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Sociologen kennen het onderwijs een drietal
hoofdfuncties toe: kwalificatie, integratie en differen-
tiatie (Peschar en Wesselingh, 1995). Het onder-
wijs kwalificeert, dat wil zeggen het leert kinderen
kennis, vaardigheden en houdingen waarmee ze
zich later een positie kunnen verwerven in de
samenleving en waardoor ze meerdere sociale rol-
len kunnen vervullen. De integratiefunctie
heeft betrekking op het aanleren van die kennis,
vaardigheden, waarden, normen en attitudes die
horen bij burgerschap, de zogenaamde burger-
schapscompetenties. Een minimum omvang aan
gedeelde waarden, normen en gewoonten is
noodzakelijk wil een samenleving kunnen voort-
bestaan. Het onderwijs draagt aan die basis bij
door leerlingen die aan te leren. De derde functie
is de differentiatiefunctie: leerlingen worden voor-
bereid op uiteenlopende posities in de samenle-
ving. Die differentiatie heeft betrekking op posi-
ties die verschillen naar niveau en naar aard.

Samengevat: het onderwijs leert een nieuwe
generatie de principes van het maatschappelijke
voortbrengingsproces, vervolgens de voor-
waarden voor het samenleven en het regelt ten-
slotte het toewijzen van individuen aan speci-
fieke posities in de samenleving. Uiteraard dra-
gen ook andere maatschappelijke instituties aan
dit proces bij. 

de bias van Leijnse

Opvallend in het artikel van Leijnse is dat de aan-
dacht geheel uitgaat naar de kwalificatiefunctie
van het onderwijs. Het gaat over het kennismo-
nopolie van de gevestigde onderwijsinstellin-
gen, over internationale concurrentie, over certi-
ficering etc. Voorts schenkt hij aandacht aan
maatschappelijke trends als consumentisme en
schaalvergroting en aan besturingsprincipes en
financiering. Geen alinea wordt gewijd aan de
integratiefunctie en de toegankelijkheid van het
onderwijs. Terwijl naar mijn smaak juist op die
terreinen een sociaal-democratische onderwijs-
politiek zich zal kunnen en moeten onderschei-
den van andere. Met betrekking tot de onderwer-
pen die Leijnse aansnijdt zal dat onderscheid er
nauwelijks zijn. Dat met name het beroepson-
derwijs en het universitaire onderwijs flexibeler
moeten worden, zich meer moeten richten op
het aanleren van competenties, meer maatwerk
voor de individuele student moeten bieden, zich
meer internationaal moeten oriënteren, wordt
alom erkend. Dat geldt ook voor de beleidsconse-
quentie, te weten: meer autonomie voor instel-
lingen. Als vervolgens de uitvoering stroperig is
of zich soms malversaties voordoen, dat is be-
stuurlijk wellicht interessant maar niet politiek.
Financieringsarrangementen zijn zo ongeveer
de enige issues voor politieke meningsverschil-
len op het terrein van het beroeps- en universi-
tair onderwijs. Uiteraard kan men ook hier het
probleem van de burgerschapsvorming en de
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toegankelijkheid op de politieke agenda zetten
maar empirische analyses wijzen uit dat dit veel-
eer relevante vraagstukken zijn voor het funde-
rend onderwijs cq het onderwijs in de leerplich-
tige fase. De sector van het beroeps- en universi-
tair onderwijs leent zich derhalve zeer goed voor
paars onderwijsbeleid. In de publieke opinie spe-
len deze onderwerpen echter nauwelijks een rol.
De bachelor-masterproblematiek, meer autono-
mie voor instellingen, meer internationalisering
en meer aandacht voor competenties zijn geen
onderwerpen die zich mogen verheugen in een
warme publieke belangstelling. Ze worden be-
schouwd als technocratisch, onderwerpen voor
bestuurders en deskundigen.

normoverschrijding en segregatie

Dat ligt anders voor de fase van het funderend
onderwijs. De pedagogische opdracht van het
onderwijs in termen van het aanleren van
waarden en normen, het leren respectvol met el-
kaar om te gaan, het bijdragen aan sociale cohe-
sie door het onderwijs, het probleem van de
zwarte en witte scholen en het voorkomen van
normoverschrijdend gedrag door het onderwijs,
zijn onderwerpen waarover elke burger een me-
ning heeft maar die in politieke discussies nau-
welijks van de grond komen. Een voorbeeld.

