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Afschaffen van beleid geen 
zegen voor het onderwijs

jo ritzen

Mag ik u, de lezer van deze bijdrage, eerst het 
raamwerk schetsen waarin ik Drammen dreigen 
draaien heb gelezen. De moderne economie en 
nieuwe inzichten over (blijven) leren stellen 
nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Het on-
derwijs kan evenmin met de rug naar de maat-
schappelijke context gaan staan. Die omgeving 
is er een waarin zich opnieuw (net als in de jaren 
zestig) een pool of talent voordoet, die nog weinig 
is ontgonnen. Terwijl het toen om kinderen uit 
arbeidersgezinnen ging, zijn het nu de kinderen 
van de nieuwe Nederlanders. Een ander onder-
deel van die omgeving is de globalisering van de 
economie, die ertoe leidt dat hogere eisen wor-
den gesteld aan de flexibiliteit van werknemers 
en hun vermogen om te blijven leren.
 Tegelijk zijn er veel nieuwe inzichten ont-
staan over hoe leerlingen ook echt leren. De 
rol van de leraar is daarmee veranderd. Het is 
niet langer de docent die doceert, maar die de 
middelen om te leren aanreikt en organiseert. 
Dat maakt hem/haar meer dan ooit een profes-
sional die zijn/haar vak goed verstaat, zowel 
vakinhoudelijk als pedagogisch. Laat dat mis-
verstand toch gauw verdwijnen, als zou de ‘be-
geleidende’ leraar geen inhoudelijke vakkennis 
hoeven hebben. Het leren van leerlingen is trou-

wens een onderzoeksterrein in volle ontwikke-
ling, waarbij we vooral uit de neurowetenschap-
pen nieuwe inzichten mogen verwachten.
 Dat kader staat loodrecht op de inhoud van 
Drammen dreigen draaien. Geen misverstand: Leo 
Prick kan goed schrijven. Zijn boek is ¬ net als 
zijn columns ¬ meeslepend. Maar het is ook 
populistisch en draagt bij aan de weg-met-ons 
cultuur die in mijn opvatting één van de grotere 
bedreigingen vormt voor de publieke sector. Dat 
is overigens niet uniek voor ons land. Vrijwel 
alle rijke landen hebben daarmee te maken. Het 
is ook niet uniek voor het onderwijs, maar richt 
zich ook op andere sectoren in het publieke do-
mein. Prick illustreert in zijn boek de evenknie 
van de kloof tussen burger en politiek voor het 
onderwijs.

ontnuchtering

Leo Prick is een nauwgezet historicus; de veld-
slagen en belegeringen in onderwijsland die 
in de afgelopen jaren plaatsvonden worden 
precies in kaart gebracht. Zijn betoog verloopt 
langs historische lijnen met als hoofdstukken de 
namen van de hoofdrolspelers in de beleidsvor-
ming over basis- en voortgezet onderwijs in de 
 periode 1990-200�: Wallage, Netelenbos, Adel-
mund en Van der Hoeven, voorafgegaan door 
het hoofdstuk Voorspel en afgesloten met een 
slotbeschouwing.
 Het ‘voorspel’ is feitelijk heel precies. Prick 
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beschrijft hoe Nederland al vanaf het begin van 
de jaren zestig op zoek is naar stelselwijzigingen 
in het voortgezet onderwijs die meer recht doen 
aan gelijkheid van kansen en hoe geleidelijk aan 
¬ door politieke en maatschappelijke partijen 
heen ¬ er een besef ontstaat van de noodzaak 
van ‘iets dat op basisvorming lijkt’. Wat ik 
jammer vind is dat Prick zich in dit hoofdstuk 
beperkt tot Nederland. Alsof we op een eiland 
leven. Het zou zo verfrissend en relativerend 
zijn om te constateren dat vrijwel alle West-Eu-
ropese landen met dezelfde vraagstukken wor-
stelen en dat de consensus over de ondeugdelijk-
heid van tracking ¬ een sortering van leerlingen 
op relatief jonge leeftijd die uiterst moeilijk 
anders te corrigeren valt dan via verlengde leer-
wegen ¬ overal in Europa al in de jaren zeventig 
of tachtig was bereikt.
 En dan komt het hoofdstuk Wallage, waarbij 
de titel van het boek tot uitdrukking komt. Het 
zijn vooral Wallage en Netelenbos die Prick de 
kop van Jut maakt vanwege het doordrammen 
van maatregelen waarover inmiddels politieke 
consensus was bereikt: de basisvorming. Prick 
had, in plaats van te spreken over ‘drammen en 
dreigen’, hun daden net zo goed kunnen typeren 
als politiek voortvarend opereren, ware het niet 
dat de auteur meent dat de zaken op twee pun-
ten fout uitpakken:
> het beroepsonderwijs komt in de knel;
> scholen worden te groot.
Ik lees het zo: als Wallage en Netelenbos minder 
voortvarend te werk waren gegaan, dan was het 
nu beter gesteld met het (lager) beroepsonder-
wijs en waren de scholen minder groot geweest, 
terwijl de vernieuwing er toch gekomen was. 
Dat zou een aardige hypothese zijn om eens te 
testen. Of meent Prick dat die vernieuwing ook 
niet nodig was? Daarover blijft de lezer in het 
ongewisse.
 Het hoofdstuk Netelenbos gaat vooral over 
het falen van de implementatie van de basisvor-
ming. De auteur ziet dit in belangrijke mate als 
het gevolg van een eigenzinnige opstelling van 
de bewindspersoon. Hij verwijt Netelenbos ook 
de beroepscomponent van het voortgezet onder-

