
> De toenemende etnisch-religieuze segregatie
o.a. door het gestaag groeiende aantal zwarte
en islamitische scholen en de daarmee
samenhangende stokkende integratie;

> De groeiende bureaucratie en inefficiëntie en
het vervreemdingsproces binnen scholen als
gevolg van te ver gaande schaalvergroting en
arbeidsdeling;

> De steeds vaker voorkomende intimidatie
door ouders en het geweld en de criminaliteit
binnen de scholen, vooral in het secundaire
onderwijs;

> Het lerarentekort;
> De falende eindtoetsen in basis- en voortgezet

onderwijs; 
> De machteloosheid van het vmbo;
> De studiefinanciering;
> De wildgroei in de onderwijsondersteunings-

en begeleidingsstructuur.

Met deze problemen worden de mensen ‘op de
werkvloer’, maar indirect ook de samenleving,
voortdurend geconfronteerd. Ze moeten niet
onderwijstheoretisch aan de orde worden ge-
steld maar, integendeel, de ‘linkse’ oppositie
moet met praktische oplossingen komen. Voor
de ‘onderwijsagenda voor de komende vier jaar’
moet de moed worden opgebracht allerlei ‘ideo-
logisch veren’ uit het verleden af te schudden.
‘Vom Himmel hoch’ moet afgedaald worden naar
de realiteit van de werkvloer in de school. Be-
leidsvoorstellen moeten op de praktijk zijn afge-
stemd, zonder her- en bijscholing vergende, tijd-
rovende exercities. Zo moeten de egalitaire
ideeën die ten grondslag liggen aan de basisvor-
ming, worden losgelaten. Mensen en derhalve

Ik bezweer U, broeders, blijf de aarde trouw en
geloof niet degenen die U spreken over
bovenaardse verwachtingen. 
¬ Friedrich Nietzsche

In s&d nr. 9 van 2002 werd door verschillende
auteurs getracht een visie te ontwikkelen op een
onderwijsbeleid dat paste bij de maatschappe-
lijke denkbeelden die toen binnen de PvdA wer-
den aangehangen. Vooral de bijdrage van
Leijnse, met de ietwat hovaardige titel ‘De onder-
wijsagenda voor de komende tien jaar’, ten-
deerde naar een tienjarenplan, uit te voeren door
een regering met de PvdA in de hoofdrol. Dat
beeld drong zich nog sterker op waar Leijnse
zijn vermeende opponenten verweet dat ze op
onterechte gronden nostalgische verlangens
koesterden naar een voorgoed voorbij verleden
en dat hun kritiek derhalve ‘reactionair’ was. 
Maar met dédain neerkijken op het verleden is
onverstandig als het heden op tal van plaatsen
waarneembaar slechter is. Wat opviel in bijna
alle andere bijdragen (m.u.v. die van Marijke Lin-
thorst) was de vrijwel volledige afwezigheid van
bezinning over de gevolgen van het in het re-
cente verleden gevoerde onderwijsbeleid en de
belangrijkste problemen waarmee ons onder-
wijs ‘hic et nunc’ kampt. Ik noem de belangrijk-
ste op:
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te zwaar belast en wat nog resteert aan kleinscha-
ligheid zal dan noodgedwongen verdwijnen en
plaats maken voor clusters van basisscholen met
een bovenschoolse directie. Wel krijgen basis-
scholen in relatie tot het leerlingenaantal meer
onderwijsondersteunend personeel toegewezen.
In het voortgezet onderwijs worden de salaris-
sen onttrokken aan de lumpsum financiering en
komt er een landelijke onderwijs-cao waar-
binnen alle onderwijsgevenden met gelijke

diensttijd, betrekkingsomvang en bevoegdheid
een gelijk salaris hebben. De salarissen van de
schoolleiding die hier en daar verbijsterend hoog
zijn, worden ook landelijk en voor ieder gelijk
vastgesteld. Het groot- en klein onderhoud en
eventuele nieuwbouw worden door de regionale
overheid samen met de schoolbesturen geregeld
en bekostigd. De inspectie ziet toe dat dit naar
behoren geschiedt. 