In het begin van de jaren negentig, mede als
gevolg van een discussie in de media over de rol
die het onderwijs zou kunnen spelen in het be-
teugelen van normoverschrijdend gedrag door
jongeren, is door onderwijsminister Ritzen een
commissie ingesteld die advies moest uitbren-
gen over deze materie. Deze is uiterst behoed-
zaam te werk gegaan. Aanbevelingen als: ‘Uni-
versele waarden die de grondslag vormen van
democratische en humane samenleving en gel-
den als gemeenschappelijk cultuurgoed, dienen
een prominente plaats te krijgen in te ontwer-
pen schoolcodes en in onderwijsprogramma’s’
of: ‘Staatspedagogiek is ongewenst’, komen her-
haaldelijk in het rapport voor (Platform Pedago-
gische Opdracht, 1993). Over wat universele
waarden zijn, vertaald naar concrete richtlijnen,

bericht het Platform niet. Evenmin wordt verwe-
zen naar wat dan op uitvoeringsniveau gemeen-
schappelijk zou moeten zijn. Beleidsvoorstellen
van enige importantie door de centrale overheid
zijn vervolgens achterwege gebleven.

pedagogische tik

Als gevolg van deze autonomie in eigen kring
met betrekking tot de interpretatie van waarden
en normen, is het de rechter die de grenzen be-
paalt van wat nog aanvaardbaar is. Dat geldt voor
wat de grens is tussen een pedagogische tik en
kindermishandeling, tussen aanzetten tot discri-
minatie door leerkrachten en vrijheid van me-
ningsuiting enz. Zo kan het voorkomen dat op
scholen opvattingen over de positie van vrou-
wen in de samenleving worden uitgedragen die
door het overgrote deel van de bevolking als af-
keurenswaardig worden ervaren, maar door de
rechter nog toelaatbaar worden geacht. Ver-
schijnselen die in de media vaak veel aandacht
trekken waarna richting minister van Onderwijs
wordt gekeken met de impliciete wens hande-
lend op te treden. Die moet vervolgens  constate-
ren dat hem of haar de beleidsinstrumenten ont-
breken, verwijzend naar de vrijheid van onder-
wijs. Zo kan ook worden vastgesteld dat het
intercultureel onderwijs in basisscholen nauwe-
lijks van de grond is gekomen omdat de wetge-
ver aarzelt met het nauwkeurig omschrijven van
de doelstellingen.   

Een ander voorbeeld. Segregatie in het funde-
rend onderwijs langs etnische en sociaal-econo-
mische scheidslijnen zet in snel tempo door.
Scholen die voor honderd procent ‘zwart’ zijn en
zelfs soms hun deuren vanwege etnische segre-
gatie moeten sluiten, zijn geen uitzondering
meer. De huidige politieke oplossing is: inves-
teer in kwaliteit. Door ‘zwarte’ scholen van meer
middelen te voorzien verwacht men dat de daar
verblijvende leerlingen meer van het onderwijs
zullen profiteren. En dat is ook zo, maar daarmee
worden allerlei sociale neveneffecten van segre-
gatie nog niet ondervangen. Overheidsbeleid om
segregatie in het onderwijs tegen te gaan is tot
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nu toe niet van de grond gekomen. Sterker nog:
het heeft nooit echt op de politieke agenda ge-
staan en wel om twee redenen. Ten eerste: artikel
23 van de grondwet, dat handelt over de vrijheid
van onderwijs. Schoolbesturen en ouders ver-
plichtingen dan wel beperkingen opleggen met
betrekking tot aanname van leerlingen of keuze
van scholen is in beginsel strijdig met dit artikel.
Ten tweede: de maatschappelijke trend is meer
keuzevrijheid voor individuen. Voorschriften
met betrekking tot schoolkeuze zijn hiermee in
strijd. De keuze voor kwaliteitsverbetering van
zwarte scholen lijkt dan het enig overgebleven
alternatief.

Scholen zijn echter meer dan al of niet goed
toegeruste onderwijsinstellingen. Ouders die
hun kinderen naar een categoraal gymnasium
sturen hebben dat goed begrepen. Terwijl ‘gym-
nasiale’ routes in het reguliere vwo een margi-
naal bestaan leiden, floreren de categorale gym-
nasia. Kennelijk zijn er andere, ‘sociale’ factoren
in het spel die de keuze voor een categoraal gym-
nasium bepalen. Dat scholen eveneens ‘sociale’
instituties zijn, blijkt ook uit de manier waarop
basisscholen functioneren. Het zijn mede opvoe-
dingsinstellingen waar kinderen vriendjes ma-
ken, waar ouders van vriendjes elkaar ontmoe-
ten, met elkaar overleggen over alledaagse op-
voedings- en schoolproblemen en logeerpartijen
regelen. Basisscholen zijn kortom verlengstuk-
ken van het gezinsleven. Interessant in dit kader
is het onderzoeksgegeven dat de keuze voor een
basisschool niet in de eerste plaats wordt ingege-
ven door de kwaliteit van de school in termen
van geleverde leerprestaties, maar meer door na-
bijheid, pedagogisch klimaat, denominatie en
sociale samenstelling. 

