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De onderwijskundige Roel Bosker wees enige
tijd geleden in NRC-Handelsblad op een merk-
waardige paradox in het Nederlandse onderwijs-
beleid. Enerzijds, zegt Bosker, weten wij dat in
internationale vergelijking de onderwijspresta-
tie van ons land redelijk gunstig afsteekt en an-
derzijds is de kritiek op het ‘falen’ van ons onder-
wijssysteem vrijwel algemeen. Enerzijds blijken
onze lagere- en middelbare scholieren het op
cruciale reken- en taalvaardigheden beter te
doen dan hun buitenlandse leeftijdgenoten, en
zijn onze hbo- en wo-studenten in het algemeen
internationaal gemakkelijk uitwisselbaar met de
bachelor- en masterstudenten van gerenom-
meerde buitenlandse universiteiten. Met de in-
voering dit studiejaar van het bachelor-master-
stelsel in het hoger onderwijs in Nederland
wordt de relatieve kwaliteit in internationaal
verband nog eens benadrukt. Anderzijds dreigen
steeds meer ouders privé-onderwijs te kopen
omdat de basisscholen onder de maat zouden
zijn, vallen de kranten over elkaar heen met ne-
gatieve kwaliteitsoordelen, is het voortgezet
onderwijs in crisis en wordt het hoger onderwijs
nooit meer zoals het vroeger ooit geweest schijnt
te zijn.

Men kan deze paradox eenvoudig verklaren
door te constateren dat onderwijs in onze
samenleving een hoog gewaardeerd publiek

goed is. Dergelijke begerenswaardige goederen
zijn altijd in tweeërlei opzicht voorwerp van
zorg: er wordt veel in geïnvesteerd om de kwa-
liteit hoog te houden én diezelfde kwaliteit
wordt voortdurend kritisch onderzocht. ‘Wij
moeten goed zijn, maar zijn wij wel goed ge-
noeg?’, om het kort te zeggen. De vaststelling dat
het Nederlandse onderwijs het internationaal
goed doet is tegen die achtergrond niet vol-
doende. De vraag is of we het goed blijven doen,
of het mogelijk nog beter kan, en welke tekortko-
mingen die permanente verbetering mogelijk
belemmeren. Omdat wij het onderwijs zo lief-
hebben dient het voortdurend gekastijd te wor-
den. 

Europa wil in het jaar 2010 de leidende econo-
mie in de wereld zijn op basis van kennisinten-
siteit en sociale samenhang, aldus de top van Lis-
sabon in het voorjaar van 2000. Nederland wil in
dit Europa een voorhoedepositie innemen. Dat
gaat niet vanzelf, en het gaat zeker niet zonder
een flinke kwaliteitsimpuls in onderwijs en ken-
niscirculatie. Er moeten meer, beter en hoger op-
geleiden komen én de publieke kennisinfra-
structuur moet dienstbaarder worden aan
samenleving en economie. Dat is de agenda voor
de komende tien jaren. Onderwijs, ontwerp, ont-
wikkeling en onderzoek spelen in die agenda
een centrale rol. De kwaliteit van deze voorzie-
ningen moet dus tot onderwerp van voortdu-
rende zorg worden gemaakt.

In de veelheid van kritiek op het Nederlandse
onderwijs treft vooral de reactionaire ondertoon.

Over de auteur Frans Leijnse is voorzitter van de hbo-
raad, Vereniging van Hogescholen, en houder van de
Dreesleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe serieus nemen we kennis? (1)

De onderwijsagenda voor
de komende tien jaar

frans leijnse

S&D sept 2002 binnenwerk  16-09-2002  11:51  Pagina 8



s & d 9  |  20 0 2  

9

Hoe serieus nemen we kennis? Frans Leijnse De onderwijsagenda voor de komende tien jaar

Vaak wordt verwezen naar voorbije situaties die
vagelijk geassocieerd worden met superieure
kwaliteit, welke nu door ‘massificatie’ of anders-
zins verloren is gegaan. Zo krijgt men weleens de
indruk dat veertig jaar geleden, toen de univer-
siteiten nog niet de helft van de huidige studen-
ten hadden en er van hogescholen nog helemaal
geen sprake was, alle afgestudeerden begaafde
geleerden waren die de wetenschap verder hiel-
pen. Nu daarentegen leveren hbo en wo jaarlijks
vijfmaal zoveel gediplomeerden af, maar daar-
van is slechts een zeer klein deel wetenschappe-
lijk gekwalificeerd. In werkelijkheid werden er
ook in de jaren vijftig en zestig vooral redelijk
functionerende ambtenaren opgeleid, die met
hun drs-titel ruim gehonoreerd waren. Echte ge-
leerden waren ook toen al schaars, daaraan is
buitengewoon weinig veranderd. Hoe reactio-
nair het maatschappelijk debat in ons land lang-
zamerhand is geworden wordt ook geïllustreerd
door andere nostalgische beelden die de onder-
wijskritiek beheersen. De ‘oude hts’, daar werden
nogeens technici opgeleid en wat dacht u van
onze hbs-tijd, toen werd er nog echt geleerd. Die
grote regionale opleidingscentra (roc-en) en zijn
natuurlijk niks vergeleken bij de oude mts, waar
je nog een eerlijk vak werd bijgebracht. En wat
denkt u van de grote hogescholen?, dat is één en
al vervlakking en massaliteit. Maar de kleine
pabo kan natuurlijk ook niet tippen aan de oude
kweekschool, indertijd de ‘poor men’s univer-
sity’. En zo babbelt de ene columnist de andere
na, vaag surrogaat voor een serieus maatschap-
pelijk debat. Het onderwijs is momenteel in alle
lagen voorwerp van een zeer ingrijpende maat-
schappelijke verandering. Kwaliteitsmaatstaven
kunnen daarin niet worden ontleend aan een
voorbije tijd, zij moeten verwijzen naar de toe-
komst.

