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Nieuwe Stichting van het Onderwijs
onweerstaanbare gesprekspartner
Op de eerste maandag van de
lente is de Stichting van het
Onderwijs een feit. Een heuglijk
feit, want het is voor het eerst in
onze onderwijsgeschiedenis dat de
spelers in het veld hun krachten
bundelen ten gunste van leerling
en samenleving. “Nu hebben we
eindelijk een onmisbare, niet te
negeren gesprekspartner voor het
kabinet”, verwoordt SER-voorzitter
Alexander Rinnooy Kan de gedachte
van eenieder die aanwezig is bij de
introductie van de stichting in de
Haagse Hogeschool.
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“Het mooiste van het lerarenvak is het kwartje zien vallen in
iemands ogen”, zegt universitair docent Wim van der Grift in de
introductiefilm die speciaal is gemaakt voor de Stichting van
het Onderwijs. Mevrouw Joyce van het Montessorilyceum in
Amsterdam voegt daaraan toe dat je ieder kind vanuit zijn eigen
behoeftes moet begeleiden. “We moeten het onderwijs dus aan de
leerling aanpassen, en niet andersom. Als iemand buiten school
grote problemen heeft, moet je die binnen de school klein houden.
Alleen dan kun je een kind binnen houden. Elk talent telt.” Daarmee
noemt zij een van de drie speerpunten die de agenda gaan bepalen
van de nieuwe Stichting van het Onderwijs.

Versnipperd enthousiasme samenbrengen
De Stichting van het Onderwijs is een gezamenlijk initiatief van
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit het onderwijs. Zoals de introductiefilm laat zien, heerst er in de hele breedte van het onderwijs, van basisschool tot universiteit, heel veel
enthousiasme. Het is de ambitie van de stichting al dat versnipperde enthousiasme samen te brengen ten gunste van leerling en
samenleving. Kinderen worden immers het beste voorbereid op
de maatschappij als alle spelers in het onderwijs samenwerken.
Bovendien wil de Stichting van het Onderwijs een “onweerstaanbare gesprekspartner” zijn voor de politiek “ met de Stichting van
de Arbeid als grote inspiratiebron.” Deze boodschap draagt iedereen vandaag, tijdens de introductiebijeenkomst in de Haagse
Hogeschool, hartstochtelijk uit.
Aan het woord komen na Alexander Rinnooy Kan (“ik zie als founding father een grote wens in vervulling gaan”), mede-oprichter
Sijbolt Noorda van VSNU (“het is onbegrijpelijk dat een platform
van gebundelde krachten eerder niet bestond”) en vice-voorzitter
Walter Dresscher van AOb (“laat alle pijnlijke negatieve publiciteit
een stimulans zijn voor de toekomst”). Onder leiding van Sylvana
Simons vindt een vraaggesprek plaats tussen Noorda en Dresscher,
onder andere over de langetermijnvisie en de inhoudelijke agenda.
Beide heren zijn ervan overtuigd dat de Stichting van het Onderwijs vooral níet het zoveelste overlegorgaan moet worden. Noorda:
“Onze langetermijnvisie is dat we verschil maken en werken vanuit
onze gezamenlijke uitgangspunten en idealen.” Want de verschillen tussen de onderwijsinstellingen zijn veel kleiner dan soms lijkt.
En niemand heeft iets aan een Haagse club waar alleen over onderwijs wordt gesproken. Dresscher vult aan dat de Stichting van het
Onderwijs “haar nek moet durven uitsteken om de afstand tussen
onderwijs en politiek te kunnen overbruggen.”

Het trotse bestuur aan het begin van een belangrijke missie

Langetermijnvisie en inhoudelijke agenda

De zaal reageert enthousiast op de introductiefilm
over de onderwijspraktijk

Vlak voor de officiële handtekeningsessie krijgt staatssecretaris
Marja van Bijsterveldt het woord. Na een geschiedkundige uitwijding over het Nederlandse overlegmodel (“het streven om er samen
uit te komen is echt oer-Hollands”), benadrukt zij het belang van een
overkoepelde stichting. “De Stichting van het Onderwijs heeft een
breder belang dan werkgevers en werknemers. Ik zie meerwaarde
in het verbeteren van de wisselwerking van het onderwijsveld met
meerdere maatschappelijke partners. We moeten slagen maken
voor de toekomst van kind en samenleving. Alle innovatieve ideeën
zijn welkom bij mij.”

De inhoudelijke agenda van de Stichting van het Onderwijs is
ingevuld door drie denktanks. Op basis van drie speerpunten van
het bestuur hebben zij zelf invulling gegeven aan de verdere uitwerking daarvan in enkele manifesten: ‘Elk talent telt’, ‘Onderwijs is
goed voor ons’ – zowel persoonlijk als economisch en maatschappelijk – en ‘Onderwijs verdient een onderwijseigen organisatie’. Het
laatste speerpunt berust op het feit dat het vrij ingewikkeld is een
onderwijsinstelling te definiëren. Daarbij komt de vraag op of het
een unieke instelling is die een unieke organisatie behoeft, een die
bijvoorbeeld goed past bij de driehoek van school, wereld en thuis.
De speerpunten zijn elk verwoord in drie manifesten die iedereen
voor de introductiebijeenkomst uitgereikt heeft gekregen.

Mevrouw Joyce benadrukt het belang van leerlinggericht onderwijs

Staatssecretaris Van Bijsterveldt na afloop in
gesprek met de mensen uit het veld
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