdrukten en ontrechten’. Deze 

doelstelling domineerde in het debat over de identiteitsagenda in de jaren zeventig en tachtig.36 

Ook de niet al te streng afgebakende eigen christelijke identiteit was waarschijnlijk debet 

aan het feit dat de identiteitsdiscussie slechts op de achtergrond plaatsvond. Zo groeide het aantal 

katholieke kinderen dat de school bezocht en onderhield de school contacten met katholieke 

lagere scholen.37 Enerzijds was het om die reden bewust beleid om haar identiteit niet in te 

dogmatische termen te vatten, anderzijds mocht deze ook niet te breed zijn gedefinieerd, omdat 

zij anders zou verwateren en verdwijnen.38 Een gids in dit zorgvuldig manoeuvreren vond de 

AMS in prof. G. Wielenga, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit, met specifieke 

deskundigheid op het gebied van didactische vorming van leraren aan het christelijk voortgezet 

onderwijs.39 Wielenga, die van mening was dat de christelijke identiteit vooral tot uiting moest 

komen in de menselijke omgang van onderwijzers en leerlingen,40 had in een bijeenkomst van 

protestants-christelijke mavo-scholen op 17 oktober 1974 zijn visie op de middenschool 
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uiteengezet, waarvan de school verslag deed: ‘Hij [Wielenga] sprak van een harmonische 

ontwikkeling van de kwaliteit van hoofd, hart en hand voor elk kind, dat in wezen uniek is. 

Verder van een prestatiemaatschappij, waarin “presteren ten eigen bate” centraal staat, terwijl het 

een prestatiemaatschappij moet zijn, waarin ieder zich inzet ten bate van zwakkeren, 

minderbedeelden, mensen met een handicap.’41 Dit pleidooi om in het onderwijs vooral de brede 

ontwikkeling van kinderen en zorg om de medemens centraal te stellen, laat zich moeiteloos 

verenigen met Van Kemenades gedachtengoed. 

De AMS was niet uniek in haar visie dat de christelijke identiteit van scholen en Van 

Kemenades onderwijsidealen op één lijn lagen. Ze bracht samen met de christelijke 

scholengemeenschap ‘De Brug’ uit Lelystad, die in de experimenten deelnam als zogenaamde 

resonansschool,42 in 1980 een brochure uit getiteld ‘Een christelijke school, wat kun je daar nou 

van verwachten?’ In de conclusie van het stuk schreven de scholen: ‘Wij hebben hel[e]maal niet 

de pretentie dat wat wij doen heel apart is. Veel scholen in ons land richten zich steeds meer op 

het kind en passen hun begeleiding, de beoordeling, de organisatie er bij aan.’ Maar, zo vervolgen 

deze scholen: ‘Toch doen wij het uit andere motieven. Wij voelen ons aangespoord en 

opgeroepen door de Heer Jezus, die via kinderen probeerde duidelijk te maken wat Hij bedoelde 

als Hij sprak over het Rijk van God’.43    

 

Raakvlakken met Van Kemenade 

 

Het belangrijkste raakvlak tussen de visie van de school en die van Van Kemenade lag in het 

belang dat zij hechtten aan de ontwikkeling van de mogelijkheden van het unieke individuele 

kind.44 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de formulering van de uitgangspunten van de door de school in 

het leven geroepen identiteitscommissie in het schoolexperimenteerplan van 1977. Deze 

commissie greep terug op de in artikel 1 van haar Statuten geformuleerde christelijke grondslag: 

‘Zij heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord naar de belijdenis van de Kerken der 
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Reformatie hier te lande.’ Met deze grondslag als vertrekpunt werkte ze haar identiteit nader uit, 

geheel in lijn met de doelstelling zoals die was geformuleerd door Boerwinkel, waarbij ze eerst 

inging op de rol van de bijbel en de opdracht die deze met zich meebracht voor de mens:  

 
De Bijbel als Woord van God is bepalend en richtinggevend voor het denken en handelen in de 

school, waarbij dienstbaarheid aan God en medemens als levensdoel wordt gesteld. De belijdenis 

van God als Schepper van hemel en aarde en Zijn opdracht die aarde te bouwen en te bewaren 

maakt de mens verantwoordelijk voor het welzijn van medemens en natuur.  

 

Hierbij kreeg het ‘leren omgaan met elkaar en het dienen van elkaar’, of ‘sociale integratie’ veel 

nadruk. Daarna volgde een uitwerking waarin het belang van de ontplooiing van het individuele 

kind, verwoord in evangelische begrippen, uiteen wordt gezet: 

 
Ieder mens is een uniek wezen met eigen mogelijkheden. Opvoeding en onderwijs moeten ruimte 

bieden en kansen geven om deze mogelijkheden tot ontplooiing te brengen tot opbouw van het 

koninkrijk Gods. Daarbij passen evangelische begrippen als gerechtigheid, barmhartigheid, 

hulpvaardigheid, dienstbaarheid, solidariteit en medemenselijkheid. 