verlies van het kennismonopolie

Die toekomst wordt volledig bepaald door de op-
komst van kennissamenleving en kennisecono-
mie. Bas Kee, hoogleraar filosofie van weten-
schap en techniek aan de VU, wees er enige tijd

geleden in een inleiding op dat kennis steeds
minder een voorraadgrootheid en steeds meer
een stroomgrootheid wordt. Kennis is niet meer
iets dat je kunt verwerven en opslaan om het ver-
volgens in stukjes elders te verspreiden of toe te
passen. Kennis vormt zich daarentegen in pro-
cessen, waarin verspreiding en toepassing tege-
lijkertijd plaatsvinden, en waarin de kennis on-
middellijk ook weer van gedaante verandert. In
deze opvatting komt het oude volgtijdelijke line-
aire proces van kennisverwerving, ¬versprei-
ding  en –toepassing, en de bijbehorende institu-
tionele taakverdeling op de helling te staan. Het
is niet langer zo dat kennis alleen wordt  gegene-
reerd in daartoe speciaal aangewezen instituten
als onderzoekslaboratoria of universitaire onder-
zoeksscholen, om vervolgens ergens anders in
onderwijsinstellingen en bedrijven te worden
verspreid en toegepast. Kennis vormt zich even-
zeer tijdens onderwijs- en leerprocessen en in de
praktijk van de toepassing, en deze kennis kan
teruggekoppeld worden naar de processen van
fundamenteel onderzoek en ontwikkeling. Ken-
niscirculatie in processen die zowel generatie en
toepassing omvatten wordt steeds belangrijker.

Dit kennismodel sluit aan bij een ervaring die
momenteel in het onderwijs op veel plaatsen
wordt gevoeld, dat is die van democratisering
van de toegang tot kennis. Leerlingen verschij-
nen op de basisschool met meer vaardigheden in
het omgaan met computers dan hun onderwij-
zers. Naarmate zij zich vaker thuis en op school
op het internet bewegen wordt hun voorsprong
groter en rijst de vraag of zij hun kennis nog
overwegend van de onderwijzer betrekken of
van elders. Werknemers melden zich bij hoge-
scholen, niet alleen met een eertijds behaald
mbo-diploma, maar ook met in jarenlange wer-
kervaring verworven competenties die congru-
ent zijn met althans een deel van de kennis en
vaardigheden die een hbo-opleiding tracht aan te
brengen. Studenten hebben steeds vaker een
baan naast de studie en leren daar dingen die in
het formele curriculum van universiteit of hoge-
school in de eindtermen van stages of theorie-
vakken zijn opgenomen. Door de snelle techno-
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logische vernieuwing van productieprocessen is
de leerintensiteit van veel werkplekken aanzien-
lijk toegenomen; men leert gewoon veel meer in
het werk dan vroeger. Met de toepassing van
webtechnologie in het dagelijks leven is kennis
veel gemakkelijker toegankelijk geworden en
kunnen langs informele weg competenties ver-
worven worden die vroeger alleen in het formele
onderwijs werden aangebracht. Het onderwijs-
systeem is daarmee zijn oude monopolie op ken-
nisoverdracht aan het verliezen; dat is geen punt
van kritiek, maar vaststelling van een feit.

Als formeel onderwijs slechts één vorm van
leren is naast andere gelijk- en volgtijdelijke leer-
processen elders, moet dat leiden tot een andere
maatschappelijke positionering van het onder-
wijssysteem. Allereerst verandert de functie van
het onderwijs. Stond in het verleden de over-
dracht van kennis en vaardigheden centraal, nu
komen ook andere functies sterker in beeld. Zo
krijgen de onderwijsinstituten meer een taak in
het organiseren, bundelen en op elkaar afstem-
men van leerprocessen die de leerling elders en
binnen de eigen muren doorloopt. Daarnaast
wordt meer preciese toetsing van competenties
die elders en binnen de school zijn verworven
belangrijker, alsook de vastlegging van behaalde
niveaus en de signalering van tekortkomingen.
Voorts komt er steeds meer accent te liggen op
individuele begeleiding van de leerling bij keu-
zes die hij ten aanzien van het leren binnen en
buiten de school moet maken. Het onderwijs
gaat dus onder druk van de samenleving steeds
meer zijn vertrekpunt kiezen in de individuele
leerling, wat hij meebrengt, elders opdoet en uit-
eindelijk wil en kan bereiken. Het aanbod van
kennisoverdracht, vaardighedentraining en
competentieverwerving is een functie van het-
geen de leerling nodig heeft, en dat kan van indi-
vidu tot individu aanzienlijk variëren.  

Het onderwijs laat daarmee geleidelijk het
oude aanboddenken achter zich. Het is niet
meer: wij bepalen de vakken en het rooster, de
leerkracht draait zijn lessen af en de leerlingen
moeten maar zien dat zij er voldoende uit oppik-
ken. Onderwijs wordt een interactief proces,

waarin het aanbod flexibeler reageert op een
vraag die steeds gedifferentieerder wordt. Het is
in dit verband opvallend dat sectoren die van
oudsher een heterogene groep studenten ken-
nen, zoals mbo en hbo, de afgelopen jaren veel
meer aan flexibilisering en vernieuwing van het
onderwijsaanbod hebben gedaan dan bijvoor-
beeld de universiteiten, die nog altijd baden in
de ouderwetse weelde van een relatief homo-
gene populatie. Het onderwijs wordt uitgedaagd
meer ‘mee te ademen’ met andere maatschappe-
lijke sectoren en tot een afstemming van leerpro-
cessen te komen. Marktoriëntatie is hiervoor
een misleidende term, omdat het tegelijk privati-
sering en commercialisering suggereert. Maar
onmiskenbaar is dat het onderwijs heroïsche po-
gingen doet beter en flexibeler op de steeds ver-
anderende vraag van leerlingen te reageren.
Vraagoriëntatie en vraagsturing zijn aan de orde
van de dag, instrumenten als assessment en de
erkenning van elders verworven competenties
behoren al tot de pasmunt van het moderne
Nederlandse onderwijs. We zouden moeten
koesteren wat in veel instellingen en scholen al
gepresteerd is op het vlak van vermaatschappe-
lijking en flexibilisering.

