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Lezing KOC 15 november 2019 
 

Gelijk de aderen op de rug van een hand.  
 

De organisatie van deze onderwijsdag heeft gekozen voor deze quote uit een lezing uit 1980 
van de heer Scholten als thema voor deze dag. Het lijkt mij essentieel om de uitspraak van 

Scholten te plaatsen in de tijd waarin hij deze opmerking maakte. Die tijd (1980) was de tijd 
van bloei van het socialisme en gelijkheidsdenken, waarbij een grijze deken van egaliteit 

over het land gerold werd. Gelijke kansen voor iedereen, en daarom was dat de tijd van 
discussies over de middenschool (Van Kemenade) en de latere praktische vormgeving de 

basisvorming.  
 
Misschien had die tijd het signaal van Scholten nodig. Hij plaatste de individuele benadering 
ook in religieus perspectief. Door naar de aderen op de rug van de hand te wijzen, doelde 
Sartre, van wie hij deze quote dus leende, op het unieke dat ieder mens heeft. De aderen 
zijn bij elk mens anders. Zelfs de rechter- en linkerhand verschillen van elkaar. Scholten 
wilde er mee aantonen dat de Heere bemoeienis heeft met iedereen. Hij behandelt ons niet 
als collectief. Hij komt tot de mens in de volstrekte uniciteit van diens bestaan. Hij gedenkt 
de leliën des velds en noemt sterren bij name. Scholten waarschuwde ervoor de kinderen 

nooit als collectief te benaderen.  
 

Ik ken Scholten onvoldoende om zijn denken te extrapoleren tot in deze tijd. Maar het zou 
mij niet verbazen als hij nu een ander accent zou hebben gelegd. We leven immers nu in een 

tijd waar de gelijkheidsdenkers de ideologische veren al enkele decennia geleden hebben 
afgeschud en we zijn terecht gekomen in een periode van dominant neo-liberalisme, waarbij 

de gemeenschap er in het geheel nauwelijks toe doet, maar juist het individu op het schild 
geheven wordt. Het is nu een breed gedragen gedachte dat we in het onderwijs alles uit het 

individuele kind moeten halen, dat de docent de enige kans daarvoor is en daarom 
verantwoordelijk is voor het ontplooien van alle talenten van het individuele kind en als hij 

daarin niet slaagt zijn er vast ouders die de school aanklagen dat dat niet of in hun ogen 
onvoldoende lukt.  

 
Het onderwijs in Nederland staat immers bol van het ‘zelf’. Er wordt gesproken over 

zelfregulerend leren, leerlingen worden gestimuleerd om zelf de regie te voeren over het 
leerproces, onderwijs op maat1 is een slogan die het goed doet. Het onderwijs moet voor 
iedere leerling ‘passend’ zijn. Dat ‘zelf’ beperkt zich overigens niet tot leerlingen alleen: ook 
docenten moeten die individuele vrijheid voelen, bijvoorbeeld in de vorm van zelfsturende 
teams. In breder verband hangt het ermee samen dat we leven in een samenleving van 
‘zelfvervullers’. De belangrijkste doelen raken vaak het ‘zelf’: zelfexpressie, zelfrealisatie, 
zelfvervulling, de ontdekking van de authenticiteit.  
 
Achter het idee dat de individuele leerling op alle mogelijk wijzen en met allen mogelijke 
middelen bediend moet worden, zit een op het eerste gezicht logische en positieve 
gedachte. Het onderwijs is er toch voor de leerling? Er is toch niets mooier dan om een 

leerling echt alle kansen te bieden, hem alle talenten te laten ontplooien? Deze passende 

                                                 
1
 https://www.vo-raad.nl/themas/maatwerk 
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manier van onderwijs, dit onderwijs op maat, wordt daarom niet zelden kritiekloos en met 
grote ijver in het onderwijs geïmplementeerd en als hét middel gezien tegen een mogelijke 

teruggang van de kwaliteit van het onderwijs. De uitingen van de VO en PO-raad, de 
werkgeversorganisatie in het basis en voortgezet onderwijs wijzen bijvoorbeeld alle in deze 

richting. Ook veel recente onderwijsvernieuwingen hebben duidelijk ingestoken op het 
bedienen van de individuele leerling.  