 

De commissie benadrukte daarbij dat ‘de kansen van elke leerling om een bij zijn persoonlijkheid 

en aanleg passende plaats in de samenleving in te nemen zolang mogelijk “open” [moest] worden 

gehouden’, dat aan zwakkere leerlingen extra zorg moest worden besteed en dat 

persoonlijkheidsontplooiing breed moest worden opgevat, namelijk als de ontwikkeling van hart, 

hand en hoofd.45 De identiteitscommissie plaatste hierbij haar christelijke levensvisie expliciet in 

lijn met de ideeën van Van Kemenade.46  

 

Waterink versus Langeveld 

 

De twee zojuist aangehaalde citaten bevatten nadrukkelijk de taal van de kerk. Bijzonder is dat de 

school bij het uiteenzetten van haar visie zich soms ook bediende van formuleringen van 
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pedagogen die op enige afstand stonden van meer behouden protestants christelijke opvattingen 

over opvoeding. Zo was het kind volgens een uiteenzetting van haar pedagogisch didactische 

visie een wezen dat ‘op opvoeding is aangewezen’ en gold als doel van opvoeding ‘persoonlijke 

zelfverantwoordelijke zelfbepaling’.47 Beide formuleringen sluiten aan bij bekende centrale 

noties van de Utrechtse pedagoog prof. M.J. Langeveld, die in dit verband sprak van een ‘animal 

educandum’, een kind is op opvoeding aangewezen, en van ‘zelfverantwoordelijke 

zelfbepaling’.48 Ook in lijn met Langevelds notie was dat de school opvoeding begreep als 

antropologisch verschijnsel.49 Langeveld benadrukte persoonlijke vrijheid en zag, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld de protestantse pedagoog prof. J. Waterink, religie niet als fundament voor 

pedagogiek.50 Hoewel Langeveld lid was van de Nederlandse Hervormde Kerk, plaatste 

Waterink Langeveld vanwege diens opvattingen daarom in een anti-christelijke hoek. Zijn 

fenomenologie zou ‘de openbaring Gods in de Schrift zoal niet ontkennen, dan toch negeren’.51 

Maar dit weerhield de school er niet van aansluiting te zoeken bij Langevelds gedachtengoed.52  

Dit blijkt ook uit een discussie onder docenten van de AMS in 1975 over de door de 

projectgroep geformuleerde doelstellingen van de school. In deze discussie, waarvoor docenten in 

subgroepen uiteen gingen, ging het onder andere over het begrip ‘opvoeden’. Er waren, volgens 

het verslag, onder docenten twee standpunten, waarbij het ene expliciet leunde op de visie op 

opvoeding zoals verwoord door Waterink en de andere op de visie van Langeveld. In het op 

Waterinks gedachtengoed geënte standpunt draaide het om ‘opvoeden tot dienst aan God en de 

naaste’, in het op Langeveld geënte standpunt om ‘opvoeden tot mondigheid, hulp geven tot het 

kiezen van de eigen weg in eigen verantwoordelijkheid.’53 De tweede visie bood een kader voor 
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het begrijpen van het geloof als persoonlijke opdracht. Hierin maakt de docent zijn christelijke 

levensvisie bekend, maar brengt daarbij naar voren dat er ook mensen zijn die dit niet de enige 

wijze van mens-zijn achten. De leraar mag volgens deze visie geen misbruik maken van zijn 

geestelijk overwicht en dient zich terughoudend op te stellen ten aanzien van het verkondigen van 

het geloof. In de eerste visie is de docent een hoeder die het kind in de juiste richting stuurt.  

Langeveld was niet de enige niet-levensbeschouwelijk gefundeerde pedagoog die invloed 

had op de discussies en het denken van bepaalde docenten op de AMS. In de genoemde discussie 

over doelstellingen uit 1975 komen we ook tegen dat ‘[m]oraliteit, individualiteit, sociabiliteit en 

creativiteit’ op een evenwichtige manier gestalte moest krijgen. Deze terminologie komen we 

expliciet tegen bij de onderwijskundige L. van Gelder, wel vader van de middenschool genoemd, 

die zich nadrukkelijk profileerde als sociaaldemocraat.54 Daarnaast stelde de school dat de 

psychologie belangrijke aanwijzingen kon leveren over hoe in de praktijk gehandeld moest 

worden. Daarbij wees ze op het belang van ontwikkelingspsychologische inzichten, met name het 

inzicht dat kinderen in een eigen tempo fasen doormaken, op inzichten uit de 

persoonlijkheidspsychologie, namelijk de notie dat een mens meer is dan een met verstand 

begiftigd wezen, en op inzichten uit de totaliteitspsychologie, namelijk het voor de didactiek 

belangrijke inzicht dat een mens de wereld als totaliteit beleeft.55 Niet alleen de bijbel, maar ook 

wetenschappelijke inzichten boden een houvast bij het overdenken van het onderwijs. 