consumentisme en commercialisering

Het verlies van het monopolie op kennisover-
dracht raakt het onderwijssysteem in de kern.
Een ingrijpende heroriëntatie is aan de gang,
waarvan het effect niet kan worden gemeten met
verwijzing naar vroegere kwaliteitsmaatstaven.
Bovendien wordt het veranderingsproces beïn-
vloed door flankerende trends in de samenleving
die de positie van het onderwijs verder onder
druk zetten. Zie ik het goed dan is daarin vooral
de voortgaande commercialisering van het dage-
lijks leven van grote invloed. Ik doel hier niet op
zulke opwindende zaken als de vraag of Kennis-
net wel of niet links met reclame-sites mag be-
vatten, dan wel of een universiteit af en toe iets
voor het bedrijfsleven mag betekenen. Dit is
slechts de periferie van het verschijnsel commer-
cialisering. Essentiëler is enerzijds dat scholie-
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ren en studenten op steeds jongere leeftijd in de
rol van consument worden geplaatst, voorwerp
van intensieve marketing van bedrijven die een
afzetmarkt voor hun producten zien. En ander-
zijds dat scholen en onderwijsinstellingen ge-
confronteerd worden met het feit dat onderwijs
steeds meer (ook) een marktgoed wordt, dat ver-
handelbaar is en met winst kan worden ver-
kocht.

De huidige generatie tieners leidt geen zorge-
loos bestaan. Zij zijn een doelgroep met groot en
groeiend financieel potentieel, die als consu-
ment van uiteenlopende diensten en producten
dient te worden bewerkt. Die bewerking begint
al op jonge leeftijd nu de voedings-, kleding- en
speelgoedhandel heeft ontdekt dat ouders zich
door de wensen van hun kinderen laten leiden.
Zij zet zich voort tijdens de basis- en middelbare
schoolperiode, wanneer kinderen geleidelijk ook
meer zelf te besteden krijgen. Er is geen catego-
rie waarvan de koopkracht de laatste decennia zo
gestegen is als de 12-18 jarigen. Deze ontwikke-
ling van intensief consumentisme heeft een
grote invloed op de sfeer binnen het onderwijs.
Groepsvorming rond consumptiepatronen, bij-
voorbeeld bepaalde merkkleding, is allang be-
kend. Sinds een paar jaar is daar nu het gedoe
met mobiele telefoons, sms-berichten e.d. bijge-
komen. Om van riskante consumptiegewoonten
in de sfeer van drugs en alcohol maar te zwijgen.
De school moet met deze ontwikkeling van kin-
deren tot vroegrijpe economische subjecten
maar zien klaar te komen. De druk op scholieren
is enorm, niet alleen in economische zin. De
ruimte voor discipline en concentratie in leer-
processen wordt kleiner. Onderwijs moet gege-
ven worden in de smalle marges van het kinder-
en puberbestaan.

Op wat latere leeftijd worden regionale oplei-
dingscentra, hogescholen en universiteiten ge-
confronteerd met hetzelfde verschijnsel. Bijna
drie-kwart van de studenten heeft een baantje
van enige omvang en daardoor niet meer dan 20-
25 uur per week beschikbaar voor de studie. De
toetreding tot de arbeidsmarkt is iets dat allang
niet meer uitsluitend plaatsvindt na afronding

van de studie, al wil de wetgever die fictie nog al-
tijd in stand houden om het onderwijs ‘initieel’
te kunnen blijven noemen. Studenten werken
naast de studie, zoals zij later naast hun werk ook
zullen blijven studeren. Feitelijk is het gehele ge-
bied van het tertiair onderwijs een voorziening
geworden die parallel aan het arbeidsbestaan is
georganiseerd: in het leeftijdsbereik van 18 tot 25
met een overwegend accent op studie, daarna
met een sterker accent op arbeid. De meer voor-
uitstrevende onderwijsinstellingen hebben dit
feit geaccepteerd en zijn opgehouden te klagen
over het feit dat studenten geen 40 uur per week
aan hun studie besteden. Zij verkennen de moge-
lijkheden van deeltijdse- en duale programma’s,
die rekening houden met de werktijden of zelfs
een plaats inruimen voor leren tijdens het werk.
Dit deel van het onderwijs kiest ervoor in symbi-
ose te leven met de sfeer van de arbeid, die steeds
vroeger een steeds grotere betekenis krijgt in het
leven van jonge mensen.