De lumpsum vormt een onderdeel van een
beleid gericht op zo groot mogelijke autonomie
van de scholen. In werkelijkheid krijgen niet de
scholen maar de schoolbesturen autonomie. De
schoolbesturen worden zo opgezadeld met ver-
antwoordelijkheden die vroeger bij het ministe-
rie berustten. Het heeft geleid tot moeizame fu-
sies en het ontstaan van megascholen met ern-
stige vervreemdingsverschijnselen, tot groei-
ende bureaucratisering en tot door het bestuur
met vrijwel onbeperkte volmachten beklede bo-

ook leerlingen, zijn niet gelijk, noch in aanleg,
noch in kunnen. Bij de inrichting van ons onder-
wijs moet dat worden erkend. Dat betekent dat
in het secundair onderwijs een diversiteit van
schoolvormen moet bestaan, afgestemd op die
gegeven ongelijkheid. En onbevangen moet ge-
keken worden of niet in sommige sectoren van
het onderwijs te veel geld wordt besteed aan za-
ken waarvan het nuttig rendement niet of nau-
welijks waarneembaar is.

naar een probleemgerichte oppositie

Laat ik beginnen met het benauwendste pro-
bleem. Duidelijk is dat de segregatie binnen het
onderwijs de zo noodzakelijke maatschappelijke
integratie ernstig belemmert. Daarom moet
voortdurend worden gehamerd op de zgn. accep-
tatieplicht. Elke bijzondere, i.c. confessionele,
school die zich bij haar toelatingsbeleid niet
strikt beperkt tot aanname van leerlingen van de
eigen denominatie, moet metterdaad algemeen
toegankelijk zijn. Dat betekent dat geen ‘quote-
ring’ mag worden toegepast want dat berust op
het maken van onderscheid en dat is in strijd
met art. 1 van de Grondwet. Elke aangemelde leer-
ling wordt, zolang er plaats is, ongeacht zijn maat-
schappelijke achtergrond toegelaten. Datum, tijd en
plaats van inschrijving worden tijdig en duide-
lijk (liefst in meerdere talen) bekend gemaakt.
De overheid verspreidt voldoende informatie en
spoort allochtone ouders aan wat langere afstan-
den naar een (nog niet zwarte) school te aan-
vaarden in het belang van de toekomst van hun
kinderen. 

In het basis- en voortgezet onderwijs dienen
de megascholen ontvlochten te worden. Alleen
bij hoge uitzondering mag dislocatie worden
toegestaan. De bovenschoolse directies, een
nieuwe en dure bestuurslaag, worden dan over-
bodig wat een fikse besparing oplevert omdat de
leden er van weer terug in de school en voor de
klas kunnen. Het verkleint tegelijkertijd het lera-
rentekort enigszins. De lumpsum bekostiging
wordt alsnog niet ingevoerd in het basisonder-
wijs. Zelfstandige scholen worden daarmee veel
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zien hun machteloosheid. Ze zien ze afknappen
na bedreigingen en soms geweld. Ze zien mede-
leerlingen straffeloos stelen en dealen. Geen
wonder dat slechts weinigen van hen in het
voortgezet onderwijs willen gaan werken. Zo-
lang er een tekort is, zal de school moeten roeien
met o.a. de riemen die zij-instromers bieden.
Maar dan toch niet tegen salarissen die hoger lig-
gen dan bevoegde collega’s die hetzelfde werk
doen. Niets bederft de werksfeer meer dan onge-
lijke beloning voor gelijke taken. Dat is door het
steeds bedrijfsmatiger wordende beleid en de fi-
nanciële autonomie toch al veel te vaak het geval.

