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'Er is in het onder
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bijzonder in het 

postleerplichtig on

derwijs, veel meer 
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den ten dage soms 

wel wordt gesugge

reerd.' 

Het onderwijs. 

Los van alle banden? 
DR. F.J. DE VIJLDER 

In deze bijdrage geeft Frans de Vijlder een schets van de processen van 'ontke

tening' in het onderwijs. Het beginpunt van de 'ontketeningstendens' situeert 

hij rond 1980. Ongeveer vanaf toen is een ontwikkeling op gang gekomen in 

de richting van verzelfstandiging van instellingen en gingen meer zelfbewuste 

burgers zich kritischer opstellen ten opzichte van de publieke dienstverlening 

in het onderwijs. Deze ontwikkelingen zullen zich volgens De Vijlder de ko

mende jaren voortzetten en mogelijk zelfs 'radicaliseren'. De beleidsopdracht 

voor de komende jaren is om de onderwijspolitiek als onderdeel van een bre

dere sociale politiek vergaand te moderniseren. Elementen daarin zijn: respect 

voor en ontwikkeling van maatschappelijk ondernemerschap in het onder

wijs, massa-individualisering en ketenomkering in de onderwijsorganisaties, 

individu-gebonden financiering en de volledige erkenning van privaat geld als 

belangrijke financieringsbron voor het onderwijs. 

Sinds het eind van de jaren zeventig heeft zich, het meest scherp zichtbaar in de 

Angelsaksische landen, een trendbreuk voorgedaan in het denken over het be

stuur van de verzorgingsstaat. In die jaren heeft Nederland zich niet alleen op 

sociaal-economisch terrein, maar ook in de onderwijspolitiek in een vrij snel 

tempo losgemaakt uit de continentaal-Europese bestuurstraditie.1 Ten tijde van 

minister Deetman kreeg de bestuurlijke verzelfstandiging van het HBO en het 

MBO grotendeels gestalte en met de nota De School op weg naar 2000 (1988) werd 

ook de bestuurlijke verzelfstandiging in het primair en voortgezet onderwijs in 

gang gezet. In die jaren werd ook voor het eerst een meer uitvoerige discussie 

gevoerd over de invoering van een vouchersysteem in het hoger en post-leerplich

tig onderwijs, gebaseerd op de vergezichten in een Toekomst-schets hoger onderwijs 

(1986), over levenslang leren in een flexibel en gevarieerd hoger onderwijs, aan

sluitend op de individualiseringstendensen in de samenleving. Dat we die dis

cussies nu nog steeds voeren, betekent niet dat er in al die jaren niets bereikt is, 

integendeel. Er is in het onderwijs, en dan in het bijzonder in het postleerplich

tig onderwijs, veel meer losgelaten, dan heden ten dage soms wel wordt gesugge

reerd. De belangrijkste motieven daarvoor waren, en zijn nog steeds, dat de 

groeiende dynamiek en heterogeniteit in de samenleving met de oude bestu

ringswijze niet kon worden beantwoord en het groeiende besef dat de maat

schappelijke vraag naar onderwijs uiteindelijk altijd groter is dan de nationale 

overheid kan financieren. Dat neemt niet weg dat het proces niet afgerond is en 
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dat er onder invloed van de groeiende maatschappelijke druk op een aantal cru

ciale punten dringend behoefte is aan verdere stappen. In de jaren negentig is de 

individualiseringsdruk alleen maar verder toegenomen. Gelijktijdig zijn na de 

val van de Berlijnse muur de grenzen in een veel sneller tempo gaan wegvallen 

en dat heeft ook invloed op het vermogen tot zelfsturing en zelforganisatie van 

nationale samenlevingen. En beide ontwikkelingen worden een handje geholpen 

door de technologische ontwikkelingen. Voor het onderwijs en de bestuurlijke 

organisatie daarvan staan we pas aan het begin van het onderkennen van alle 

gevolgen daarvan; in elk geval reiken die heel veel verder dan de toepassing van 

Informatie- en Communicatietechnologie in het klaslokaal. 