 
Deze individualisering past in de (neo-) liberale setting van onze maatschappij waarin het 

ultieme pas bereikt wordt als alle persoonlijke wensen van ieder individueel mens tot zijn 
recht (kunnen) komen. Een recent voorbeeld is de reactie die in het onderwijsveld gegeven 

werd op de door de inspectie geconstateerde gestage teruggang en neerwaartse spiraal van 
de kwaliteit van het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). De meest 
dominante reactie hierop is dat het onderwijs nog te weinig doet aan het bedienen van de 
individuele leerling, bijvoorbeeld door onderwijs op maat, flexibele examens, of door uitstel 
van pakket- en richtingkeuze. De notie dat een gebrekkig en door individualisering verdeeld 
(in plaats van gedeeld) curriculum en het achterblijven van het onderwijzen, van de 
overdracht en duidelijke instructie, weleens oorzaken zouden kunnen zijn van de 
kwalitatieve achteruitgang is een minder dominant geluid. 
 

Achtergronden van het fenomeen van de individualisering  
  

Om de achtergronden van het fenomeen individualisering te duiden, is het van belang om 
een heldere definitie van individualisering te formuleren. De kern is dat de unieke persoon 

die ieder mens is als uitgangspunt genomen wordt. Toegepast op ons thema: ieder kind is 
volstrekt uniek en de uniciteit van het kind wordt als uitgangspunt genomen in het 

onderwijskundig programma. Op die manier kan het onderwijs pas echt ‘alles’ uit het kind 
halen. 

De heersende gedachte in het individualisme is dat ieder mens naar eigen inzicht zijn leven 
vorm moet kunnen geven. Individualisme wordt vaak geplaatst tegenover collectivisme, 

waar de gemeenschap juist centraal staat. Onze westerse samenleving is in de afgelopen 
eeuw en met name afgelopen decennia vooral individualistisch geworden. Dit individualisme 

gaat ervan uit dat iedereen zijn eigen levensstijl kan ontwikkelen, gebaseerd op wat de 
individu zelf belangrijk vindt. Ieder zoekt dat dus op zijn eigen manier. Dit maakt ook dat 

iedere keuze bestaansrecht heeft en in principe gelijkwaardig is.  
De wortels van deze houding liggen ver in het verleden. Het heeft misschien ook wel te 
maken met de vraag wie het te vertellen heeft in mijn leven. Ben ik dat zelf, of hebben ook 
anderen of de Ander daar iets in te brengen? Het kan echter ook positiever uitgelegd 
worden. Ook bij Augustinus zien we een benadrukken van de persoonlijke, individuele 
relatie tot God, een idee dat in de Reformatie opnieuw gemunt wordt. Gods Woord zegt dat 
de mens beeld van God is, dat ieder mens van grote waarde is. God ziet en kent mensen als 
unieke personen. Ieder mens is voor God ook verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten 
en kan zich niet verschuilen achter anderen. In het Nieuwe Testament valt ook op dat Jezus 
mensen als individuele personen benadert. Hij heeft oog voor de enkeling. Iedere zieke krijgt 
op een eigen manier aandacht van Hem. Het belang van gemeenschappen werd overigens in 

die situaties niet ontkend of als onbelangrijk benoemd.  
Dat de belangen van individuele mensen belangrijker werden dan de belangen van 

gemeenschappen is sterker geworden in de periode die we als Renaiss ance aanduiden. De 
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oriëntatie op de klassieke Oudheid had als effect dat het Griekse denken opnieuw bekend 
werd. De Grieken hebben in de oudheid al gepleit voor de autonomie van de mens, maar 

vaak vanuit de intellectuele, verstandelijke benadering. In de 18e-eeuwse Verlichting is deze 
houding verder geëxploreerd. 

In de 18e en 19e eeuw komen er echter ook stromingen op tegen deze reductionistische, 
namelijk louter op het verstand gerichte manier van omgaan met de wereld. Onder andere 

de Franse filosoof Rousseau (1712-1778) maakte in zijn visie ruimte voor gevoel en natuur. 
De natuur is naar zijn oordeel principieel goed en de stem van het geweten. Als we van de 

natuur zijn vervreemd, raken we verdorven. De mens moet naar de innerlijke, individuele 
stem luisteren om de natuur als richtlijn voor het leven te kunnen beschouwen. De mens 

slaat dus de weg naar binnen in. Het denken van Rousseau, die grote invloed heeft gehad op 
de individualisering in onderwijs en opvoeding zet hiermee een stap op weg naar de 
‘radicale autonomie van het zelf’. Rousseau staat hiermee aan de basis van huidige 
dominante theorieën van autonomie, zelfbepaling, zelfs als sleutel voor moreel handelen. 
 