Onvermijdelijk manifesteert zich in deze be-
weging ook de tweede verschijningsvorm van
commercialisering: de constatering dat het
onderwijs een private economische waarde
heeft. Publiek en privaat profijt zijn bij tertiair
onderwijs altijd in een zekere balans aanwezig.
In tijden van krappe arbeidsmarkten en ruime
vraag naar hoger opgeleiden is het private profijt
van een tertiaire opleiding aanzienlijk. Hoge
aanvangssalarissen en ruime doorgroeiperspec-
tieven roepen, evenzeer als ruimere verdiensten
in het baantje naast de studie, de vraag op of de
eigen bijdragen van studenten niet omhoog kun-
nen. Waarom zou de belastingbetaler opdraaien
voor de kosten van een management- of accoun-
tantsstudie, terwijl de betrokkene daarmee ver-
volgens zeer aanzienlijk gaat verdienen ? Diffe-
rentiatie van overheidsbekostiging ligt voor de
hand, evenzeer als differentiatie van collegegeld.
Maar die thema’s zijn voorlopig volstrekt poli-
tiek taboe. De Tweede Kamer heeft enige tijd ge-
leden nogeens  duidelijk gemaakt dat zij over pu-
blieke en private verantwoordelijkheid in het
Nederlandse (hoger) onderwijs geen fatsoenlijk
debat wil voeren. Dat lijkt, door overvloedig ge-
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bruik van het toegankelijkheids-argument, een
linkse opstelling. Maar het is in werkelijk vooral
in het voordeel van de huidige en toekomstige
betere kringen die op deze wijze het onderwijs
van hun kinderen genereus door de lager betaal-
den laten subsidiëren.

De verkoop van onderwijsdiensten op de vrije
markt begint zich niettemin in het parallelle cir-
cuit aardig te ontwikkelen. Private basisscholen
staan nog aan het begin van hun ontwikkeling,
maar zullen gezien de groeiende rijkdom in be-
paalde bevolkingsgroepen een grotere vlucht ne-
men. Commerciële aanbieders van middelbaar
onderwijs zijn allang bekend en zien hun markt-
aandeel groeien. Herkansing via de private route
of de laatste twee jaren havo/vwo in één jaar, ko-
men steeds meer voor als ouders maar genoeg
betalen willen. Roc’s, hogescholen en univer-
siteiten verzorgen voor bedrijven aangepaste
programma’s of bieden cursussen aan voor open
inschrijving tegen commerciële tarieven. Zij
moeten wel, want private aanbieders doen het-
zelfde en krijgen van de overheid steeds meer er-
kenning voor hun diensten. Onderwijs blijkt,
ook als het gaat om langere programma’s voor
een officieel diploma, een goed dat zich uitste-
kend laat verhandelen. Naarmate de commer-
ciële onderwijsmarkt groeit laat zij zich steeds
moeilijker institutioneel scheiden van de pu-
blieke dienstverlening. Als de ene burger voor
veel geld koopt wat de ander (bijna) gratis van
overheidswege wordt aangeboden, rijst vanzelf
de vraag waarom ? De overheid moet dan de pu-
blieke verantwoordelijkheid opnieuw definiëren
en markeren waar zij eindigt en de particuliere
verantwoordelijkheid begint.  

internationalisering

Heroriëntatie op de publieke verantwoordelijk-
heid voor onderwijs, haar mogelijkheden en
haar grenzen, wordt ook noodzakelijk gemaakt
door een groeiende internationalisering van
samenleving, arbeidsmarkt en opleidingen.
Mondialisering van de handel, Europese econo-
mische en bestuurlijke integratie, grotere inter-

nationale mobiliteit, het zijn allemaal factoren
die werken en leven in een land als Nederland
steeds minder een specifiek nationaal karakter
geven. Voor hoog opgeleiden is het werken in
een internationale setting langzamerhand de
standaard aan het worden; werksituaties waarin
men zich uitsluitend binnen Nederland beweegt
behoren tot de uitzonderingen. Langere werkpe-
riodes in het buitenland komen steeds meer
voor, maar ook wanneer men zijn werkplek in ei-
gen land heeft vormen internationale contacten
een belangrijk element van het werk. Talenken-
nis, vooral kennis van het Engels wordt onont-
beerlijk en het vermogen zich in te leven in an-
dere culturen een wezenlijk onderdeel van de be-
roepsvorming.

De veranderingen die de internationalisering
van arbeid en samenleving van het onderwijs-
systeem vraagt komen het eerst tot uiting in het
hoger onderwijs. We zien daar een bijvoorbeeld
een groeiende samenwerking met buitenlandse
hogescholen en universiteiten, vaak beginnend
met de uitwisseling van studenten voor delen
van het studieprogramma. Het vrije verkeer van
studenten wordt verder gestimuleerd door de
sterke groei van Engelstalige programma’s, die
zowel voor Nederlandse als buitenlandse studen-
ten toegankelijk zijn. In delen van het hoger
onderwijs neemt Engels nu de taak over die het
Latijn tot in de achttiende eeuw had: die van lin-
gua franca. Internationale benchmarking van
programma-inhoud en kwaliteit komt meer
voor, en het nieuwe accrediteringssysteem is uit-
drukkelijk bedoeld om de uitwisselbaarheid in
Europa van diploma’s, titels en kwaliteitsniveaus
te stimuleren. Daar komt bij dat nieuwe infor-
matietechnologie de beweeglijkheid van onder-
wijsaanbieders vergroot. Buitenlandse aanbie-
ders kunnen daarom op de Nederlandse markt
gaan opereren en Nederlandse aanbieders op de
wereldmarkt. De World Trade Organization
heeft de vrije verhandelbaarheid van onderwijs-
diensten al op de agenda gezet, en wel op een
wijze die weinig ruimte laat voor afscherming
van deze markten. Meer ten principale zal de na-
tionale overheid dus de komende tijd haar rol
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moeten heroverwegen ten aanzien van een
systeem van hoger onderwijs dat zich steeds
internationaler gaat bewegen.