 

Spanningen 

 

De school plaatste de eigen christelijke visie tegenover de vier uitgangspunten van Van 

Kemenade en zocht de verbinding. Dit komt heel expliciet naar voren in de schematische 

uiteenzetting die ze opnam in haar verslag van de discussie over de uitgangspunten en 

doelstellingen. Hierin zijn door lijntjes de uitgangspunten van Van Kemenade verbonden met de 

experimeenteerdoelen van de school en met haar christelijke visie. De aanduiding ‘onze chr. 

visie’ staat centraal in het schema, en wordt benadrukt door een kruis (zie figuur 1) . Ondanks de 
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centrale positie van de christelijke visie in het schema, was het binnen de AMS nog geen 

uitgemaakte zaak hoe nadrukkelijk God een plaats kreeg in de wijze waarop de AMS de 

middenschooluitgangspunten vertaalde. Opvallend is dat in de door de school geformuleerde 

opsomming van de middenschoolidealen uit 1975 God helemaal niet werd genoemd. Deze 

doelstellingen luidden als volgt:  

 
- Door het bieden van mogelijkheden tot brede oriëntering op het maatschappelijk gebeuren, de 

kinderen brengen tot eigen/konsequente [sic.] keuzen; 

- Het trachten opheffen van achterstanden, die het gevolg zijn van in of buiten het kind gelegen 

oorzaken; 

- Het bieden van mogelijkheden tot zelfdeterminatie bij de leerlingen, zodat dezen hun eigen, 

specifieke ‘verworvenheden’ i.v.m. aanleg en milieu leren onderkennen;  

- De leerling helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van a) zijn eigen unieke persoonlijkheid en 

die van zijn medemens en b) de plaats die beiden in een groter geheel (moeten/kunnen) 

innemen.56 

 

We herkennen in de doelstellingen inderdaad een vereniging van de emancipatoire doelen van 

Van Kemenade, met christelijke waarden als aandacht voor de medemens en besef van het 

Koninkrijk Gods. Dat het woord ‘God’ in de door de projectleiding geformuleerde doelstellingen 

evenwel niet voor kwam, was echter tegen het zere been van een aantal docenten. Zij pleitten 

voor het expliciet incorporeren van ‘God’, in de vorm van een preambule waarin de school haar 

protestants-christelijke identiteit expliciteerde, of door opname van de formulering ‘naastenliefde 

in opdracht van God’ in bovengenoemde doelstellingen.57 De discussies leidden uiteindelijk tot 

een aanpassing. Als vijfde doel formuleerde de projectgroep: ‘Herwaarderen van en stimuleren 

tot vaardigheden, die niet uitsluitend intellektueel [sic.] gericht zijn’,58 volledig in lijn met Van 

Kemenades streven naar brede vorming. Maar God bleef eruit.  

Wat betreft aandacht voor het kind en het belang van het bieden van kansen konden visies 

betrekkelijk gemakkelijk met elkaar op een lijn gebracht worden, maar dat gold niet voor Van 

Kemenades notie van sociale bewustwording en zijn inzicht dat ongelijke kansen door onderwijs 
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en maatschappelijke structuren in stand werden gehouden. Dit blijkt het meest duidelijk uit het 

feit dat de school Van Kemenades doelstelling gericht op sociale bewustwording (met individuele 

ontplooiing het vierde uitgangspunt van Van Kemenade) in het geheel niet opneemt. Dit zag ook 

het Christelijk Paedagogisch Studiecentrum (C.P.S.) die het project begeleidde. Aan de 

vooravond van het middenschoolproject, toen de school experimenteerde onder de noemer 

Project Franeker, voldeed de school volgens het C.P.S. nog niet aan de invulling die Van 