ons onderwijs is fraudegevoelig

Regelmatige toetsing is een voorwaarde voor
goed onderwijs. Afsluitende eindtoetsen zijn no-
dig voor de handhaving c.q. verbetering van het
cognitieve- en vaardigheidsniveau. Eindtoetsen
dienen landelijk en voor alle kandidaten gelijk,
gelijktijdig en onder externe controle te worden
afgenomen. Nu is het zo dat een hoge Cito-score
in groep acht aan de ene school heel wat soepeler
behaald wordt dan aan een andere. Dat geldt ook
voor het Schoolonderzoek (so) in het voortgezet
onderwijs. Een onvermijdelijk gevolg van het
streven van een school naar een zo sterk moge-
lijke concurrentiepositie op de leerlingenmarkt.
Daarom moet ook het so niet meer mede de uit-
slag van het cse bepalen. Een school in het voort-
gezet onderwijs kan een schooldiploma uitrei-
ken, gebaseerd op een eigen so, waarvan de ar-
beidsmarkt uiteindelijk de civiele waarde wel zal
bepalen, maar alleen een voldoende centraal
eindexamen verleent toegang tot vervolgonder-
wijs (mbo, hbo en universiteit). Ons onderwijs is
fraudegevoelig, zowel wat betreft de mogelijkhe-
den om met eindtoetsen te sjoemelen als bij het
declareren  op grond van onjuiste studentenaan-
tallen. En de outputfinanciering schreeuwt om
bedrog. De verleiding om einddiploma’s ‘weg te
geven’ is voor een instelling met financiële te-
korten bijna onweerstaanbaar. 

Wat het huidige vmbo betreft, zelfs voor
Leijnse c.s. zal het moeilijk vol te houden zijn dat

venschoolse directies. Scholen, en niet schoolbe-
sturen, hebben wel terdege behoefte aan autono-
mie maar dan wel een onderwijskundige. Alle
andere zaken, vooral financiële en materiële,
kunnen beter en efficiënter centraal en regionaal
door facilitaire instellingen worden geregeld zo-
dat de schoolleidingen zich vrijwel volledig aan
hun eigenlijke taken kunnen wijden.

Het lerarentekort kan alleen verminderd wor-
den als het maatschappelijk aanzien en het gezag
van de school en de leraar teruggewonnen wordt.
Het leraarschap is geen gerespecteerd ambt meer
maar een baan met een tot op het uur nauwkeu-
rig berekende werktijd. Het inkomen van de le-
raar hangt af van het subjectieve oordeel van een
schoolleiding die hij nauwelijks kent en bijna
nooit ziet. Hij moet zich wangedrag van leerlin-
gen en ouders laten welgevallen. En zolang scho-
len worden gerund als bedrijven die op een vrije
markt moeten concurreren, zal dit zo blijven. De
angst om de concurrentiepositie te verliezen re-
geert het beleid van de schoolleiding te vaak. De
oppositie zal duidelijk moeten maken dat con-
currentie tussen scholen de kwaliteit niet verbe-
tert maar juist vermindert. Ook de vergaande ar-
beidsdeling is niet goed. Elke leraar is naast les-
gever ook opvoeder en daarom moet hij in zijn
betrekking enige faciliteiten (de vroegere taaku-
ren) hebben om klassenmentor te zijn en buiten-
schoolse activiteiten te initiëren en te begelei-
den. Dat maakt het middenmanagement goed-
deels overbodig en de middenmanagers kunnen
weer voor de klas, net als overigens ook, zij het in
beperktere mate, de schoolleiding. En natuurlijk
moet de hos (Herziening Onderwijs Salarissen)
ongedaan gemaakt worden en de salarissen ten-
minste ‘marktconform’ worden. 

