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Ergens in zijn Nations and Nationalism probeert
Ernst Gellner ons uit te leggen waarom het
onderwijs een universele norm is geworden in
de moderne nationale samenleving. Onderwijs
was het vehikel dat sociale mobiliteit mogelijk
maakte en daarmee ook ontwikkeling in de ar-
beidsdeling als basis voor ‘a society of perpetual
growth’. Volgens hem is de infrastructuur voor
onderwijs daarom bijna per definitie groot, on-
misbaar en duur geworden en heeft alleen de
staat het vermogen om deze te onderhouden.
Twee kernelementen uit het betoog van Gellner
springen onmiddellijk in het oog namelijk (1) de
staat die betaalt en sociale en economische ont-
wikkelingen stuurt en (2) het intrinsiek nationale
karakter van die grote en dure onderwijsinfra-
structuur.

Beide kernelementen spelen niet toevallig
juist nu een belangrijke rol in het debat over
onderwijs en samenleving. Het onderwijs lijdt
ondanks een lange periode van bovenge-
middelde groei aan een chronisch tekort aan
middelen en serieuze strategische aandacht van-
uit de publiek-politieke arena waarbinnen het
opgesloten zit. En vanuit het debat over de multi-
culturele samenleving en de globalisering staat
het onderwijs voor de omineuze opgave om bij te
dragen aan de instandhouding van een nationale
culturele identiteit en ‘sociale cohesie’ in de

periode dat er sprake is van een snel globalise-
rende ‘kenniseconomie’, waarin andere regels
gelden, die uitnodigen tot ander gedrag en an-
dere waarden en normen, waarin de grenzen
wegvallen en de migratiedruk blijvend hoog zal
zijn. Beide vraagstukken illustreren de com-
plexiteit van het transitieproces naar een open,
transnationale kennissamenleving. Simpele op-
lossingen voor deze complexe vraagstukken be-
staan niet, al willen sommigen ons dat wel doen
geloven. Vanuit deze optiek verdient het essay
van Leijnse zeker waardering, zij het dat ik vind
dat de gevolgen van de multiculturaliteit voor
het onderwijsbeleid relatief onderbelicht zijn ge-
bleven. Ik vraag mij sterk af of we daarover in het
onderwijs wel voldoende praten en daarin vol-
doende handelen, maar dat vereist een betoog
apart.

De voorwaarden waaronder ons onderwijs-
systeem ‘groot, onmisbaar en duur’ kon worden
zijn drastisch gewijzigd. De Nederlandse samen-
leving is niet langer een gesloten samenleving in
de zin dat deze over een doorslaggevend vermo-
gen tot zelfsturing en zelforganisatie beschikt.
Dat geldt ook op terreinen die we altijd konden
rekenen tot de ‘symbolen van de nationale staat’,
waaronder zeker het funderend onderwijs en de
universiteiten, het beroepsonderwijs in veel
mindere mate. Wie in deze tijd vast houdt aan de
vooronderstellingen van vroeger, houdt het
onderwijs gevangen in een vorm van financie-
ring die niet meer van deze tijd is. Met een poli-
tieke belofte de chronische budgettekorten op te
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heffen, wordt het er niet beter op, want iedereen
weet dat die nooit waargemaakt kunnen worden.
Niets is dodelijker dan dat. Ik ben het dus heel
erg met Leijnse eens als deze stelt dat het poli-
tieke debat over het onderwijsbeleid over onbe-
langrijke details gaat en de grote vragen laat lig-
gen. Het maakt niet uit of we het daarbij hebben
over het funderend onderwijs, de ouderbijdra-
gen en het lerarentekort of over het beroeps- en
hoger onderwijs, de denationalisering daarvan
en de bachelor-masterdiscussie.

politieke gevangenis

Daarmee bewijst de politiek zichzelf en de bur-
gers geen dienst, óók niet als wordt geschermd
met belangrijke waarden als toegankelijkheid en
gelijke kansen (Gellners sociale mobiliteit). Deze
waarden zijn belangrijk genoeg om onszelf
hardop de vraag te stellen of ons onderwijsbeleid
bij het bevorderen hiervan nog wel voldoende
aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Leijnse stelt dat het onderwijs zijn mono-
polie op de overdracht van kennis verloren heeft.
Toch praten we nog bijna altijd over instrumen-
ten voor de toegankelijkheid tot die ene moda-
liteit, namelijk het onderwijs. De sturing op stu-
diefinanciering en collegegelden is daarvan een
uitstekend voorbeeld. Leijnse merkt op dat het
hele tertiair onderwijs inmiddels een voorzie-
ning is geworden die parallel aan het arbeidsbe-
staan is georganiseerd. Met kunst- en vliegwerk
in de bestaande regelgeving proberen we nu
werken en leren combineerbaar te maken, zon-
der dat we basisvooronderstellingen ter discus-
sie durven stellen. Waarom gaan we er niet ge-
woon van uit dat jongeren vanaf hun 16e of 18e