In onze eeuw manifesteert dit individualisme zich als het recht dat ieder heeft om zijn eigen 
levensstijl te ontwikkelen, gebaseerd op zijn eigen gevoel en inzicht in wat werkelijk 
belangrijk en zinvol is. In het onderwijs zijn leerlingen dus geroepen, daartoe gestimuleerd 
door docenten, om trouw aan zichzelf te zijn en hun eigen zelfverwerkelijking na te streven. 

Niemand anders kan of mag de inhoud daarvan voorschrijven. Als ik niet trouw aan mezelf 
ben, mis ik het doel van mijn leven, ik mis wat ‘mens-zijn’ voor mij betekent. Ik ben dus vrij 

wanneer ik voor mijzelf beslis, zonder storende externe invloeden. Ook op seksueel gebied 
moet ik mijn individualiteit in alle opzichten kunnen beleven. Niet voor niets onderscheidt 

facebook inmiddels 71 genderoptions  
Het benadrukken van de eigenheid van het kind leidt ertoe dat de leiding over zijn 

opvoeding soms volledig aan hem wordt overgelaten, uit naam van het recht op verschil en 
de erkenning van het anders-zijn. Als deze ‘non-opvoeding’ (anderen spreken liever over 

opvoedingsverlegenheid) gewoonte wordt, gaat het onderwijs daar nadrukkelijk onder lijden  
 

 
Individualisme in de recente geschiedenis van het onderwijs 

 
Het onderwijs is een smeltkroes van ontwikkelingen en invloeden uit de samenleving. Het 

centraal stellen van de individuele leerling heeft zijn sporen nagelaten in het onderwijs.  
Scholen ontlenen zelfs populariteit aan deze stellingname, met name bij ouders, omdat dit 
hun kind in een voordelige positie zou brengen. Het meer op het individu gerichte leren doet 
het daarom veel beter dan het breder gerichte onderwijzen.  
 
In 2017 gaf de Onderwijsraad een advies uit over onderhavig thema (De leerling centraal? 
Onderwijsraad 2017). In dit advies benoemt de raad dat het centraal stellen van de leerling 
zodanig dominant aanwezig is in het onderwijs, dat het op grenzen stuit. Onderwijs moet 
volgens de raad niet alleen individuele belangen, maar zeker ook publieke belangen dienen. 
Het gaat de raad dan bijvoorbeeld om sociale samenhang, algemeen welzijn en economische 
groei en welvaart. De raad gaat zo ver dat waar individuele en publieke belangen botsen, het 

publieke belang het zwaarst moet wegen en adviseert dan ook met name om het publieke 
belang van het onderwijs niet uit het oog te verliezen. De raad wil daarmee ook scholen 

ondersteunen die onder druk staan van de wensen en eisen van individuen (zoals ouders) en 
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allerlei belangengroepen (van obesitasbestrijders tot de lhtb-lobby). Daar waar de leerling 
centraal komt te staan ten koste van sociale samenhang is volgens de raad de kwaliteit van 

het onderwijs in het geding.  
 

Onderwijs wordt sinds de jaren ’60 en ’70 steeds meer ingericht naar het idee van de 
goedheid van de welwillende mens, gebaseerd op het idealistische denken van Rousseau. 

Net als Emile in het gelijknamige boek van Rousseau zal de leerling uit eigen beweging en 
zonder enige dwang leren wanneer hij daaraan toe is. De vraag naar inhoud, naar wat we 

leerlingen willen leren, wat we noodzakelijk vinden voor hun vorming en hun staan als 
verantwoordelijke burgers in onze maatschappij, staat nooit erg hoog op de agenda. 

Inhouden zijn immers tijdgebonden en veranderen voortdurend. Het is daarom belangrijker 
om te focussen op processen en vaardigheden die de leerling zelf kan invullen.  
 
