Waarom N-VA een open oorlog tegen katholiek onderwijs voert
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De koude oorlog tussen de N-VA en de katholieke onderwijskoepel is in een open conflict uitgemond. De inzet is niet alleen de
toekomstige leerstof, maar ook de macht over het onderwijs.
Wat moeten leerlingen kennen en kunnen als ze van de schoolbanken komen? Dat is de kern van de discussie over de nieuwe
eindtermen. Zowel de N-VA, de grootste politieke partij, als de grootste onderwijskoepel willen de individuele leraar meer vrijheid
geven. Maar terwijl de N-VA de eindtermen concreter wil maken, houdt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, die boot
af. Boeve waarschuwt voor 'verregaande overheidssturing' die de vrijheid van onderwijs bedreigt als de overheid de nieuwe eindtermen
te concreet maakt.
Volgens de N-VA beknot de katholieke onderwijskoepel die vrijheid zelf via leerplannen, richtlijnen en verplichtingen. 'Boeve is vooral
bang dat leraren nu duidelijk zien wat er van de overheid komt en wat de onderwijskoepel oplegt', zegt onderwijsspecialist Koen
Daniëls (N-VA). 'Boeve verwijt de overheid te veel vanuit Brussel op te leggen, maar ik stel me ernstige vragen bij de manier waarop hij
top-downbeslissingen oplegt aan 'zijn' scholen. Je mag niet vergeten dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen een ledenorganisatie is. Het
is pijnlijk voor hem dat wij dat nu blootleggen. Daarom gaat Boeve tekeer als een duivel in een wijwatervat, om het in katholieke termen
te zeggen.'
Volgens Boeve is de discussie slechts een veldslag in een bredere strijd: die van de N-VA tegen de katholieke onderwijskoepel. Hij is
blij dat de 'maskers eindelijk afvallen', schreef Boeve gisteren in De Standaard. 'In zijn ijver, en die van zijn partij, om het middenveld
aan te pakken, en dus ook het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vernietigt Daniëls het DNA van het katholiek onderwijs zelf.'
Nochtans wil de N-VA niet af van de vrijheid van onderwijs of het katholieke karakter van veel Vlaamse scholen. Wel zaagt de partij al
jarenlang de poten onder de stoel van de machtige onderwijskoepel weg. Het zint de N-VA niet dat belastinggeld via de scholen naar
de koepels wordt gesluisd, terwijl het onderwijs onder meer met een groot infrastructuurprobleem kampt.
Net zoals de Vlaams-nationalisten op federaal niveau hun pijlen op de vakbonden en de ziekenfondsen richten, vindt de N-VA dat ook
in het onderwijs te veel geld 'blijft plakken' bij de tussenstructuren en pleit ze voor meer efficiëntie.
Die strategie is meer dan retoriek. Als grootste Vlaamse regeringspartij ijvert de N-VA er in elk onderwijsdossier voor de macht
van de onderwijskoepels in te perken. Vaak gaat het om kleine stapjes. Zo is voor de zomervakantie beslist dat de Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB's) van de verschillende onderwijsnetten meer over de onderwijsnetten heen moeten samenwerken. Maar
de rode draad is duidelijk. Het doet de Guimardstraat sidderen voor wat kan gebeuren als een N-VA'er in een volgende regeerperiode
Onderwijs toebedeeld krijgt.
Het hoeft niet te verbazen dat Boeve strijdt voor zijn leven. Toen de theoloog in 2014 Mieke Van Hecke opvolgde, stond het katholieke
net al onder druk. Door de toenemende secularisering wordt de vrijheid van onderwijs met de regelmaat van de klok in twijfel
getrokken. Boeve koos met zijn project van de katholieke dialoogschool - waarbij levens- beschouwingen van elkaar leren - voor de
vlucht vooruit. Wegens dat progressieve project, een interne reorganisatie en opgelegde fusies van schoolbesturen is Boeve in het
katholieke net gecontesteerd.
De N-VA aarzelt niet om dat intern gerommel politiek uit te spelen. Volgens Daniëls stroomt zijn mailbox vol met steunbetuigingen
vanuit katholieke scholen.
De open oorlog plaatst coalitiepartner CD&V in een delicate positie. In het Vlaams Parlement staat CD&V in zijn steun voor Boeve
volledig geïsoleerd. Kathleen Helsen, die als voorzitter van de commissie Onderwijs de pen voor de nieuwe eindtermen vasthoudt,
is niet van plan te wijken. 'We willen veel vertrouwen geven aan de leerkrachten en de scholen', zegt Helsen. 'Ik kan alleen maar
vaststellen dat de andere partijen minder ruimte willen laten aan het onderwijsveld.'
Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het vooral belangrijk dat de discussie tot een goed einde wordt gebracht.
Daarbij moet ze schipperen tussen haar coalitiepartner en Boeve. Gisteren riep ze alvast op van het 'onderwijs geen slagveld te
maken'.
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