Illustratief is ook dat de effecten van het pu-
bliceren van kwaliteitsoordelen over scholen in
het voortgezet onderwijs door het dagblad Trouw
en later, op internet, door de onderwijsinspectie,
beperkt van aard blijken te zijn. Ook daar spelen
schoolklimaat, afstand, traditionele relaties tus-
sen basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs en sociale samenstelling een belang-
rijke rol. Aspecten waar het beleid zich verre van

houdt. Zo doet zich de paradoxale situatie voor
dat het overheidsbeleid met betrekking tot het
funderend onderwijs zich concentreert op de
kwaliteit van het onderwijsaanbod, terwijl de
discussies van ouders en leerlingen gaan over de
omgang van leerkrachten met leerlingen, over
het bijbrengen van normen en waarden, over
orde, discipline en veiligheid, over massaliteit en
over de sociale samenstelling van de leerlingpo-
pulatie (zwart/wit). Kennelijk is het onderwijs,
in termen van aanbod, in de ogen van ouders en
leerlingen van een dusdanige kwaliteit dat het

geen relevant issue meer is en zijn verschillen
tussen scholen in dit opzicht zo gering dat de
aandacht zich richt op de sociale en pedagogische
aspecten van het funderend onderwijs. Dat lijkt
me ook de verklaring te zijn voor de paradox die
Roel Bosker constateert (zie de introductie van
Leijnse’s bijdrage), te weten dat het niveau van
de leeropbrengsten in Nederland, internationaal
gezien, goed is, terwijl er in de publieke opinie
sprake is van ‘falen’ van het onderwijs.

Zoals gezegd, de vrijheid van onderwijs, het
honoreren van de wens tot meer keuzevrijheid,
het beginsel van de autonomie in eigen kring
wat het aanleren van waarden en normen betreft
en het streven naar grotere autonomie van
onderwijsinstellingen voor funderend onder-
wijs zijn de fundamenten van het huidige onder-

Scholen zijn ook
opvoedingsinstellingen waar
kinderen vriendjes maken,
waar ouders van vriendjes
elkaar ontmoeten, met elkaar
overleggen over alledaagse
opvoedings- en school-
problemen en logeerpartijen
regelen
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wijsbeleid. Tegelijkertijd leiden die tot beleids-
barriëres voor die onderwerpen waarover in de
publieke opinie het meest wordt gediscussieerd
en waarop de maatschappelijke kritiek zich toe-
spitst. 

fundamentele vragen

Als deze analyse juist is en ‘investeren in kwa-
liteit’ niet afdoende is om het falen van de peda-
gogische functie van het onderwijs te bestrijden
noch de sociale effecten van de toenemende se-
gregatie, dan dienen zich een aantal zeer funda-
mentele vragen aan. Zoals: hoeveel willen we op-
offeren van de fundamenten van het huidige
onderwijsbeleid om beleidsmaatregelen in deze
richting mogelijk te maken? Onlangs is door
D66 al een voorschot op deze discussie genomen
door voor te stellen dat bijzondere scholen geen
leerlingen zouden mogen weigeren waarvan de
ouders zeggen de grondslag van de school te res-
pecteren. Dit in afwijking van de huidige
wetstekst die luidt dat de ouders de grondslag
dienen te onderschrijven. De reactie van met name
orthodox christelijke scholen was, zoals voor-
spelbaar, stevig. Uiteraard zijn op dit terrein nog
veel andere maatregelen te bedenken: van
schoolgrenzen tot gratis leerlingenvervoer. Of
door de overheid georganiseerde voorlichtings-
campagnes over kwaliteiten van basisscholen in
een stad dan wel het inrichten van centrale aan-
meldingspunten voor basisscholen waar met
elke ouder wordt gesproken over de preferente

schoolkeuze van de ouder en mogelijke wensen
van het stadsbestuur in deze. Honorering van de
wensen van het stadsbestuur zou gepaard kun-
nen gaan met het aanbieden van gratis leerling-
vervoer of zelfs een geldelijke beloning. Voorstel-
len tot dergelijke maatregelen zullen, zoals is te
voorzien, niet alleen discussies oproepen in het
Haagse maar ook in de wijken. Op voorhand is
tevens te voorspellen dat door het agenderen van
deze thema’s, binnen sociaal-democratische gele-
dingen zelf een discussie zal losbarsten tussen de
‘kwaliteitsdenkers’ en de ‘cohesiedenkers’, waar-
van de laatsten als de restanten van de aanhan-
gers van de oude leuze: ‘onverdeeld naar de open-
bare school’ kunnen worden aangeduid. 

Mijn taxatie van de huidige situatie is dat het
‘kwaliteitsdenken’ uiteraard veel aandacht ver-
dient van de sociaal-democratie, maar dat de pu-
blieke belangstelling veel meer uitgaat naar de
pedagogische opdracht van het onderwijs, het
voorkomen van normoverschrijdend gedrag en
naar segregatieproblemen. Onderwerpen die
door het overheersende ‘kwaliteitsdenken’ door
politici van sociaal-democratische huize zijn ver-
waarloosd. Politieke profilering in dat opzicht
door een sociaal-democratische partij lijkt me
meer dan wenselijk. Hoe die profilering er uit zal
komen te zien, is op voorhand niet te voorspel-
len want de meningen zullen intern verdeeld
zijn. De thema’s zijn politieke strijd echter meer
dan waard.        
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