Kemenade voor ogen had bij emancipatorisch onderwijs, waar sociale bewustwording onderdeel 

van was. Maar onder tenminste een deel van de docenten bestond op dat moment wel degelijk 

belangstelling om nog een extra stapje te zetten, zodat de school een ‘echte middenschool’ zou 

worden.59  

 Hoewel niemand in de in 1975 gevoerde discussie over de doelstellingen pleitte voor het 

opnemen van een doelstelling gericht op sociale bewustwording, bleek hierin wel dat er 

onderhuids verschillende opvattingen bestonden over de relatie onderwijs en samenleving. Naast 

de al eerdergenoemde discussie over het begrip ‘opvoeden’ vond namelijk ook een 

gedachtenuitwisseling plaats over het gebruik van het begrip ‘milieu’. De projectgroep had deze 

term, die bij uitstek thuishoorde in het sociaaldemocratisch vertoog, gebruikt in de derde 

doelstelling zoals door de school geformuleerd (zie boven). Binnen één van de subgroepen 

heerste hierover ongemak, zonder dat expliciet duidelijk werd gemaakt waar nu precies de schoen 

wrong. De notulen geven de volgende discussie weer: ‘Docent 1 [namen geanonimiseerd, HA]: 

We wilden graag het woord “milieu” vermijden. We lopen gevaar dat het kind daar te veel op 

vastgebonden zal worden. Belangrijker dan het milieu achten we de kansen die het kind zal 

krijgen. Docent 2: De minister noemt het woord anders wel heel duidelijk. Docent 3: Vindt het 

gebruik van het woord op zich niet fout, maar wil het wel weglaten.’60 De kwestie van sociale 

ongelijkheid als maatschappelijke kwestie liet de subgroep liever onbesproken, het ging in hun 

ogen om kansen van individuen. In het aangepaste voorstel verdween het woord ‘milieu’. De 

doelstelling luidde nu: ‘Het bieden van kansen aan de leerlingen tot zelfdeterminatie, zodat elke 

leerling zijn eigen specifieke mogelijkheden leert kennen.’61  
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 Wat we zien is dat de projectgroep, die er wat progressievere denkbeelden op na lijkt te 

houden dan sommige anderen in het docentenkorps, de zaak in 1975 niet op de spits dreef. Ze 

koos uiteindelijk voor een formulering die geen tegenstand ontlokte. Dat paste binnen de 

algemene beleidslijn. In een bijeenkomst met het C.P.S. zette de directeur van de AMS, H. 

Veldman, dit als volgt uiteen: ‘Er wordt wel eens de indruk gewekt alsof we zouden moeten 

kiezen tussen van elkaar verschillende zaken. Er is echter geen sprake van een keuze maar van 

een groei [cursief is onderstreept in origineel, HA]’.62 Het was zaak om ‘elkaar vanwege […] 

verschillende opvattingen niet te gaan verketteren’, maar ‘uitersten [moesten] elkaar […] 

proberen te vinden’.63 Ook nu bleek weer dat de school op het punt van identiteit eigenlijk weinig 

problemen verwachtte. Volgens Veldman was ‘de identiteitskwestie momenteel niet de meest 

urgente’.64 De school zelf zag een grotere uitdaging in het concreet vormgeven van het 

onderwijs. Hoewel de school ruime ervaring had met onderwijsvernieuwing, moest er nog veel 

gebeuren om het experiment daadwerkelijk van start te laten gaan, bijvoorbeeld op het gebied van 

vakkenintegratie en het op maat begeleiden en ondersteunen van leerlingen.65 

Voor het bestuur, dat op enige afstand stond van de onderwijspraktijk, lag de zaak 

evenwel principiëler en zij benadrukte veel explicieter de verschillen met Van Kemenades 

gedachtengoed dan de leraren hadden gedaan. Dit zien we in haar reactie op de in juni 1975 

verschenen Contourennota, waarin Van Kemenade zijn visie op de inrichting van het 

onderwijsstelsel uiteen zette.66 Deze nota was bedoeld als discussiestuk. Leraren, schoolbesturen, 

onderwijskundige diensten, ouderorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers, allen werden 

uitgenodigd om te reageren op de plannen en gaven daaraan massaal gehoor. Het 

onderwijsdepartement ontving niet minder dan 338 reacties.67 Onder de reacties bevond zich ook  

de reactie van de Besturenraad protestants-christelijk onderwijs, die daarvoor advies had 
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63 Ibidem  
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ingewonnen bij de verschillende aangesloten scholen, waaronder de AMS. Bestuur en directie 

van de school formuleerden een aantal bezwaren tegen de plannen van de minister, waarvan drie 

nadrukkelijk gerelateerd waren aan de identiteit van het onderwijs. Deze drie luidden als volgt: 
 

1. De nota geeft een te optimistische kijk op de mens. Dit is in strijd met de werkelijkheid en het 

Bijbels mensbeeld komt er niet in voor. 