In de praktijk van alledag in het onderwijs lijkt het als gevolg daarvan vaak alleen te gaan om 
de vraag van de leerlingen, om hun individuele wensen. De andere kant wordt duidelijk 
minder benadrukt. Het gaat veel minder over de vraag of wat ze verlangen inderdaad 
wenselijk is, voor henzelf en de samenleving waarin ze leven. Het is minder belangrijk om 
hun horizon te verbreden en te laten zien dat er nog meer is in de wereld dan wat op dit 
moment in hun vizier is. Er is sprake van een doorgeslagen jeugdigheidsideologie die steeds 

dwangmatiger wordt, een cultus van ‘koning kind’. De leerling mag zijn kennis zelf 
construeren. Dat de te verwerven kennis van de traditie afhankelijk is, namelijk van de 

overdracht van (onderwijs in) het erfgoed, is grotendeels afwezig.   
Een signaal waarmee deze individualiserende trend vooral zichtbaar wordt, is die van het 

wegblijven van het onderwijzen, de instructie. Bij onderwijs gaat het om de overdracht van 
o.a. de religieuze, intellectuele, culturele, ambachtelijke erfenis van het verleden. Dat 

scholen dergelijk onderwijs verzorgen raakte op de achtergrond. Het gaat met name om het 
faciliteren van het leerproces van de leerlingen en het ruim baan geven voor modieuze 

motivatiestrategieën. Deze benadering van het onderwijs bleef niet gereserveerd voor een 
beperkt deel van het seculiere onderwijs. Mijn studie naar de houding van het 

reformatorisch onderwijs toont aan dat een kritische houding ten opzichte van deze 
ontwikkelingen nagenoeg ontbrak, zowel in als buiten het reformatorisch onderwijs. 

Dat het reformatorisch onderwijs zich bij deze individualiserende tendens aansloot en 
aansluit, mag opmerkelijk genoemd worden, gezien de optimistische mensvisie achter dit 

denken. In retrospectief noemden veel vertegenwoordigers uit het reformatorisch onderwijs 
dit gedachtegoed “de doodsteek voor de normatieve pedagogiek” . De hoofdlijn was: weg 
van het onderwijzen, en meer gericht zijn op het aanpassen aan de wensen van het individu. 
De mode-term ‘gepersonaliseerd onderwijs’ doet het bijvoorbeeld momenteel heel goed, 
zeker wanneer dit gebruikt wordt in relatie tot persoonsvorming. 
 
Deze ontwikkelingen, waarin de leerling meer centraal staat, leidt ook tot een duidelijke 
veranderingen in de houding van ouders ten opzichte het onderwijs, die verdere 
individualisering in de kaart speelt. De aandacht van de ouders voor hun kinderen is 
momenteel doorgaans sterk gericht op individuele prestatie en minder op bijvoorbeeld 
omgang in de groep. Dit kan leiden tot een vorm van individuele gerichtheid, die grens t aan 

egoïsme. Als dit samengaat met opvoedingstekort bij ouders, is dat een zeer slechte basis 
voor het onderwijs. Het besef ontbreekt vaak dat ouders moeten zorgen dat kinderen 

‘welopgevoed’ zijn, zodat de school zich aan haar hoofdtaak kan wijden: onderwijzen. 
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Scholen krijgen echter een te grote taak in de opvoeding, enerzijds door ouders die om 
verschillende redenen opvoedingsverlegen zijn en anderzijds door een overheid die 

maatschappelijke wenselijke opvoedingsidealen (zoals duurzaamheidsideologie, bestrijding 
van radicalisering etc.) op het bordje van de school schuift. 

 
Scholen kunnen helaas vaak niet rekenen op een situatie waarin ouders hun kinderen 

welopgevoed naar scholen sturen. Een tamelijk dominant gevolg hiervan is dat de school 
zich aanpast bij de consumptieve vraag van ouders: het bedienen van de individuele wensen 

van het kind. Maar dit kan uiteindelijk als liefdeloos worden aangemerkt. Leerlingen 
uitleveren aan onbeperkte keuzevrijheid zonder kennis is even liefdeloos “als Rousseau’s 

goed bedoelde praktijk om Emile maar wat te laten ronddolen in de tuin en door de bossen 
van Montmorency”. Het raakt de klassieke leerparadox: hoe kan ik weten wat ik wil leren als 
ik niet weet wat ik niet weet. Met andere woorden: hoe zou een leerling, die per definitie 
nog een kind is, zich a priori voor iets kunnen interesseren, waar hij niets van af weet?  
 