Spanningen en ontwild{elingen in het onderwijs 

De snelheid van de maatschappelijke ontwikkeling en dat van de bestuurlijk

organisatorische aanpassingen loopt nogal uiteen en is een bron van spanningen 

en een groot afbreukrisico in de komende jaren. Deze spanningen en ontwikke

lingen doen zich in alle sectoren van het onderwijs voor. Een aantal voorbeel

den: 
a. Een al wat eerder ingezette ontwikkeling is dat ouders welbewuster kiezen 

voor een school en ook openheid wensen over de prestaties en de handelwijze 

van de school. De vrijheid van onderwijs is ooit bedoeld geweest als vrijheid van 

aanbod van onderwijs. Maar door de maatschappelijke veranderingen werkt deze 

meer als een breed gewaardeerde vrijheid van schoolkeuze. Maar een spannings

loze ontwikkeling is het bepaald niet. Zo roept de komst van Islamscholen in 

sommige kringen vragen op, terwijl hun bestaansrecht ontleend is aan de oor

spronkelijke interpretatie van de vrijheid van onderwijs. En er worden steeds 

nadrukkelijker vragen gesteld bij de zogenaamde 'witte vlucht' en 'zwarte 

vlucht', waarbij de schoolkeuze vooral afhankelijk wordt van de populatie die de 

school bevolkt. 
b. Ouders willen zeggenschap over hoe hun kind op school wordt benaderd en 

behandeld. Als de school in gebreke blijft, zijn ze eerder dan vroeger geneigd om 

hun stem te laten horen. Ook voor de leerlingen en scholieren geldt dat; elk jaar 

komen er meer klachten over examens binnen bij het LAKS. Als deelnemer of 

'consument' worden ze steeds kritischer over het handelen van de school of de 

individuele leraar. Dat leidt tot nieuwe verschijnselen in meerdere gradaties. 

Vanuit individueel oogpunt is het volkomen gerechtvaardigd om naar de rechter 

te stappen om eisen kracht bij te zetten, maar wat is het effect als dit een meer 

gangbare praktijk wordt?' Ernstiger, en niet te rechtvaardigen, vormen zijn ge

weld tegen of bedreigingen uiten aan het adres van individuele leraren of scho

len. Toch vraagt ook dat om een antwoord. 

c. 'Medicalisering': naarmate meer bekend is over leer- en hersenstoornissen en 
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behandelingen om deze te compenseren of te repareren, oefenen ouders druk 

uit op de school om hun kind ook daadwerkelijk een voor hun kind gunstige 

speciale behandeling te geven. Voor zover de school dat niet doet, en/of omdat 

dergelijke behandelingen niet worden gefinancierd, zullen ouders, die dat kun

nen betalen, dat zelf organiseren. Hetzelfde geldt als ouders, hun kind als hoog

begaafd of specifiek getalenteerd beschouwen. 

d. De meer algemene verschijningsvorm hiervan is dat kinderen en volwassenen 

als 'uniek' (willen) worden beschouwd en ook zo wensen te worden behandeld. 

Met deskundige hulp wordt vastgesteld welk ontwikkelingspad en welk soort 

aandacht voor een kind het beste is. De erkenning dat elk kind anders (en dus 

ongelijk aan een ander) is, verandert het karakter van de school als een voorzie

ning met gelijke kansen voor allen in een individueel gestuurde en gekozen ont

wikkeling. Sluipenderwijs heeft dat mechanisme op den duur grote gevolgen 

voor de gelijke kansenpolitiek. Bij voortduring moet de school zich afVragen hoe 

ze geld, personeel en aandacht over kinderen verdeelt, of en hoe deze verdeling 

te rechtvaardigen is. Ze worden op de voet gevolgd door de ouders (of de deelne

mer zelf), die adequaat onderwijs voor hun kind (voor zichzelf) als een recht 

beschouwen en de individuele verwezenlijking van dat recht nastreven. Ook 

voor de legitimiteit van de gewichtenregeling blijft dat niet zonder gevolgen.' 

e. Maatwerk en flexibiliteit staan in het hoger beroepsonderwijs hoog in het 

vaandel, zowel van de kant van deelnemers, als van de kant van werkgevers. 