2. Er wordt een overspannen betekenis toegekend aan de waarde van het onderwijs. Er worden 

verwachtingen gewekt, die herhalingen zijn van die 19e eeuwse opvattingen, die met verbeterd 

onderwijs de misdaad en daarmee de gevangenissen dachten uit te bannen. 

3. De begrippen menselijke verantwoordelijkheid en plicht komen onvoldoende aan de orde.68 

 

De directie en het bestuur kon zich dus niet vinden in de functie die de minister toedichtte aan 

onderwijs, namelijk het bevorderen van maatschappelijke veranderingen, en ook niet in het 

mensbeeld dat eraan ten grondslag lag. Ook de richting waarin kinderen zich volgens de minister 

moesten ontwikkelen, namelijk tot kritische en mondige burgers die zich bewust waren van 

sociale verhoudingen, kon niet rekenen op steun van bestuur en directie. Terwijl de Franeker 

school in maart 1975 opteerde voor deelname aan het middenschoolexperiment,69 keerde de 

directie en het bestuur zich dus in september van dat jaar tegen een belangrijke grondslag van het 

onderwijs van de minister. De kritiek op de plannen lag in lijn met kritiek op de plannen vanuit 

reformatorische kring, onder andere geuit door de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De 

SGP stelde dat een streven naar mondigheid en weerbaarheid waarin de mens in vrijheid en 

zelfstandigheid zijn eigen weg koos, haaks stond op het gereformeerd belijden, waarin de notie 

van erfzonde en erkenning van gezag belangrijk waren. Onderwijs mocht bovendien niet als 

middel worden gebruikt om de ‘socialistische gelijkheidsdroom’ te verwerkelijken. Deze droom 

stond namelijk haaks op het Bijbels getuigenis waarin het individu met zijn talenten benaderd 

werd en waarin dus individuele verscheidenheid belangrijk was.70  

 Maar de kritische houding ten opzichte van Van Kemenades doelstelling van sociale 

bewustwording en de door van Kemenade voorgestane ‘vermaatschappelijking’ van het 

onderwijs verschoof. Dit blijkt uit de in 1981 gevoerde discussies op twee 

                                                      
68 Brief aan de directeur van de Stichting Besturenraad Prot. Chr. Onderwijs betreffende de Contourennota, V/H 
1182, 15 september 1976, Archief AMS. Map Exp. Middenschool Verslagen Proj.L.RSEG Proj. Team Contourennota 
69 Brief aan Minister van Onderwijs, 27 maart 1975, Archief AMS, Map Exp. Franeker voorber. Fase. 
70 Toes, De toets der kritiek, 50, 111-113, 170. 



middenschoolconferenties die speciaal bedoeld waren voor protestantse scholen. In deze 

conferenties sprak men onder andere over de doelen voor godsdienstonderwijs. De conclusie was 

dat op protestantse middenscholen godsdienst gerelateerd moest worden aan andere 

maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen. De AMS, die experimenteerde met het 

integreren van verschillende vakken, vertaalde dit in een leerstofgebied met de noemer 

‘Godsdienstige sociale vorming’ ‘(G.S.V.). De doelstelling van dit vak was: ‘De leerlingen 

informeren over, brengen tot een bewust waarderen van en helpen een persoonlijke houding te 

vinden t.o.v. mens, maatschappij en geloof’.71 Hoewel het element van kritische houding 

ontbreekt, herkennen we hierin Van Kemenades idee van ‘vermaatschappelijking’ van onderwijs. 

Immers, kinderen moesten worden gebracht tot persoonlijke reflectie op maatschappelijke 

vraagstukken in brede zin.72 Daarbij was het ook nog eens nadrukkelijk de bedoeling dat de 

leerling zijn gezichtsveld zou verbreden. De school wilde namelijk bevorderen dat: ‘De leerling 

leert op allerlei manieren met de maatschappij in contact te treden door hen te laten oriënteren op 

instellingen en media die niet direct binnen hun eigen leefkring liggen.’73 

Er bestond binnen de school dus enige spanning over het al of niet opnemen van het 

uitgangspunt dat onderwijs moest bijdragen aan sociale bewustwording. Maar er waren ook 

andere, meer praktische hoofdbrekens. Zo moest worden besloten of de middenschool drie- of 

vierjarig zou zijn. Hoewel de projectleiding vanuit het ideaal van gelijke kansen de voordelen 

inzag van een vierjarige cursusduur, besloot de school om redenen van concurrentie met 

categorale scholen te beginnen met een driejarige school. Het was de bedoeling dat leerlingen na 

die drie jaar overstapten op de laatste fase van het reguliere schooltype waarin zij hun diploma 

wilden halen. Dit gebeurde in de vorm van door de school zelf aangeboden kopklassen. Zo zou 

de totale duur van het gevolgde voortgezet onderwijs niet oplopen, verliep de aansluiting met het 

vervolgonderwijs vlot en kwamen leerlingen in het bezit van een regulier diploma. Zo hoopte de 
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school aantrekkelijk te blijven voor ouders, want, zo stelde de projectleiding, ‘[w]at hebben wij 

aan een ideale middenschool, die leeg staat, omdat zij de ouders niet aanspreekt’.74   