Maar de internationalisering raakt niet alleen
het hoger onderwijs. Ook op lager en middelbaar
niveau wordt de invloed van internationale
maatstaven belangrijker. Nederlandse scholie-
ren worden niet alleen voorbereid op Neder-
landse banen en studies, maar evenzeer op werk
en studeren in het buitenland. Zij moeten aan-
sluiting hebben bij hetgeen in de grote Europese
ruimte gebeurt. De roep om meer onderwijs in
de Engelse taal op en na de basisschool neemt
toe. De kwaliteitstoetsing van basis- en voortge-
zet onderwijs door internationale vergelijking
krijgt een belangrijker plaats. Leerkrachten wor-
den geacht zich meer internationaal te oriënte-
ren op hun vak. Buitenlandse studentenuitwis-
seling heeft ook in het middelbaar beroepson-
derwijs zijn intrede gedaan, evenals Engelse- en
Duitstalige programma’s.

Deze tendenzen vragen een overheidsbeleid
waarin internationalisering niet langer een mar-
ginale nevenactiviteit van het onderwijs is. Een
beleid ook waarin het opleiden van buitenlandse
studenten, in ruil voor het uitzenden van Neder-
landse studenten, tot de kernactiviteit van het
onderwijs wordt gerekend. Een beleid kortom,
waarin het Nederlandse onderwijs wordt geposi-
tioneerd als onderdeel van het Europese onder-
wijssysteem, met weliswaar specifieke nationale
trekken maar ten principale internationaal ge-
oriënteerd. Ondanks alle retoriek heeft de over-
heid in dit opzicht nog een lange weg te gaan.

professionalisering

Een laatste maatschappelijke tendens die grote
invloed heeft op het hedendaagse onderwijs is
de professionalisering van arbeid en samenle-
ving. Hierboven is gewezen op de toenemende
variëteit van de vraag naar onderwijs, die aan-
leiding is om minder vanuit standaardaanbod te
denken en meer individueel maatwerk te leve-
ren. Die tendens is in feite de verschijningvorm
in het onderwijs van een bredere maatschappe-

lijke beweging van productfuncties naar capaci-
teitsfuncties. Bij productfuncties domineert de
visie van de aanbieder op wat de afnemer nodig
heeft: hij biedt kant en klare producten aan waar-
uit de consument kan kiezen. Naarmate de wen-
sen van consumenten diverser en gecompliceer-
der worden, hetgeen bij toenemende welvaart
onvermijdelijk is, moet de aanbieder steeds
meer onderscheiden producten gaan maken om
geen markt te verliezen. De markt voor hypothe-
ken is een aardig voorbeeld van deze ontwikke-
ling: kon men dertig jaar geleden nog slechts kie-
zen uit lineaire aflossing, annuïteiten en levens-
verzekeringshypotheken, nu is de variatie schier
oneindig en zijn de banken bovendien graag be-
reid individuele specificaties toe te staan. Zo is
ook het cursusaanbod van de hogescholen de
laatste decennia enorm in diversiteit gegroeid:
studenten kunnen dezelfde opleiding in vol-
tijdse vorm, in deeltijd of in samenhang met hun
werk (duaal) volgen, met langere en kortere leer-
trajecten, met gebruikmaking van afstandson-
derwijs of meer klassikaal.

Deze voortdurende groei van het aantal pro-
ductspecificaties heeft echter tot gevolg dat de
producent steeds meer gaat uitgeven aan ont-
werp- en ontwikkelingsactiviteiten, marketing
en voorraadvorming, voor producten die een
steeds kortere levenscyclus hebben. Op een be-
paald punt wordt het dan interessant over te
schakelen op wat in de bedrijfskunde een ‘capaci-
teitsfunctie’ heet. Daarbij maakt de producent
geen kant en klare producten meer op voorraad.
Hij beheert daarentegen een geheel van capa-
citeiten, zoals kennis, vaardigheden, kapitaal,
contacten met specialisten op deelgebieden, net-
werken. Naarmate de klant zijn wensen specifi-
ceert zet de producent delen van deze capacitei-
ten in om een uniek en pasklaar product te ma-
ken. De wensen van de klant zijn hierbij leidend.
Van belang is bovendien dat degenen die het pro-
duct voor de klant maken een zeer brede deskun-
digheid hebben. Meer dan verkopers en marke-
teers van standaardproducten moeten zij zich
kunnen inleven in de behoeften van de klant en
een overzicht hebben van de beschikbare capa-
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citeiten en combinatiemogelijkheden. Dit vergt
aan ‘het front van de dienstverlening’ een hoge
mate van professionaliteit. 

De metafoor van de capaciteitsfunctie is be-
langrijk om de ontwikkeling van het Neder-
landse onderwijs naar meer vraaggerichtheid te
begrijpen. De onderwijssector laat, evenals an-
dere segmenten van de samenleving, een voort-
durende toename van de variëteit in behoeften
zien. Leerlingen in het basisonderwijs hebben
een steeds diverser achtergrond, zowel cultureel
als qua leermogelijkheden thuis. Al op het vierde
levensjaar blijken sommige kinderen een jaar
leerachterstand te hebben op het gemiddelde, en
andere een jaar voorsprong. Uiteenlopende
thuismilieus, welvaartsniveaus en culturele ver-
schillen dragen bij aan een verdere differentiatie
van leerbehoeften. De scholen reageren daarop
door het onderwijs zo veel als mogelijk is te indi-
vidualiseren, met name via de computer.