 
Kritiek op de individualisering in het onderwijs 
  
Wellicht ten overvloede is het goed om vooraf te stellen dat er niets mis is met het feit dat 

een docent al zijn leerlingen ziet en zijn leerlingen op hun kracht en zwakte begeleidt en 
inspireert. Sterker, dat is een voorwaarde om een goede docent te kunnen zijn. Dit is zo voor 

de hand liggend, dat kritische opmerkingen over de gevaren van de individualis ering in het 
onderwijs al snel verkeerd begrepen kunnen worden. Toch doe ik een poging om aandacht 

te vragen voor grotere gerichtheid op onderwijzen (waar het individuele in besloten ligt), op 
het belang van het gemeenschappelijke en op evenwicht in het onderwijs als het gaat om de 

door Biesta geformuleerde drie doeldomeinen van het onderwijs: socialiseren, kwalificeren 
en persoonsvorming. 

 
1. Onderwaardering voor kerntaak van onderwijs 

Een eerste punt van kritiek op de individualisering is eenvoudig te benoemen: het centraal 
stellen van de wensen en verlangens van de individuele leerling leidt tot een 

onderwaardering voor de belangrijkste taak van het onderwijs: onderwijzen in het schone, 
ware en goede dat God in Zijn schepping ons gegeven heeft, maar ook het vertellen over de 

schaduwzijden van het menselijk bestaan na de zondeval. Het gaat in het onderwijs om de 
overdracht van de erfenis van het verleden. De leerling kan hierin eenvoudig niet in al zijn 
individualiteit centraal staan. 
 
In het moderne onderwijs is er vooral veel aandacht voor de manier waarop de boodschap 
wordt gebracht (aandacht dus voor motivatiestrategieën: invoelend, betrokken, gericht op 
het individuele kind), terwijl er weinig aandacht is voor de boodschap (de inhoud van het 
onderwijs, het onderwijzen) en de boodschapper (de onderwijzer, de leraar, de docent) zelf. 
Het onderwijs, ook het christelijk onderwijs, staat bol van het zelf. Er worden veel woorden 
en begrippen gebruikt in publicaties vanuit reformatorische gezindte die het 
individualiserende, meer leerling-centrale ademen: ontmoeten, aansturen op, een 

ontdekkingsreis, beleving van en wandelen door een landschap, uitlokken.  
 



 6 

Deze individualisering lijkt weinig op te hebben met het meer op het collectieve gerichte 
onderwijzen, waarbij Gods schepping meer centraal staat dan de behoefte en de motivatie 

van de individuele leerling. Bij onderwijzen gaat het immers vaak over zaken die niet direct 
als noodzaak of voor het onmiddellijke nut voor de individuele leerling uitgelegd kunnen 

worden. Dat is misschien zelfs wel een flink deel van het onderwijs en verdient daarom een 
meer prominente plaats. Het besef dat onderwijs voor een groot deel vragen stelt die 

leerlingen zelf niet zullen stellen, lijkt grotendeels afwezig.   
 

 
2.  Individuele keuzes zijn niet gelijkwaardig 

Een tweede punt van kritiek betreft de vermeende gelijkwaardigheid van individuele keuzes. 
Het individualisme gaat ervan uit dat iedere keuze en opvatting gelijkwaardig is. De vrijheid 
en de ontwikkeling van het individu kan alleen verkregen worden in een voortdurende strijd 
tegen begrenzingen. Elke begrenzing is zelfvervreemding en elke strijd en overwinning is 
zelfwording. Een zelfwording die noodzakelijk is. Kortom verzet tegen autoriteit, 
machtsstructuren, het verleden, God, en wat niet al, is noodzaak voor het leven en haar 
ontwikkeling. Deze houding is niet ongevaarlijk. 
 