wijs verder te hebben uitgehold. Het laatste zins-
deel uit dit hoofdstuk geeft het oordeel van Prick 
over het beleid van Netelbos in een notendop: 
‘(…) duidelijk is dat in veel gevallen onderwijs-
gelden aan de scholen onttrokken worden ten 
gunste van een uitdijend bureaucratisch appa-
raat en de eveneens uitgedijde salarissen van de 
centrale directies’. 

Exit Netelenbos, komt binnen Karin Adelmund 
en daarna Maria van der Hoeven. Hoofdstukken 
vol ontnuchtering en van stappen terug in de 
basisvorming, uitmondend in een slotbeschou-
wing die het vermeende echec van de basisvor-
ming en, in mindere mate, de tweede fase/het 
studiehuis nog eens beschrijft, steeds weer 
centrerend rondom de vermeende toegenomen 
bureaucratisering en de teloorgang van de be-
roepscomponent van het onderwijs. 

internationaal patroon

Prick beschrijft, soms meer, soms minder ana-
lyserend. Hij oordeelt niet expliciet, hoewel hij 
impliciet heel weinig van Wallage en Netelen-
bos heel laat. Maar als het gaat om wat hij ziet als 
het zwakke optreden van de Tweede en Eerste 
Kamer is hij niet langer impliciet, maar zeer 
expliciet: ‘Niet dat kamerleden in het verleden 
een verdienstelijke rol hebben gespeeld. Vaak 
ontbrak het hun aan kennis van zaken, was de 
wens maar al te vaak de vader of de moeder van 
de gedachten en waar ze kritisch stonden tegen-
over voorgestelde vernieuwingen, toonden zij 
zich weinig vasthoudend.’ 
 Al met al is Prick’s boek één grote tirade te-
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Al met al is Prick’s boek één grote 
tirade tegen onderwijsvernieuwing; 
of het nu gaat over basisvorming, 
tweede fase of vergroting van de 
autonomie van scholen
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gen onderwijsvernieuwing; of het nu gaat over 
basisvorming, tweede fase of vergroting van de 
autonomie van scholen. Dit gebrek aan begrip 
voor de noodzaak van onderwijsvernieuwing 
wordt pijnlijk duidelijk in een interview met 
Prick in de hp/De Tijd (2� maart 2006, blz. 22) 
wanneer hem wordt gevraagd wat hij als minis-
ter zou doen. Antwoord: ‘(…) ervoor zorgen dat 
er meer concurrentie komt in het onderwijs (...) 
De markt moet weer zijn werk doen (...) Con-
currentie brengt de noodzaak mee van schaal-
verkleining, althans de macht van de besturen 
beperken.’ En: ‘Ik zou bepalen dat besturen een 
gelimiteerd bedrag van de subsidie besteden aan 
bestuur en beheer.’
 Dit is ook de agenda die je vermoedt achter 
Prick’s beschrijving van het onderwijsbeleid in 
de afgelopen 20 jaar. Fundamenteel hoefde er 
niets veranderd te worden, de kwaliteit zou wel 
automatisch toenemen bij meer concurrentie 
en het enige echte probleem is de interne ver-
bureaucratisering van het onderwijs. Met zo’n 
agenda zie je de bewindslieden van onderwijs in 
die periode van 20 jaar inderdaad als drammers, 
dreigers en draaiers en verwordt de politieke 
vorming van onderwijsbeleid tot een ‘Baantjer 
op het Binnenhof’ met vooral Netelenbos en 
Wallage als de grote schurken ¬ over andere be-
windslieden, waaronder ondergetekende, is Leo 
Prick betrekkelijk mild.
 Prick heeft wel een hypothese voor het in zijn 
ogen ongelukkig uitgevallen onderwijsbeleid. 
Het heeft volgens hem te lijden gehad onder 
ideologisering, waardoor de praktische moge-
lijkheden voor de verbetering van het onderwijs 
achter een ijzeren gordijn van tegenstellingen 
verdwenen. Maar is dit niet heel kort door de 
bocht? Was bijvoorbeeld de wet op de basisvor-
ming niet juist een resultaat van een proces van 
decennialange discussies over gelijkheid van 
kansen? Om het breder te trekken: hoe uniek 
de bewindslieden ook dachten dat ze waren, de 
meeste onderwijsvernieuwingen volgden een 
patroon dat ook internationaal zichtbaar is. En 
die bredere wereld volgt niet één ideologisch pa-
troon, tenzij gelijkheid van kansen en de kwali-