volwassen burgers zijn die in een combinatie
van werken, leren en andere bezigheden gestalte
proberen te geven aan hun leven? Echt man en
paard noemen doet Leijnse hier echter niet, van-
daar een suggestie mijnerzijds: laten we nog
eens goed nadenken over de (belemmerende)
werking van de studiefinanciering. Misschien
zouden we er beter voor kunnen kiezen om het
geld dat daarin omgaat gewoon aan jongeren

mee te geven als een startbudget voor hun per-
soonlijke ontwikkeling (en dan niet alleen aan
degenen die de toegang tot het hoger onderwijs
hebben bereikt!). Met de bekostiging van de in-
stellingen kan geheel of gedeeltelijk een soortge-
lijk traject worden doorlopen. Wie erover door-
denkt kan niet anders dan tot de conclusie ko-
men dat het studiefinancieringsbeleid vooral
politieke symboliek is geworden.

Maar, zo memoreert ook Leijnse, een funda-
mentele discussie over de financiering en de pu-
blieke verantwoordelijkheden in het hoger

onderwijs is nauwelijks te voeren. Met de ouder-
bijdragen, sponsoring en financiering van het
funderend onderwijs is het trouwens niet an-
ders. En, opgesloten in hun zelfgecreëerde poli-
tieke gevangenis, kunnen partijen niet anders
dan tegen elkaar opbieden in de belofte dat er
extra geld wordt vrijgemaakt voor onderwijs.
Naar mijn gevoel is dat een mythe: als dat geld er
ooit al was, dan was het in de jaren negentig,
maar de belofte is toen niet ingelost, wordt nu
niet ingelost en zal ook in de toekomst niet wor-
den ingelost. Dat eens openlijk erkennen en het
gesprek openen over een beleid dat beter aan-
sluit op de huidige ontwikkelingen is tot nu toe
achterwege gebleven. Ik ben het dus met Leijnse
eens als deze stelt dat de overheid een leidende
rol moet nemen in het transitieproces naar een
transnationale kenniseconomie waarin andere
condities gelden. De overheid heeft daarin een
nadrukkelijke verantwoordelijkheid, al was het
alleen al omdat de overheid bij uitstek de partij is
waarbij in het verleden de macht en de rechtsbe-
trekkingen gestold zijn.

Veel minder begrijp ik van zijn, behoorlijk
zware, kritiek op het beleid van de afgelopen ja-

Veel minder begrijp ik
van Leijnse’s, behoorlijk
zware, kritiek op het beleid
van de afgelopen jaren

S&D sept 2002 binnenwerk  16-09-2002  11:51  Pagina 37



s & d 9  |  20 0 2  

38

Hoe serieus nemen we kennis? Frans de Vijlder Onderwijs in een polycentrische democratie

ren. Als ik kijk naar het onderwijsbeleid van de
afgelopen twintig jaar, dan is er onder de drie be-
windslieden en kabinetten van verschillende sig-
natuur toch ook heel veel bereikt – meer dan in
de meeste andere Europese landen – in een rede-
lijk ordelijk verlopen proces. Met name in het
hoger onderwijs hebben instellingen zeer veel
beleidsruimte gekregen. Instellingen hebben de
gelegenheid gekregen om geleidelijk de be-
stuurskracht op te bouwen die aan het begin van
de jaren tachtig node gemist werd. Bij elke stap
die in dat proces gezet werd, of het nu gaat om de
introductie van de lump-sum bekostiging, de de-
centralisatie van de arbeidsvoorwaarden, de ei-
gendomsoverdracht van de gebouwen, etc., wa-
ren tussenstappen, overgangsregelingen, vang-
netconstructies of andere garantiebiedende
hulpconstructen nodig om hetzij de instellingen
zelf, hetzij de vakbonden, hetzij Financiën, hetzij
de Tweede Kamer, ..., over de streep te krijgen.
Om dan nu te spreken over een ‘... duivelse com-
binatie van autonomere instellingen, puur fi-
nanciële efficiency-prikkels en gedetailleerde re-
gels voor de inhoud om de kwaliteit te bewa-
ken...’, die ‘... de vormingscultuur van het
onderwijs heeft vernietigd en vervangen door
een marketingcultuur’ gaat mij echt te ver. Eer-
der komt het mij voor dat men ook aan de kant
van de instellingen steken heeft laten vallen en
wel graag de lusten van de autonomie en markt-
werking wilde incasseren, maar liever niet de
lasten daarvan. Hier wordt naar mijn gevoel wel
erg eenzijdig de zwarte piet naar de overheid ge-
speeld. Als er al sprake is geweest van een dui-
velse combinatie, dan is het eerder de vermen-
ging geweest van zakelijk bestuur en manage-
ment aan de ene kant met politiek en lobbywerk
aan de andere kant. Dat heeft de bestuurlijke ver-
houdingen troebel gehouden en ruimte geboden
om gevallen van mismanagement aan de kant
van de instellingen met de mantel der liefde te
bedekken. Naar mijn gevoel is van twee kanten
de dubbelheid vaak met graagte in stand gehou-
den. Wellicht was het een beter idee geweest om
al een jaar of tien, vijftien geleden de afstand tus-
sen politieke besluitvorming over het budget en