In voortgezet en hoger onderwijs zien wij de-
zelfde heterogenisering van de leerling- en stu-
dentenpopulatie. Pogingen om dit op te vangen
door sortering in verschillende schooltypen lei-
den onvermijdelijk tot aanzienlijke verschillen
in behandeling en kansen. De schooltypen blij-
ken te star om te reageren op wisselende leerbe-
hoeften en leerlingen voelen zich vaker mis-
plaats dan op hun plek. Individualisering van
leerwegen en een aanpak die uitgaat van de uit-
eenlopende mogelijkheden en interesses van
leerlingen worden wel toegepast, maar  de finan-
ciële polsstok en competenties van docenten rei-
ken hiervoor niet ver genoeg. In het tertiair
onderwijs wordt de heterogeniteit nog versterkt
door de toename van het ‘een leven lang leren’
dat veel volwassen werknemers en werkzoeken-
den naar de instellingen brengt. Zij vragen bij
uitstek geen standaardprogramma’s maar maat-
werk, waarin rekening gehouden wordt met el-
ders verworven competenties en de beperkingen
die werk en privé-leven aan de beschikbaarheid
opleggen. Een meer diverse uitstroom van jonge-
ren uit het secundair onderwijs en een groeiende
vraag van volwassenen plaatst het tertiair onder-
wijs voor de uitdaging het oude aanboddenken

radicaal los te laten en voor een principiële
vraagoriëntatie te kiezen. Eindniveaus worden
daarbij vastgelegd en door accreditatie en kwali-
teitsbewaking gewaarborgd. Aanvangsniveaus
zijn echter variabel en leerroutes dus eveneens.
Standaard-curricula worden verlaten en indivi-
duele programma’s worden variabel samenge-
steld uit beschikbare modules en elders inge-
kochte onderdelen. Met name de ROC’s en
hogescholen hebben de laatste jaren grote vorde-
ringen gemaakt op deze weg. 

Zoals gezegd is in de omslag naar capaciteits-
functie en vraagoriëntatie van het onderwijs de
professionaliteit van de docent een doorslagge-
vende factor. Maatwerk vraagt meer deskundig-
heid en flexibiliteit, meer behendigheid in het va-
riëren van de eigen rol, meer samenwerking met
andere onderwijsverzorgers en een breder in-
zicht in wat er zich in de samenleving afspeelt,
dan de traditionele leraarsrol. Wanneer deze gro-
tere professionaliteit ruimte krijgt door meer
autonomie en zelfsturing van docententeams
kan zij de basis zijn voor beter onderwijs voor
meer kinderen. In het bedrijfsleven weet men al
jaren dat hoogopgeleide professionals ruimte
moeten krijgen om op hun eigen wijze kwaliteit
te realiseren. Starre tayloristische organisatie-
structuren hebben daarom plaatsgemaakt voor
professionele autonomie en sturing op eindre-
sultaat in plaats van op aanwezigheid en werk-
proces. Bij professionals stimuleert men een or-
ganisatiegebonden ondernemerschap, dat maakt
dat zij zich maximaal inzetten om het afgespro-
ken resultaat te bereiken. Hoe meer men de pro-
fessionals aan uitvoeringsregels bindt die hun
speelruimte beperken, hoe meer zij onder hun
niveau gaan werken en hoe matiger het resultaat. 

Het onderwijs, dat in het primaire proces uit-
sluitend werkt met hoogopgeleide professionals,
zou hieruit lessen kunnen trekken. Docenten-
teams in scholen zouden veel meer ruimte moe-
ten krijgen om, in overleg met de ouders, leerlin-
gen en studenten, zelf te bepalen hoe zij het
onderwijs zullen inrichten om de gegeven doe-
len te bereiken. De  gedachte die eerder o.a. door
In ’t Veld en De Vijlder is gelanceerd om scholen
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het onderwijs te laten uitbesteden aan zelfstan-
dige maatschappen van leraren trekt de noodza-
kelijke grotere professionele autonomie door tot
zijn radicale consequentie. Ik zou geneigd zijn
die stap nog niet te zetten, maar voorshands te
verkennen hoe andere organisaties erin zijn ge-
slaagd hun professionals door meer regelruimte
tot grotere prestaties te verlokken, in plaats van
direct een geheel vrije markt te creëren. Organi-
satiegebonden ondernemerschap zal binnen de
maatschappelijke onderneming die de school is
misschien beter werken dan commercieel onder-
nemerschap.

groot- en kleinschaligheid

De ontwikkeling van het onderwijs in de laatste
drie decennia laat steeds duidelijker de paradox
van gelijktijdige schaalvergroting en ¬verklei-
ning zien. Een grotere variëteit van onderwijsbe-
hoeften vraagt, zoals gezegd, om meer individu-
eel maatwerk en dus meer kleinschaligheid. In
dezelfde lijn vergt een grotere professionele
autonomie en regelruimte voor docenten een
kleinschaliger organisatie van het onderwijspro-
ces. Klanten en personeel van het onderwijs-
systeem willen naar meer herkenbaarheid en
kleinere eenheden. Anderzijds vraagt de aanstu-
ring van het systeem als geheel onmiskenbaar
om schaalvergroting. De bekostiging door de
overheid is qua systematiek en niveau zodanig
dat alleen wat grotere eenheden ermee uit de
voeten komen. Men heeft schaal nodig om de be-
schikbare middelen voldoende flexibel te kun-
nen inzetten. Daarbij vraagt een grotere autono-
mie op de werkvloer tegelijk een meer uitge-
werkte bewaking van de resultaten en een
doordachter en scherper personeelsbeleid. Daar-
voor is management nodig van een behoorlijk
niveau, en dat is in kleinschalige instellingen
vrijwel afwezig. Bestuurlijk en beheersmatig
staan de signalen dus onontkoombaar op schaal-
vergroting.