Maar bij de keuze voor een driejarige middenschool speelden ook belangen van leraren 

een rol. De middenschool had met name grote gevolgen voor de leraren die binnen het lao en het 

lto de beroepsvormende vakken gaven. In de middenschool kon van beroepsvoorbereiding geen 

sprake zijn. Dit betekende dat deze docenten meer algemene technische vakken moesten gaan 

geven, die ook werden gevolgd door leerlingen die uiteindelijk opteerden voor een mavo- of een 

havo-diploma, want in 1979 werd ook een havo-bovenbouw aan de school gekoppeld.75 Door de 

duur van de middenschool te beperken tot drie jaar zouden de docenten van de beroepsvormende 

vakken in de topklassen van lao en lto kunnen doen waarvoor ze waren aangenomen: het 

verzorgen van beroepsonderwijs.76  

 

Hindernissen  

 

Hoewel onder docenten draagvlak bestond voor de experimenten, spreken de verslagen van 

besprekingen en de rapportages al vanaf 1975 ook van ‘latente weerstand’77 en 

‘experimenteermoeheid’ onder de docenten.78 Het draagvlak brokkelde verder af toen bleek dat 

de subsidie die de school verwachtte om extra docenten in te huren evenals de ondersteuning 

vanuit de overheid tegenviel en de neuzen van secties binnen de school niet dezelfde kant op 

wezen.79 Ondanks deze bezwaren ging het experiment uiteindelijk van start, een jaar later dan 

gepland, in 1977, als een integraal experiment met een driejarige cursusduur.80  
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Op dat moment was er echter net een nieuwe politieke wind gaan waaien. Na 208 dagen 

van onderhandeling trad in 1977 een nieuwe centrumrechtse coalitie aan onder leiding van 

A.A.M. van Agt. Deze coalitie bestond uit het CDA, een samenvoeging van de ARP, de CHU en 

de KVP, en de VVD. De nieuw aangetreden onderwijsminister A. Pais, lid van de VVD, zag niets 

in de middenschool. Hij was bang dat dit onderwijsconcept zou leiden tot niveauverlaging en hij 

wilde onderwijs niet inzetten als instrument voor maatschappelijke verandering, zoals zijn 

voorganger had voorgestaan. Pais voelde meer voor het stimuleren van allerhande 

vernieuwingsinitiatieven, waar hij de middenschoolexperimenten ook onder schaarde. Dit paste 

bij zijn opzet om vele bloemen te laten bloeien, maar was ook politiek strategisch slim. De 

middenschool kende nog veel overtuigde voorstanders, zowel binnen de onderwijspraktijk, het 

onderwijsbeleid als binnen de politiek, die ongetwijfeld in het verweer waren gekomen wanneer 

hij de experimenten zou staken. Deze experimenten verloren door zijn aanpak echter wel hun 

betekenis voor het ontwikkelen van nieuw onderwijsbeleid.81  

De AMS merkte onmiddellijk de consequenties. Ze klaagde over de vaagheid van de 

nieuwe plannen van de minister en het gebrek aan communicatie. Deze onzekerheid was niet 

goed voor het draagvlak binnen de school. Daarnaast leek het er in het eerste jaar van invoering 

op dat de school vooral aantrekkelijk was voor zwakkere leerlingen. Zorgen over de 

concurrentiepositie bleven bestaan. Volgens de school zelf was de streek waarin zij stond relatief 

onbekend met het nieuwe schoolconcept en de bevolking had door de bank genomen weinig op 

met de vernieuwing. 82 De gepercipieerde invloed van de schoolcontext blijkt bijvoorbeeld ook 

uit het voortgangsrapport uit 1980:  
 