beleidsstrategie aan de ene kant en bestuur van
en toezicht op de aanbiedende instellingen an-
derzijds nadrukkelijker van elkaar te scheiden.
Dat had gekund (en zou misschien nog steeds
kunnen) door een apart agentschap te belasten
met de middelenallocatie en het toezicht hierop.
Zo ook met de vraag of de instellingen nu horen
bij ‘publiek bestuur’ of ‘geordende markt’ zouden
scherpere keuzen en scheiding van verantwoor-
delijkheden de zuiverheid van het gesprek ten
goede zijn gekomen. Laat de Nederlandse Mede-
dingingsautoriteit (NMa) maar toezicht houden
op de competitie tussen de instellingen en hun
handelen op de markt en laat instellingen zich
maar verantwoorden volgens de regels die ook
voor gewone ondernemingen gelden. Daarmee
zou ook de minister van onderwijs in de positie
komen om datgene te doen waar Leijnse om
vraagt, namelijk een leidende rol vervullen in het
debat over ambities, taken en doelen in de over-
gang naar de kennissamenleving, zonder de last
er daarbij rekening mee te moeten houden dat
hij ook nog bestuurlijk verantwoordelijk is voor
‘de instellingen’.

Overigens zijn we er daarmee naar mijn ge-
voel niet. Aan het eind van zijn betoog merkt
Leijnse op dat de superioriteit van de ideeën die
de overheid genereert, of helpt te doen genere-
ren door anderen, voor de professionele onder-
wijsgevenden uiteindelijk de enige legitimatie is
om zich door te laten leiden. Dit is wel een erg
centristische benadering in een tijd waarin poly-
centrisch bestuur, polycentrische democratie,
juist belangrijke codewoorden aan het worden
zijn. In een polycentrisch democratisch model
valt de verantwoordelijkheid voor het handelen
van individuele instituties niet langer samen
met de ministeriële verantwoordelijkheid. Juist
op dit punt hebben de verzelfstandigde onder-
wijsinstellingen misschien wel heel veel laten
liggen in de afgelopen jaren: het actief zoeken
naar legitimiteit in de relevante omgeving voor
je handelen met publiek geld en de strategische
koers die je wenst te varen. Voor de BVE-sector is
dat onderwerp enige tijd geleden door de mi-
nister op de agenda geplaatst onder de vlag
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‘Meervoudige Publieke Verantwoording’, maar
ook voor andere onderwijssoorten mag deze
vraag gesteld worden. Dat is meer dan alleen een
jaarverslag uitbrengen omdat het een wettelijke
verplichting is. De essentie van meervoudige pu-
blieke verantwoording is dat instellingen de ra-
men durven openzetten en het welbewust op-
zoeken om zich te laten spiegelen in hun strate-
gisch en operationeel handelen als
maatschappelijke onderneming. De verzelfstan-
digde instellingen die werken met publiek geld
zullen hun legitimatie dus tenminste gedeelte-

lijk zelf actief moeten zoeken. Daarmee verdie-
nen ze hun bestuurlijke zelfstandigheid en ont-
lasten ze de minster van de politieke druk om
zich bij voortduring verantwoordelijk te moeten
achten voor individuele instellingen. Het getuigt
naar mijn gevoel niet van bestuurlijke volwas-
senheid als het ontbreken van legitimatie door
de overheid bij de instellingen leidt tot ‘verzet,
ontwijkingsgedrag en ontduiking’!
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