Politiek is van deze paradox gemakshalve een
tegenstellling gemaakt waarin, moet ik geloven,
D66 voor schaalverkleining is en de PvdA voor

schaalvergroting. Dit is een vergroving die wei-
nig zinnig debat oplevert. Schaalvergroting en
schaalverkleining in het onderwijs zijn immers
wel degelijk gelijktijdige processen die slechts
schijnbaar met elkaar in tegenspraak zijn. De
overheid zal de komende jaren met het veld ver-
der moeten werken aan grootschaliger schoolbe-
sturen in basis- en voortgezet onderwijs. Die be-
sturen zullen beter in staat moeten zijn manage-
ment te ontwikkelen dat de professionals
werkelijke autonomie kan verschaffen. Dan
wordt de ruimte gevuld die bij het zo gewenste
kappen van de nog altijd zeer overvloedige en ge-
detailleerde overheidsregels ontstaat. Schoolbe-
sturen en directies zullen tot een betere organi-
satie van de branche moeten komen dan nu het
geval is. De versnippering van de belangenbehar-
tiging over drie besturenkoepels en drie koepels
van directies remt de volwassenwording van de
branche en geeft aanleiding tot zeer verfijnde
overheidsinterventie. Ook daar zou schaalver-
groting zeer helpen.

In het onderwijsproces is daarentegen ver-
dere schaalverkleining de aangewezen weg om
meer menselijke maat te maken. Kleinere scho-
len met zelfstandige docententeams, minder
massale gebouwen, minder omvangrijke
roosters en meer zelfsturing op teamniveau, het
zijn allemaal zaken die nodig zijn om individu-
eel maatwerk aan een gevarieerder groep leerlin-
gen mogelijk te maken. Nieuwe informatietech-
nologie ondersteunt dit proces doordat zij de
communicatie tussen kleinschalige eenheden
verbetert en als instrument kan dienen bij indi-
vidueel leren. Wil men de schaalverkleining
goed aansturen dan is echter professioneel ma-
nagement en hoogwaardig bestuur nodig, het-
geen zonder bestuurlijke schaalvergroting niet
te bereiken is.

het onderwijsbeleid

In de kenniseconomie is vermaatschappelijking
van het onderwijs op alle niveaus een krachtig
imperatief. De tijd dat onderwijssectoren vooral
in debat waren met de overheid en met elkaar is
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voorbij. De pedagogische provincie heeft zijn
langste tijd gehad. Leerprocessen binnen het
onderwijs zijn steeds meer vervlochten met leer-
processen in andere sferen van het maatschappe-
lijk leven. Onderwijsinstellingen moeten zich
dus afvragen hoe zij die vervlechting kunnen or-
ganiseren en benutten om de leeropbrengst voor
de leerling zo groot mogelijk te maken. Contac-
ten in de samenleving worden daarvoor belang-
rijker. De school is niet meer een filiaal van het
ministerie, enigszins willekeurig neergezet in
een wijk of buurt, maar moet steeds meer onder-
deel zijn van het gemeenschapsleven ter plekke.
In de plaatsbepaling van de Europese Unie tij-
dens de top van Lissabon (voorjaar 2000) werden
kenniseconomie en sociale cohesie in één adem
genoemd. Vanuit beide invalshoeken wordt het
onderwijs in het middelpunt van de ontwikke-
ling geplaatst. De groeiende kennisintensiteit
van het productie-apparaat genereert zulke te-
korten aan hooggeschoolde arbeid dat het onder-
wijs een toenemend economisch belang krijgt.
Tegelijk wordt de emancipatie van achterblij-
vende groepen, met name etnische minderhe-
den, urgenter om de samenleving bijeen te hou-
den en het verborgen talent naar buiten te bren-
gen. Het onderwijs krijgt hiermee zijn
maatschappelijke vormingstaak ten dele terug.

Het is de vraag of deze veelzijdige vermaat-
schappelijking in het onderwijsbeleid van de
overheid voldoende onderkend en gestimuleerd
wordt. Er is de afgelopen jaren veel aandacht be-
steed aan sturingstechniek en vergroting van de
zelfstandigheid van instellingen ten opzichte
van de overheid. Ook op het vlak van beheer zijn
vorderingen gemaakt in de richting van decen-
tralisatie en autonomievergroting. Maar er is
geen beleidsfilosofie, geen visie op de rol van het
onderwijs in de moderne kenniseconomie, geen
gevoel voor de noodzaak tot vermaatschappelij-
king. Geen neiging ook om het debat met andere
departementen aan te gaan. Binnen de eigen ko-
ker is de wereld wel zo aangenaam. 

Het politieke debat over onderwijs is arm, af-
geleid naar volstrekt onbelangrijke details (het
collegegeld van de topmasters, om een bizar

voorbeeld te noemen), en deels reactionair. Men
kan de weidse onderwijsfilosofieën van de jaren
’70 kritiseren, en hun uitwerking op schoolni-
veau laken (basisvorming), maar wat ervoor in
de plaats is gekomen is nostalgie naar het oude
gymnasium en niet veel meer. De samenleving
vraagt daarentegen om meer en beter onderwijs.
Niet volgens een blauwdruk die centraal wordt
opgelegd, maar gestuurd door de maatschappe-
lijke vraag. Het onderwijsbeleid zou primair de
scholen en instellingen moeten faciliteren om
op die vraag adequaat te reageren.

Dat vraagt geen terugtredende overheid die
vooral op autonomievergroting en deregulering
gericht is. Het vraagt nog minder een overheid
die strooit met vage noties van liberalisering en
marktwerking, maar daarin voornamelijk zelf
een alibi vindt om de dialoog met de onderwijs-
instellingen en het toezicht op de besteding van
publieke middelen te laten verslappen. Om,
wanneer het hier en daar ontspoort (zoals recen-
telijk helaas is gebeurt) plotseling als scherp-
rechter en super-regulator op te treden. Er is,
kortom, in het geheel geen behoefte aan een
overheid die consequent niet thuis geeft als het
erop aankomt sturing door de maatschappelijke
vraag en externe oriëntatie werkelijk vorm te ge-
ven, de grenzen tussen publiek en privaat helder
te trekken, en de broodnodige ambities van het
onderwijs in een kenniseconomie te formule-
ren, maar in plotselinge daadkracht met allerlei
nieuwe regels en geboden komt als er iets ver-
keerd gaat. 

