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SimonNeutel
directeur van christelijke
basisschool ’t Mozaïek, Vaassen

Carel Verhoef schrijft in een opi-
nieartikel in Trouw (25 maart) dat
religieuze scholen moeten samen-
gaan met openbare scholen, om
vervolgens in het artikel alleen
nog te schrijven over christelijke
scholen. Vreemd, maar dit terzij-
de. Verhoefs benadering is eenzij-
dig. ‘Vanuit een maatschappelijke
noodzaak moeten de vrijheden
van christelijk onderwijs worden
ingeperkt, de samenleving eist
dit’, schrijft hij. Ook vreemd,
want de christelijke scholen doen
het juist goed in Nederland, de
leerlingenkrimp in acht nemend.
Volgens Verhoef is het christ-
leijk onderwijs ‘verwaterd’ omdat
er vrijwel geen verschil meer is
met openbaar onderwijs. Maar op
de christelijke basisschool waar
ik werk, een multiculturele open
school waar iedereen welkom is,
kiezen ouders met verschillende
geloofs- en etnische achtergrond
bewust voor christelijk onderwijs
omdat ze het goed vinden dat
hun kinderen normen en waar-
den vanuit de Bijbel meekrijgen.
Zij zien dat deze zijn verankerd in
de samenleving en willen hun
kinderen dit niet ontzeggen.
Godsdienstonderwijs is veel
meer dan luisteren naar verhalen
uit de Bijbel. Het is samen zingen,
samen vieren, groepsvorming,
burgerschapsvorming en maat-
schappijleer ineen. Het is een ge-
dachtengoed dat past in de Neder-
landse samenleving en dat op
school ook bepaalt hoe leerkrach-
ten en kinderen met elkaar om
gaan.
Vanuit de dagelijkse praktijk zie
ik hoe onze godsdienstlessen lei-
den tot persoons- en meningsvor-
ming bij kinderen. Ik ben er trots
op dat ik deze bagage aan de kin-
deren meegeef.
Ouders kunnen heel goed zelf
de keus maken naar welke school
ze hun kind sturen. Laat de poli-
tiek en andere ‘deskundigen’
daar verre van blijven.

Blijf af van
christelijk
onderwijs

len

M inister Edith
Schippers van
volksgezond-
heid gaat het
overheidstoe-
zicht op vast-
goedplannen

van zorginstellingen afschaffen, zo
kondigde ze onlangs aan. Dat is on-
verstandig. Vastgoedplannen kunnen
beter niet worden overgelaten aan
zorginstellingen, vooral niet in de
langdurige zorg.
Het wetsvoorstel heette oorspron-
kelijk ‘winstuitkering in de medisch-
specialistische zorg’. Later kreeg het
een verhullender naam: ‘vergroting
investeringsmogelijkheden in de me-
disch-specialistische zorg’. Het doel:
zorginstellingen moeten zonder
overheidstoezicht vastgoed en instel-
lingsterreinen kunnen kopen, verko-
pen en verhuren. Niet duidelijk is of
de opbrengst terug moet vloeien
naar de zorg. Winst maken in de
zorg is tegenwoordig geaccepteerd.
En de minister sluit de langdurige
zorg hiervan niet uit. Maar juist dáár
is het de laatste vijftien jaar ernstig
misgegaan.

Onverkoopbare villa’s
Gehandicapteninstelling Philadel-
phia richtte zich op hotels en kaste-
len en ging bijna failliet. De verant-
woordelijke bestuurders ontvingen
bij hun vertrek tonnen, ten koste
van de zorg. Instelling Zonnehuizen
ging failliet na fusies, wanbeleid en
fraude. GehandicapteninstellingWil-
lem van den Bergh plande op het in-
stellingsterrein villa’s van zeven ton,
die onverkoopbaar bleken. Sherpa
en Amerpoort maakten voor hun in-

stellingsterreinen miljoenen kosten-
de vastgoedplannen die niet doorgin-
gen. Gehandicapteninstelling Dael-
zicht ontwierp een ‘belevenispark’.
De plannen gingen na protesten niet
door. Andere instellingen maakten
vastgoedplannen voor hun terreinen
en verhuisden hun cliënten tegen
hun zin. Familieleden protesteerden,
maar kregen meestal geen poot aan
de grond.
Ondanks deze misstanden is de Ver-
eniging Gehandicaptenzorg Neder-
land (VNG) vóór afschaffing van het
overheidstoezicht. De koepel van in-
stellingen vindt blijkbaar dat be-
stuurders in de verstandelijk-gehan-
dicaptenzorg hun gang moeten kun-
nen gaan met het vastgoed.
Instellingen moeten sinds 2005 bij
plannen voor grote veranderingen

van het instellingsterrein een leef-
wensenonderzoek laten uitvoeren
onder hun cliënten. Bouwplannen
moeten op dat leefwensenonderzoek
worden gebaseerd, anders geeft het
ministerie geen toestemming. Maar
weinig regels worden zo slecht nage-
leefd als deze.

Eenzamegehandicapten
Uit leefwensenonderzoek blijkt dat
verstandelijk gehandicapten meestal
liever op het beschermde instellings-
terrein wonen. Leefwensenonderzoe-
ken raakten echter ‘kwijt’. Instellin-
gen weigderen een leefwensenonder-
zoek of negeerden de uitkomsten.
Bezwaren tegen gedwongen verhui-
zingen van gehandicapten werden
weggewuifd, ook door het ministe-
rie. Kamervragen werden met on-
waarheden beantwoord. Bestuurders
met hun fraai gelegen terreinen kre-
gen de vrije hand.
Duizenden gehandicapten zijn on-
vrijwillig van hun instellingsterrei-
nen verhuisd. In ‘gewone woonwij-
ken’ komen velen nooit meer buiten.
De wijken zijn niet verkeersveilig en
er is te weinig begeleiding. De gehan-
dicapten vereenzamen. Velen willen
terug naar het terrein, maar dat mag
meestal niet. Soms worden na klach-
ten over overlast muren om hun wo-
ningen gezet. De integratie is, op en-
kele uitzonderingen na, mislukt.
Onder druk vanuit gezondheids-
zorgorganisaties en koepels, zoals de
VGN, wil de minister nu het laatste
restje toezicht afschaffen. In plaats
daarvan zou het toezicht op vast-
goedplannen in de instellingszorg nu
juist eens behoorlijk moeten worden
opgetuigd.

Meer toezicht nodig
op vastgoed in zorg

Hoofdkantoor van Philadelphia Zorg.
De verantwoordelijke bestuurders
ontvingen bij hun vertrek tonnen.

De overheid staakt
haar toezicht op
vastgoedplannen in
de zorg, constateert
MarijkeMalsch.
Misstandenmaken
volgens haar juist
duidelijk dat de
controle scherper
moet.
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Godsdienstles
is veelmeer
dan luisteren
naarverhalen
uit deBijbel