De gevraagde vrijheid en individualiteit maken het immers moeilijk om te spreken over 

hoger en beter, goed en kwaad, termen die belangrijk zijn in het christelijk onderwijs. Dit zou 
met name het christelijk onderwijs kritisch moeten doen zijn op deze thematiek van onder 

andere onderwijsvernieuwingen die de individualiteit van de leerling hoog in het vaandel 
hebben staan. Het besef dat de onevenredige aandacht voor de individualiteit weinig anders 

is dan een feitelijke voetval voor de zogenaamde neutraliteit van het liberalisme en een 
relativeren van het belang van waarden lijkt niet goed door te dringen, gezien de grote 

aandacht voor persoonsvorming en de individualiteit van het kind. Het op het schild heffen 
van de individualiteit van het kind en het waarderen van die individualiteit als uniek en 

autonoom leidt onmiskenbaar tot aantasting van collectieve waarden, zoals die in het 
christendom inherent worden meegegeven. Denk daarbij aan liefde, rechtvaardigheid, 

behulpzaamheid, gemeenschapszin, gezag.   
 

Deze relativering van collectieve waarden betekent dat de mens wordt losgemaakt van de 
wereld om hem heen, losgemaakt ook van de natuur, de maatschappij en zijn medemens. 

Het leidt tot een atomistische en instrumentalistische maatschappijvisie. De negatieve 
effecten hiervan in onze maatschappij zijn alom zichtbaar.  
Als er zo ‘passend’ onderwijs gegeven wordt, is de tragiek inherent ingesloten dat de kennis  
van eigen christelijke waarden en normen steeds geringer wordt. Waarom zou er interesse 
zijn voor de eigen bronnen, de eigen geschiedenis? Zeker in de concurrentiestrijd met het 
consumentisme is de uitkomst helder. De aldus verdiende vrijheid is echter een broos bezit. 
Door het verliezen van interesse in de eigen bronnen en geschiedenis verdampt de 
‘verdiende’ vrijheid, omdat die vrijheid voor een groot gedeelte te maken heeft met 
collectieve waarden die juist in de geschiedenis heilzaam gebleken zijn, als dienstbaarheid, 
nederigheid, gezag.  
 

3. Het gevaar van narcisme  
De individualisering kan in de derde plaats ontaarden in narcistische zelfverwerkelijking. Het 

mens-zijn wordt gereduceerd tot een project waar we alles uit moeten halen. Het leidt tot 
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een mensbeeld waarbij de mens uitsluitend op het ik betrokken raakt en waarbij 
zelfverwerkelijking de belangrijkste waarde is. Het gaat om een narcistische tendens, die 

vaak niet onderkend wordt. In deze situatie zijn menselijke relaties minder belangrijk dan de 
eigen ontplooiing. Relaties zijn hooguit dienstbaar aan de eigen ontplooiing. De ander (de 

docent, de medeleerling) wordt geïnstrumentaliseerd en een hulpmiddel voor eigen 
verwerkelijking.  

Dat alles maakt ons op het eerste gezicht vrijer. Maar het heeft ook belangrijke andere 
effecten: het maakt ook angstiger en eenzamer. Het roept onvrede op. Dat blijkt uit de 

massale uitingen van onverschilligheid en dwangmatig genot. Maar juist ook in een 
wanhopig verlangen naar zingeving. De opmars van de geluksgoeroes, boeddhabeelden en 

geforceerde positivo’s (de Ratelbanden van deze tijd) zijn hiervan belangrijke uitingsvormen. 
En de mens beseft niet dat hoe centraler hij zichzelf stelt, des te meer hij zich buiten het 
centrum positioneert. Of meer op het onderwijs  toegespitst: hoe meer maatwerk, hoe meer 
confectie er nodig zal blijken te zijn.  
 

4. Toename medicalisering en therapeutisering 
In de vierde plaats: de enorme nadruk op het ‘zelf’, het teruggeworpen worden op het zelf 
doet verwachtingen wekken die de individuele leerling veelal niet kan waarmaken. Dit leidt 
tot medicalisering en therapeutisering van het onderwijs. De pedagoog Micha de Winter 

zegt hierover: “Hoe je het ook wendt of keert, wij zijn in onze tijd wel heel erg doorgeslagen 
naar het problematiseren, erger nog, naar het medicaliseren van afwijkingen.” Docenten 

klagen niet ten onrechte over het doorgeslagen passend onderwijs, de grote hoeveelheid 
indicaties en verklaringen die leerlingen meekrijgen van artsen en therapeuten die niet 

zelden irrealistische verwachtingen wekken van het reguliere onderwijs. Veel kinderen zijn 
inderdaad beschadigd door (non-) opvoeding, gebrek aan correctie en de keiharde 

concurrentie in de samenleving. De toename van de indicaties is echter zo uit balans dat de 
echte zorgleerlingen hier ook in toenemende mate last van krijgen.  