Onder invloed van het afnemende aandeel van jongeren in de beroepsbevolking 

en de tekorten op de arbeidsmarkt wordt een zo drempelloze en efficiënt moge

lijke doorstroom in de beroepskolom en in het hoger onderwijs nagestreefd. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met kennis en vaardigheden die men

sen elders al hebben opgedaan. Verder wordt het kunnen combineren en integre

ren van leren en werken in meerdere modaliteiten van belang geacht. Ook hier 

speelt deskundig advies een steeds grotere rol. De eis om leertrajecten te indivi

dualiseren heeft ook in deze vormen van onderwijs al geleid tot voucherexperi

menten en experimenten om leren en werken flexibel te combineren, een eerste 

(maar nog zeer ontoereikende) flexibilisering van de studiefinanciering en indi

viduele intake van studenten. 

f. Het wegvallen van de grenzen veroorzaakt eveneens verschijnselen van com

mercialisering en internationalisering in het onderwijs, tot nu toe met name in 

het beroeps- en hoger onderwijs. Algemeen aanvaard is de gedachte dat studeren 

overal in Europa, maar eventueel ook daarbuiten, mogelijk moet zijn; de finan

cieringsarrangementen moeten daarop worden aangepast, maar zetten gelijktij

dig de exclusieve financiering van de instellingen op losse schroeven. Dat wordt 

nog sterker als we ook het principe omarmen dat elke aanbieder die kwaliteit 

levert in beginsel voor accreditatie en toegang tot publieke middelen in aanmer

king moet komen (het zogenaamde 'open bestel'). Enfor-profitaanbieders en cor-
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'De omslag van on

derwijs van een 

aanbodgestuurd 

naar vraag- en ser

vicegericht proces 

IS een overtuigende 

trend die zich zal 

lOortzetten en rno-

~e1ijk verder zal 

radicaliseren.' 

parate (bedrijfsinterne) 'universities' worden eveneens steeds belangrijkere spelers 

op de beroeps- en hoger onderwijsmarkt. Als ergens het woord 'ontketening' al 

van toepassing is, dan zeker op deze markt. Deze ontwikkeling vereist andere 

rollen van de nationale overheden, en vraagt van Europese en transnationale 

spelers een ordenende rol (waarbij te denken valt aan accrediteringsorganisaties 

en de Wereldhandelsorganisatie). 

g. In de sfeer van educatie, inburgering en reïntegratie zien we dezelfde ontwik

keling van programma-aanbod naar op de maat van het individu toegesneden 

ontwikkelingstrajecten terug. In de eerste plaats omdat de heterogeniteit onder 

de immigranten de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Een vooraf gepro

grammeerd standaardaanbod is daarvoor niet geschikt. Bovendien blijken inbur

gering en het leren van de Nederlandse taal effectiever te verlopen als deze kun

nen worden geïntegreerd in het dagelijks leven en de dagelijkse bezigheden van 

inburgeraars. Daarmee wordt ook voorkomen dat mensen het leren van Neder

lands afbreken, omdat ze bijvoorbeeld werk hebben gevonden. Ook hiervoor 

moet financiering op maat mogelijk zijn, en niet gehinderd door institutionele 

of regelgevingsbarrières. Als we het over zulke trajecten hebben, dan voldoet de 

dichotomie vraagfinanciering of aanbodfinanciering eigenlijk niet. We kunnen 

beter spreken van trajectfinanciering, door de gemeente en andere partijen geor

ganiseerd op grond van een periodieke herijking van voortgang tot dan toe en 

keuze van een voor de hand liggend velvolgtraject.' 