Onze school is geworteld in de Noordwesthoek van Friesland, een streek waar traditionele 

usantiën en sympathieën nog weinig aan kracht hebben ingeboet. Onze streek loopt niet voorop in 

emancipatorische bewegingen; de trouw aan kerk en christelijke school – instituties waar 

emancipatie in de zin van bevrijding en gerechtigheid beleden en beleefd behoren te worden – is 

hier nog duidelijk aanwezig. Kortom: onze scholengemeenschap is gesitueerd in een gebied, dat 

nogal verschilt met die historische kontreien van nieuwe polders en monotone nieuwbouwwijken, 

waar enkele andere middenschoolexperimenten van-het-eerste-uur zich ontwikkelen.83  
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Naast het gevoel dat de school verkeerde in een lastige concurrentiepositie, bleek dat de 

vernieuwingen een sterke wissel trokken op het docentenkorps. De docenten ontwikkelden volop 

nieuwe werkvormen, systemen voor differentiatie, vakken met geïntegreerde kennisinhouden en 

nieuwe vormen van leerlingbegeleiding, maar ze moesten voor al deze vernieuwingen vaak zelf 

het benodigde materiaal ontwerpen en produceren. Niet alle docenten bleken in staat om zelf 

vernieuwd onderwijsmateriaal te bedenken en tussen secties verschilden de ervaringen met en de 

meningen over het geven van onderwijs aan heterogene groepen.84   

In 1979 vroeg de school zich af of de middenschool binnen de nieuwe politieke 

constellatie nog wel ‘een eerlijke kans’ kreeg en ze besloot om de implementatie van het 

voorgenomen derde jaar uit te stellen.85 Al na een tweejarige periode van geïntegreerd onderwijs 

gingen de kinderen in verschillende stromen uiteen, in plaats van na de voorgenomen drie jaar. 

De school sloot wel aan bij de uitgangspunten van de middenschool wat betreft de pedagogisch-

didactische vormgeving van het onderwijs en het doorbreken van het onderscheid tussen 

algemeen vormend en beroepsonderwijs, maar de duur van de periode van geïntegreerd onderwijs 

kwam overeen met het brugonderwijs zoals was opgenomen in de Mammoetwet. De keuze om de 

implementatie van het derde jaar uit te stellen, had tot gevolg dat de subsidiekraan gedeeltelijk 

werd dichtgedraaid, omdat het extra budget dat de school ontving niet in relatie zou staan tot het 

tempo waarmee de middenschool werd ingevoerd.86  

De twijfels bleven, gevoed door de werkdruk voor docenten, de politieke omstandigheden 

en scepsis onder ouders en hoofden van toeleverende scholen over de leermogelijkheden binnen 

heterogene groepen. Stoppen was geen optie, dat zou leiden tot een verdere afname van 

financiële middelen. De school koos voor het varen van een eigen koers, met een tweejarige 

middenschoolfase waarin de heterogeniteit beperkt was, maar waarvoor draagvlak bestond in de 

regio. De koers was volgens een evaluatie in het schoolwerkplan van 1985 succesvol, afgemeten 

aan een grotere instroom van leerlingen met een havo/vwo-advies.87  
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De koers paste binnen het veranderde maatschappelijk sentiment rond onderwijs dat de 

school halverwege de jaren tachtig signaleerde. In plaats van emancipatorische idealen kwam een 

meer technocratische invulling van het onderwijs centraal te staan.88 Deze observatie van de 

school zelf sluit aan bij analyses van tendensen die achteraf gemaakt zijn door 

onderwijswetenschappers. Het idealisme verdween naar de achtergrond, door een grotere 

gerichtheid op kennis en prestaties.89 Niet verrassend is dan ook dat de ambities om een 

vooruitstrevende school te zijn halverwege de jaren tachtig lager waren dan in de beginjaren. De 

school ging benadrukken dat het programma toch vooral gericht was op cognitieve ontwikkeling. 

Volgens de school zagen ouders ‘nog veel in de “traditionele” school’, een maatschappelijk 

signaal dat ze naar eigen zeggen niet kon negeren: ‘Het is daarom dat ons onderwijsaanbod 

traditioneel aandoet.’90 In 1993, met de invoering van de Basisvorming, verviel de 

bekostigingsbeschikking van de experimentele middenscholen. Dat betekende het formele einde 

van de experimenten.91 De Anna Maria van Schurman school bestaat nog steeds, maar we 

herkennen weinig meer van de middenschool die de school ooit was. De school heeft wel zowel 

haar christelijke identiteit als haar tweejarige onderbouw behouden, maar het onderwijs is in de 

onderbouw niet meer geïntegreerd. Leerlingen gaan uiteen in vier stromen, waarbij uitgegaan 

wordt van de schooladviezen die zij kregen in groep 8 van de basisschool, op twaalfjarige 

leeftijd.92 

 

Conclusie 

 

De middenschool is bekend geworden als vernieuwend schooltype dat opgeld deed onder het 

bewind van de sociaaldemocratische onderwijsminister Van Kemenade. Het was gericht op het 

bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen door het uitstellen van schoolkeuze, persoonlijke 

ontplooiing vanuit de idee van brede vorming (niet alleen cognitief, maar ook creatief-artistiek, 

organisatorisch en sociaal) en sociale bewustwording. 
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De eerste doelstelling paste naadloos bij de ambities van de AMS, die al sinds 1966 het 

algemeen vormend en beroepsonderwijs onder één dak aanbood en experimenteerde met uitstel 

van schoolkeuze om zo opwaartse sociale mobiliteit te bevorderen. Ook met de tweede 

doelstelling kon de AMS uit de voeten. Deelname aan het experiment bood de mogelijkheid om 

haar onderwijskundige idealen nader uit te werken, met ruimere financiële mogelijkheden.  