In een tijd die scheeuwt om variëteit, om
ruimte voor professionals en vrij baan voor de
verbeelding, in zo’n tijd moet de overheid het
onderwijs niet sturen op regels, voorschriften en
bekostigingsprikkels. Het systeemdenken dat
eind jaren tachtig voluit greep kreeg op het
onderwijsbeleid heeft (helaas) onder sociaal-de-
mocratisch bestuur een duivelse combinatie op-
geleverd van autonomere instellingen, puur fi-
nanciële efficiëncy-prikkels en gedetailleerde re-
gels voor de inhoud om de kwaliteit te bewaken.
Dit beleidsparadigma heeft de vormingscultuur
van het onderwijs ten dele vernietigd en vervan-
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gen door een marketingcultuur. Anderszins
heeft het tot vervreemding en berusting geleid,
de ambitie om over onderwijsinhoud en –doelen
te denken ontmoedigd. En naarmate de samenle-
ving meer van het onderwijs gaat vragen gene-
reert dit beleid meer perverse reacties. Het terti-
air onderwijs enerzijds financieel volledig ver-
schralen en de onderlinge concurrentie tussen
de instellingen tot grote hoogte opstuwen, en an-
derzijds aandringen op een meer commerciële
benadering van de groeiende vraag naar een le-
ven lang leren, is niet alleen cynisch, het is ook
vragen om ontsporingen. En die zijn er dan ook
gekomen. Dat Minister en Kamer daarover nu
om strijd ach en wee roepen behoort (helaas) tot
de Nederlandse politieke folklore. Het debat over
hoe het zo is kunnen komen, en wie verantwoor-
delijk en medeverantwoordelijk kan worden ge-
steld is immers makkelijker te voeren dan het
debat over het achterhaalde karakter van dit be-
leid, wat de samenleving werkelijk van het
onderwijs vraagt, en hoe de overheid daarin lei-
dend zou kunnen zijn.

De kenniseconomie heeft behoefte aan een
snel (mee)veranderend en flexibel onderwijs-
systeem dat adequaat reageert op de maatschap-
pelijke vraag. Sterke overheidssturing op regels
is hiervoor ongeschikt. De overheid moet daar-
entegen de autonomie van onderwijsinstellin-
gen en docententeams drastisch verder vergro-
ten. Regels moeten vooral betrekking hebben op
de competentieniveaus die leerlingen en studen-
ten moeten bereiken om een bepaalde formele
kwalificatie te verwerven. De wijze waarop de
school de route naar die competenties inricht
moet veel vrijer zijn dan nu het geval is. Scholen
en docenten moeten de gelegenheid krijgen het
onderwijs weer boeiend te maken voor diverse
groepen leerlingen. Zodat getalenteerde leerlin-
gen niet uitvallen of onderpresteren, zoals nu op
grote schaal gebeurt (veel drop outs zijn verre
van dom), maar hun eigen weg kunnen vinden
door het onderwijs. Dat vergt dat de overheid op-
houdt gedetailleerde regels te geven voor vak-
ken, vakinhouden, examens en al die zaken die
de school beter zelf kan bepalen. Het vergt ook

dat de overheid zich richt op een veel scherper
omschrijving van de gewenste eindniveaus in
termen van competenties en een veel meer inter-
actief systeem van kwaliteitsbevordering en –be-
waking. 

De kenniseconomie vraagt echter vooral een
overheid die een leidende rol vervult in het debat
over ambities, taken en doelen van het onder-
wijs. Bij alle zogeheten ‘verkenningen’ is dat nu
wat het meest schrijnend ontbreekt: een over-
heid die conceptueel en strategisch het onder-
wijs stuurt. Sturen op concepten betekent lei-
ding geven aan een breed debat over onderwijs.
Het betekent in levendige dialoog gaan met de
mensen die het onderwijs maken, die vanuit hun
professionele autonomie uiteindelijk de kwa-
liteit bepalen. Het betekent ook beddingen cre-
eren waarbinnen de invulling van het onderwijs
in de scholen op een samenhangende manier
kan gebeuren. Wie vrijheid en autonomie ver-
leent aan de onderwijs-professionals, en dat is
meer dan wat ook noodzakelijk, zal hen moeten
helpen vanuit die vrijheid het collectieve belang
te dienen. Dat vraagt een permanente dialoog
waarin de sturende rol van de overheid zich niet
uit in regels en voorschriften, maar in een intel-
lectueel en conceptueel leiderschap in het debat.
De superioriteit van de ideeën die de overheid
mede genereert, of helpt te doen genereren door
anderen, is voor professionele onderwijsgeven-
den uiteindelijk de enige legitimatie om zich te
laten leiden. Ontbreekt die legitimatie dan roe-
pen regels vooral verzet, ontwijkingsgedrag en
ontduiking op. Het onderwijs wordt landerig, cy-
nisch en ongeïnspireerd. In wat in Zoetermeer is
bedacht wordt de menselijke maat niet herkend:
de maat van steeds meer uiteenlopende groepen
leerlingen, de maat van steeds meer gevarieerd
getalenteerde onderwijzers. Die menselijke
maat is echter in onze geïndividualiseerde ken-
nissamenleving de sleutel tot een adequaat func-
tionerend onderwijssysteem. Als we die niet vin-
den kan Nederland zijn ‘leidende rol’ in de Euro-
pese kenniseconomie wel vergeten.
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