In het voortgezet onderwijs moet de school de
mogelijkheid hebben en het aandurven leerlin-
gen die ernstig tekortschieten in gedrag en toe-
wijding definitief te verwijderen. Dezulken kun-
nen, als ze wat ouder en wellicht verstandiger
zijn geworden, terecht in het volwassenenonder-
wijs. Rectoren en directeuren dienen als collega’s
onverkort achter de leraar te staan. Leerlingen
zien dagelijks hoe leraren worden bejegend. Ze
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Geef iedere mbo-, havo- of vwo-abituriënt die
doorgaat naar hbo of wo het recht op studiefin-
anciering in de vorm van een beurs waarvan so-
ber kan worden geleefd. Dan zijn bijbaantjes niet
meer nodig. Voor de student hoeft niet meer be-
rekend te worden hoe groot zijn studielast in
uren mag zijn. Wie streeft naar een toekomstige
middenkader- of hogere functie mag daar best
een jaar of vier/vijf keihard en meer dan 36 uur
per week voor werken. De beurs moet in tien

jaarlijkse termijnen worden terug betaald. Wie
faalt betaalt uiteraard ook terug. En wie in het
onderwijs (of de zorg?) gaat werken, krijgt jaar-
lijks een tiende kwijtgescholden.

soepele transfer naar leslokaal

De linkse oppositie moet, onbevreesd voor de re-
sultaten, eisen dat er op korte termijn een diep-
gaand onderzoek plaatsvindt naar het nuttig ren-
dement van de vele door de overheid geheel of
gedeeltelijk bekostigde instellingen en particu-
liere bureaus die aan scholen ondersteuning en
begeleiding verkopen. Schoolbesturen betalen
jaarlijks miljoenen aan pedagogische centra,
schoolbegeleidingsdiensten of particuliere ad-
viesbureaus om vernieuwingen of reorganisa-
ties te begeleiden of conflicten op te lossen. Ook
het ministerie besteedt jaarlijks tientallen mil-
joenen aan adviseurs van buiten (de zgn. externe
capaciteit). Het grootste deel van al dat werk
wordt verricht door medewerkers met één of
meer onderwijsbevoegdheden, die zelf ooit
voor de klas stonden. Wie zich wil oriënteren
op de duizelingwekkende wildgroei van dit

het beter is dan het vroegere lager beroepsonder-
wijs. Een beleid dat hardnekkig de grote verschil-
len in aanleg, kunnen en ambitie vanuit een on-
gefundeerd geloof in ‘gelijkheid’ negeerde,
moest wel tot mislukking gedoemd zijn. Naar de
vele waarschuwende geluiden uit het veld werd
echter niet geluisterd. De suggestie dat grootse
doelstellingen als maatwerk en individualise-
ring niet werden verwerkelijkt omdat het de
mensen voor de klas te zeer aan didactische be-
kwaamheden en de wil tot vernieuwing
ontbrak1, leidde vaak tot ernstige verbittering.
Als de minister weer met het modieuze begrip
‘maatwerk’ komt, kan de oppositie eisen dat ze
uitlegt hoe dat kan bij vijftien vakken en een le-
raar-leerlingverhouding van 1 op 25 of meer (en
niet alleen in de basisvorming maar ook bijvoor-
beeld in het Studiehuis). 

Het is nu aan de oppositie om voor het vmbo
duidelijke richtlijnen uit te zetten, gebaseerd op
de realiteit. Dat betekent dat er leerplannen moe-
ten komen waarin de leerling duidelijk het eind-
doel kan zien. Laten er praktijkopleidingen ko-
men waarbij de leerling er zicht op heeft dat
hij/zij na vier jaar gekwalificeerd voor een be-
roep de arbeidsmarkt op kan. Vooral het midden-
en kleinbedrijf zit om zulke opleidingen te
springen. Er wordt al direct bij de start begonnen
aan de beroepsvoorbereiding en daarnaast wordt
veel en intensief gewerkt aan slechts twee talen:
Nederlands en Engels. Nergens in de eu zijn leer-
lingen in het secundaire onderwijs verplicht
meer dan één vreemde taal te volgen ook als ze
daarna naar het hoger onderwijs gaan. Die ene
taal is uiteraard de lingua franca Engels. Teveel
leerlingen in het vmbo zijn er niet naar toe ver-
wezen wegens gebrek aan capaciteiten, maar
door een enorme taalachterstand. Naar analogie
van de vroegere zgn. T-stroom in de LTS moet
daarom op korte termijn onderzocht worden of
ook het vmbo een Tweede Fase op eerstegraads
niveau moet krijgen om (1) de status te verho-
gen, (2) de fuikwerking te minimaliseren en (3)
talent dat nu verloren gaat een kans te geven. Een
succesvolle afronding geeft recht op toelating tot
hbo of wo.
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leraren een noodsituatie is ontstaan, verlangen
dat een soepele transfer uit de betreffende  in-
stellingen naar het leslokaal kan plaatsvinden.
Nood breekt wetten. De officiële betrekkingsom-
vang in het voortgezet onderwijs moet op den
duur kleiner worden. Maar zolang het lerarente-
kort blijft bestaan, zal dat moeilijk gaan. Geef in-
tussen leraren die het aan kunnen en willen een
extra beloning voor boven de normale betrek-
kingsomvang te geven lessen.