Hoe christelijk onderwijs zich verhield tot de middenschoolidealen was landelijk een 

belangrijk discussiepunt, maar niet de meest prangende kwestie bij de implementatie en de 

uitvoering van het experiment op de AMS. De school leek de middenschoolidealen tamelijk 

moeiteloos te verbinden met een opvatting waarin geloof begrepen werd als een persoonlijke 

opdracht en waarin individuele ontplooiing en sociale bewogenheid belangrijke waarden waren. 

De school, die ook onderwijs bood aan katholieke kinderen, bakende bovendien haar eigen 

christelijke identiteit niet te streng af, waardoor het vraagstuk van identiteit weliswaar nooit ver 

weg was, maar ook niet de discussies domineerde.  

Eén doelstelling van Van Kemenade bleef echter aanvankelijk onder leraren categorisch 

buiten beeld, namelijk die van sociale bewustwording en in lijn daarmee, van 

maatschappijkritiek. Deze doelstellingen raakten de onderwijsinhoud en de identiteit van de 

scholen en daarvoor waren pleitbezorgers van het bijzonder onderwijs beducht. De vrijheid van 

onderwijs was voor hen een groot goed en moest worden beschermd tegen elke neiging tot 

staatspedagogiek. Wanneer sociale bewustwording en maatschappijkritiek als doelstelling naar de 

oppervlakte dreigden te drijven, werden zij op de werkvloer snel weer weggedrukt, zoals blijkt 

uit deze casus.  

Deze omgang met de meest beladen doelstelling van Van Kemenades 

middenschoolplannen laat zien hoe een concrete middenschool het beleid naar haar hand zette. 

Daarmee draagt deze studie bij aan onze kennis over de middenschool en aan inzicht in de 

spanning tussen onderwijsbeleid en onderwijspraktijk. Uitgangspunten van onderwijsbeleid 

vinden niet altijd onverkort hun weg naar de onderwijspraktijk, zo leert deze middenschoolcasus. 

Doordat de overheid verschillende typen scholen toeliet tot deelname aan het experiment, 

waaronder scholen met een christelijke identiteit, stimuleerde het experiment reflectie op en 

discussies over de eigen identiteit en de pedagogische visie van scholen.  

De casus laat ook zien dat de school, te karakteriseren als een voorhoeder van 

onderwijsvernieuwing, niet alleen geleid werd door onderwijsidealen, maar dat ook allerlei 



andere, meer praktische motieven, een rol speelden. Het middenschoolexperiment bood voor de 

school de mogelijkheid om gestalte te geven aan het ideaal van gelijke kansen, die ze al langer 

koesterde en waaraan ze ook al vormgaf voordat de middenschool van start ging. Maar ze 

opereerde daarbij binnen een omgeving die niet te boek stond als progressief en de school was 

zich er maar al te zeer bewust van dat de school alleen kon bestaan wanneer ze leerlingen trok en 

daartoe moest ze aansluiten bij verwachtingen en voorkeuren van ouders. Bovendien speelden 

belangen van docenten een rol. Leraren van de beroepsvormende vakken dreigden door de 

middenschool in de knel te komen, onder een deel van de leraren trad al snel enige 

‘experimenteermoeheid’ op en het draagvlak brokkelde af doordat de experimenten veel van 

leraren eisten en ze weinig ondersteuning ervoeren. Dit zette een rem op het doorvoeren van de 

vernieuwing. Van meet af aan was duidelijk dat het ideaal, een vierjarige middenschool, een brug 

te ver was. Uiteindelijk zou de Franeker middenschool blijven steken op een tweejarige periode 

met heterogene groepen. Passend binnen de grotere gerichtheid op kennis en prestaties van de 

jaren tachtig beschreef de school zich in 1985 als een traditionele school. Zo bewoog de AMS 

tussen idealen en pragmatiek, zowel wat betreft haar onderwijskundige visie als haar 

levensbeschouwelijke identiteit, en bewoog ze mee op de golven van de tijdsgeest. 

 

 

 