h. Tenslotte vinden we de ontwikkeling terug in de sfeer van scholing en emplaya

bility, de tendens naar 'levensloopondersteuning' en het nieuwe werknemen, 

waarin de belangen van de werkgever en de persoonlijke ontwikkeling van de 

werknemer eerder in elkaars verlengde liggen dan op gespannen voet met elkaar 

staan. De verschuiving van verantwoordelijkheden komt hier onder meer tot uit

drukking in een persoonlijke ontwikkelingsplanning van de werknemer en een 

persoonlijk ontwikkelingsbudget waaruit dit geheel of gedeeltelijk gefinancierd 

kan worden. 

Het is slechts een beperkte greep uit verschijnselen waaruit de omslag van on

derwijs van een aanbodgestuurd naar een vraag- en servicegericht proces zich 

aan het voltrekken is. Er is sprake van een overtuigende trend die zich, met alle 

positief en negatief ervaren aspecten, zal voortzetten en mogelijk verder zal 'ra

dicaliseren'. Het antwoord hierop vanuit de politiek was tot op heden weifelend, 

zo niet dubbel: deregulering en ondernemerschap door de instellingen werden 

sterk beleden, maar in de concrete vormgeving van wet- en regelgeving kwam er 

vaak niet veel van terecht. 

Opdracht voor de komende jaren 
Wat zou er nu voor de komende jaren op de agenda moeten staan, voor de over-
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heid en voor de instellingen? 

(1) Het steeds verder en in een wat sneller tempo loslaten van de bemoeienis met 

de 'bedrijfsorganisatie' in het onderwijs. Scholen en instellingen zullen bijvoor

beeld ook zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor de kwaliteit en kwanti

teit van hun personeel. In Bij de les!' hebben we gepleit voor zelfVernieuwing van 

het beroep van leraar door maatschapsvorming en een meer flexibele kijk op de 

arbeidsdeling. Een evenknie van deze volledige verzelfstandiging is het maat

schappelijk ondernemerschap en de meervoudige verantwoording naar de ge

meenschap. Maatschappelijk ondernemerschap betekent dat instellingen zelf de 

doelstellingen formuleren waarop ze zich willen laten afrekenen. De essentie 

van meervoudige publieke verantwoording is dat scholen en instellingen de ra

men durven openzetten en het welbewust opzoeken om zich te laten spiegelen 

in hun strategisch en operationeel handelen als maatschappelijke onderne

ming." De verzelfstandigde instellingen zullen hun legitimatie dus zelf actief 

moeten werven. Daarmee verdienen ze hun bestuurlijke zelfstandigheid. De mi

nister wordt aldus ook ontlast van de politieke druk om zich bij voortduring ver

antwoordelijk te moeten achten voor individuele instellingen. Deze kan beter 

een leidende rol nemen in het beleid voor de kennissamenleving zonder de last 

ook nog bestuurlijk verantwoordelijk te zijn voor de instellingen. De combinatie 

bestuurlijke verantwoordelijkheid en beleidsverantwoordelijkheid werkt vertroe

belend voor beide aspecten. 

(2) Het loslaten van de bemoeienis met de bedrijfsorganisatie is een noodzakelij

ke (maar onvoldoende) voorwaarde voor de ontwikkeling van scholen en instel-

'Onderwijsinstellin- lingen tot organisaties die dienstverlenend en vraaggericht kunnen functione-

gen zullen hun ren. In dit geval gaat het niet om ontketening, maar eerder om ketenomkering. 