Dit artikel heeft geen onderwijstheoretische,
laat staan wetenschappelijke, pretenties. Het is
gebaseerd op veertig jaar onderwijspraktijk,
internationale ervaringen in dienst van Educa-
tion International2 en vele contacten met het
veld. 

Tenslotte: voor een sterke en succesvolle op-
positie en in het belang van het herstel van de
kwaliteit van het onderwijs lijkt het raadzaam
dat de linkse oppositie tot onderlinge samenwer-
king tracht te komen en, eventueel met D66, op
korte termijn een reeks open conferenties belegt
over de belangrijkste problemen. Daarbij moet
de werkvloer volop aan bod komen en politici
moeten vooral luisteren. Het lijkt me op de weg
van de kamerfracties te liggen hiertoe het initia-
tief te nemen.

conglomeraat kan terecht in de ‘Adreswijzer
Onderwijs en Opleidingen’ (uitg. Ten Brink
isbn 90 834839 82). 

De vraag is gewettigd of, gezien het enorme
tekort aan leraren, velen in deze wereld niet nut-
tiger en noodzakelijker werk kunnen verrichten
voor de klas. De oppositie moet beginnen te
eisen dat noch het ministerie, noch schoolbestu-
ren opdrachten verstrekken aan particuliere bu-
reaus. Nu de verzuiling langzamerhand achter-
haald is kan de vraag gesteld worden of er nog
verzuilde pedagogische centra moeten voortbe-
staan. Eén algemeen pedagogisch studiecentrum
lijkt meer dan genoeg. Naast de pedagogische
centra verdient ook de, qua personeel wel zeer
uit de kluiten gewassen, Stichting Leerplanont-
wikkeling (slo) kritische aandacht. Onderzocht
moet worden of deze organisatie in aanzienlijk
afgeslankte vorm niet beter op kan gaan in het
cito. 

Ook moet worden bekeken of de schare
onderwijskundige beleidsadviseurs binnen het
ministerie nu wel zo nodig is. Het ministerie is
in de moderne optiek toch niet meer (maar ook
niet minder!) dan een facilitair bedrijf. Daar zijn
die onderwijskundige adviseurs niet voor nodig,
het veld heeft ‘know how’ genoeg. De oppositie
moet, onder erkenning dat er door het tekort aan
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Noten 

1. Dit verwijt is al oud. Zie bijv. ‘Ef-
fecten van differentiatie op de
basisschool’,  dissertatie van G.J.
Reezigt, RION/Groningen 1993.
Uit Reezigt’s onderzoek bleek

dat klassikaal werkende basis-
scholen betere resultaten lever-
den dan scholen met geïndivi-
dualiseerd onderwijs. Zo’n uit-
komst van een onderzoek was
ook toen  al politiek incorrect.
Reezigt weet daarom het falen

van de vernieuwingsscholen
aan een gebrek aan professiona-
liteit van het onderwijzend per-
soneel. 

2. EI, internationaal arbeidssecre-
tariaat, geassocieerd met het
IVVV, gevestigd te Brussel.