Voor de leerlingen die het werkelijk betreft is de doorgeslagen etikettering overigens ook 
niet altijd positief. Wat doet het met je als je op jonge leeftijd al te horen krijgt dat je ADHD, 

ADD, PDD-NOS of een andere stoornis in het autistische spectrum ‘hebt’? Het is maar zeer 
de vraag of deze categorisering hoop biedt en het is niet ondenkbaar dat dit zich vasthecht 

in het zelfbeeld. We moeten tot het besef komen dat psychodiagnostiek hachelijk is. We 
moeten ons zeker niet laten sturen door maatschappelijke druk of farmaceutische aandrang. 

De ongehinderde opmars van de psychofarmica levert enorme schade op: aan de 
gezondheid en het welbevinden van mensen die onnodig medicijnen slikken.  
De gevolgen van de effecten van de individualisering zien we ook bij het diagnosticeren van 
leerproblemen. Er is geen land ter wereld waar 12% van de kinderen meer tijd krijgt op 
examens vanwege dyslexie. Hooguit 3-4% van de kinderen heeft ernstige dyslexie, maar 
sinds de overheid in 2009 besloot om de dyslexie behandelingen te vergoeden blijft het 
aantal groeien. Het aantal zorgleerlingen is ongekend hoog, veel hoger dan 
bevolkingsstudies aangeven. Zelfs het meest pessimistische onderzoek komt niet tot zo een 
hoge schatting van het aantal kinderen dat ernstige problemen heeft. In het algemeen gaat 
men uit van ongeveer 2 tot 5 % die dit type hulp nodig hebben.  
Er is een tendens om uitdagingen in opvoeding en onderwijs psychopathologisch te 

definiëren. Het is niet ondenkbaar dat deze etiketten noodzakelijk zijn om de 
opvoedingsstrijd op te heffen. Een kind krijgt een gediagnosticeerd label van Asperger, 
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ADHD of anderszins en zo is het een probleem van het kind geworden en niet meer van de 
ouders. 

 
5.  Bevordering van de gezagscrisis 

Tenslotte, een vijfde punt van kritiek betreft een ander vaak onderbelicht aspect: de relatie 
tussen individualisering en de crisis die er is ten aanzien van het gezag. Onderwijs en 

opvoeding is gedurende eeuwen een patriarchale aangelegenheid geweest. Daarbij lagen de 
verhoudingen vast en was er zeker niet de aandacht voor de individuele mogelijkheden en 

wensen van het kind zoals die nu vigeert. Het is logisch dat sinds de jaren ’60, toen het gezag 
werd uitgedaagd en de basis werd gelegd voor de huidige gezagscrisis, onderwijs ook een 

van de doelwitten was. Anti-autoritaire opvoeding was een nieuwe beweging, die ook in het 
onderwijs plaats kreeg. De reflex was niet zelden om de vragen van het kind centraal te gaan 
stellen. Ouders durven hun kinderen nauwelijks te begrenzen. Sterker nog: ouders geven 
hun kinderen nu applaus voor gedrag dat vroeger bekritiseerd werd, een omkering van 
waarden dus. Assertiviteit is belangrijker dan bescheidenheid, gehoorzaamheid. En deze 
aarzeling van ouders zien we ook terug in de handelingsverlegenheid van de docenten en 
onderwijzers. Onderwijs en opvoeding zijn in dezelfde mate ziek als de maatschappij waar zij 
deel van uitmaken.  
 

Concluderend: Het christelijk onderwijs zou veel kritischer moeten zijn op personaliserings - 
en individualiseringstendenzen in het onderwijs. Uiteraard heeft iedere rechtgeaarde docent 

zijn leerlingen lief en houdt hij van zijn leerlingen. Maar juist dat ‘houden van’, die liefde, is 
niet soft en betekent niet continue aanpassing op basis van de vragen van leerlingen. Het 

kind is, evenals de volwassene, een zondaar. Ons christelijk geloof dient richtingsbesef te 
geven volgens de normen en waarden van de Bijbel. Die overstijgen de individualiteit die in 

onze tijd zo op het schild gehesen wordt.  
 

 
 