teit van onderwijs gezien worden als uitsluitend 
toe te behoren aan één ideologie.

vorm

Zijn de vernieuwingen geslaagd? Daarover laat 
Prick zich niet uit ¬ al verwijst hij wel vaak naar 
het onbehagen van ouders met het Nederlandse 
onderwijs. Maar zou dat onbehagen kleiner zijn 
geweest zonder die vernieuwingen? Er is de 
afgelopen jaren in Nederland (maar ook daar-
buiten) een steeds grotere discrepantie ontstaan 
tussen de waargenomen kwaliteit van het on-
derwijs (bijvoorbeeld in het project International 
Student Achievement ¬ pisa) en de oordelen van 
ouders. Het cpb-document nummer �� (juni 

200�) over Nederlands onderwijs en onderzoek 
in internationaal perspectief stelt: ‘Het Neder-
landse onderwijssysteem behaalt, vergeleken 
met referentielanden, enkele goede resultaten 
en maakt relatief weinig kosten. Nederlandse 
leerlingen scoren hoog op internationaal ver-
gelijkbare toetsen en vinden na school vaak een 
baan.’ 
 Uiteraard blijven er een aantal fundamentele 
uitdagingen rondom onderwijs bestaan. Maar dat 
zijn niet de uitdagingen van het populisme in de 
trant van ‘vernieuwing moet niet’, ‘de overhead-
kosten zijn te hoog’, ‘de scholen zijn te groot’. Dat 
zijn elementen die aandacht verdienen, maar als 
Nederland die centraal plaatst, zal dat ten koste 
gaan van de kwaliteit van het onderwijs.
 Wellicht dat de optimist het boek van Leo 
Prick op die manier tot zich kan nemen. Het is 
een eye-opener over de achtergronden van de 

Uiteraard blijft er een aantal 
fundamentele uitdagingen 
rondom onderwijs bestaan. Maar 
dat zijn niet de uitdagingen van 
het populisme
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ontevredenheid over onderwijs en de onder-
wijsvernieuwingen. Het is een ontevredenheid 
die breed leeft: zowel bij ouders als bij onder-
wijsgevenden. Ik heb niet de indruk dat die 
ontevredenheid groter is of anders is dan in met 
Nederland vergelijkbare landen, maar daar is ¬ 
helaas ¬ geen onderzoek naar gedaan. Dergelijk 
onderzoek zou veel duidelijker maken wat nu de 
rol van de onderwijsvernieuwing is geweest bij 
(de percepties van) de kwaliteit van onderwijs.
 Maar Leo Prick opent de ogen dat het niet 

de inhoud van die veranderingen en vernieu-
wingen was die steekt. Het was niet het streven 
naar betere kansen voor iedereen, of een betere 
basis voor ‘blijven leren’ of meer aandacht voor 
effectief leren, die de ontevredenheid voedde. 
Het was bij Leo Prick overwegend de vorm: over-
heidsbeleid, onderwijspolitiek, onderwijsdebat, 
gepersonifieerd in actieve bewindslieden. Voor 
zover zijn boek een pleidooi is, ligt daar de kern: 
weg met het onderwijsbeleid. Het is aan de lezer 
om dat scenario te doordenken.

Voer voor verkiezingen ii  Jo Ritzen  Afschaffen van beleid geen zegen voor het onderwijs

S&D9-2006.indd   25 08-09-2006   15:29:07