organisatie 180 Vraagsturing is één ding, kunnen inspelen op de vraag is een ander. Onderwijs-

graden moeten instellingen zullen hun organisatie 180 graden moeten omdraaien. Elders heb ik 

om-draaien.' dat, in navolging van de bedrijfskundige Van Asseldonk, uiteengezet als de 

massa-individualisering van het onderwijs.' Massa-individualisering moet wor

den opgevat als een organisatieveranderingsproces waarbij geprobeerd wordt om 

de bedrijfsprocessen maximaal te organiseren rondom de behoeften van de 

cliënt en de onvoorspelbaarheden van het klantgedrag. Het momentgebonden 

(grillige, onvoorspelbare) gedrag en de (steeds hogere en specifiekere) eisen van 

de klant/eindgebruiker vormen hierbij het uitgangspunt. Dat zal - zeker onder 

de huidige omstandigheden (personeelstekorten) - een hele kluif zijn, maar het 

is uiteindelijk onvermijdelijk, wil het onderwijs een voldoende aansprekende en 

aantrekkelijke ondersteuning kunnen bieden aan jonge en oudere mensen bij 

het organiseren van hun leerproces. Het vooraf plannen en programmeren van 

het onderwijsaanbod biedt onvoldoende mogelijkheden om de grote verschei

denheid, de wisselende kenniseisen vanuit samenleving en arbeidsmarkt en het 

wisselende gedrag van deelnemers op te vangen. Door het curriculum te organise-
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ren, terwijl de leerling/student de opleiding volgt en de mogelijkheid te hebben 

om 'van moment tot moment' de noodzakelijke dienstverlening en begeleiding 

te organiseren, ontstaan mogelijkheden voor maatwerk en om deelnemerge

stuurd te werken. ICT ondersteunt deze nieuwe mogelijkheden én versterkt de 

ontwikkeling zelf. De bestaande onderwijsorganisaties zijn hierop echter niet 

ingericht. De dienstverlening krijgt een continu karakter, terwijl het huidige on

derwijs nog overwegend werkt met batches (d.w.z. jaarlijks instroommoment, vast 

programma, beperkte bedrijfstijden, etcetera). Ook het eerder aangehaalde Bij de 

les! is voor een belangrijk deel op het uitgangspunt van de massa-individualise

ring gebaseerd. Het is overigens een misverstand om te denken dat massa-indivi

dualisering altijd individueel werkt en 'het loslaten van' betekent; integendeel: 

zowel voor deelnemers als voor instellingspersoneel betekent het juist veel inten

siever samenwerken en communiceren dan in het klassensysteem. 

(3) De eerder genoemde ontwikkelingen en spanningen, in combinatie met de 

zojuist genoemde agendapunten, zullen vroeger oflater onvermijdelijk leiden 

tot vormen van individugebonden financiering voor individueel toerekenbare 

dienstverlening. Dat wil zeggen dat de instelling wordt betaald voor de diensten 

die ze daadwerkelijk aan individuele deelnemers hebben geleverd. In de finan

ciering staan dan ook niet langer meer de verdeling van publiek geld over onder

wijsstructuren en de verdelende rechtvaardigheid tussen instellingen centraal, 

maar de realisering van maatschappelijke doelstellingen in het kennisbeleid en 

de verdelende rechtvaardigheid over de burgers (waar het uiteindelijk allemaal 

om draait). Zeker voor het funderend onderwijs zal dat niet van vandaag op mor

gen gaan, al zijn ook in deze vormen van onderwijs de aanzetten in die richting 

al zichtbaar." Maar in het kader van een robuuste lange termijnstrategie zouden 

de komende regeringen meer bewust kunnen toewerken naar de individualise

ring van de financiering (bijvoorbeeld in de vorm van individuele leerrekenin

gen). Alles is er voor klaar om er op korte termijn in elk geval een concreet begin 

mee te maken in het postleerplichtig onderwijs. Dat zou bijvoorbeeld kunnen 

door vanaf (bijvoorbeeld) 2004 voor elke 16-jarige een persoonlijke ontwikke

lingsrekening te openen en hierop een eerste, nog bescheiden, bedrag te storten. 

Dat hoeft helemaal niet met veel bureaucratie gepaard te gaan, wanneer deze 

rekeningen beheerd worden door instanties die dat nu ook al doen, zoals de pen

sioenfondsen, die deze jonge burgers dan ook naar analogie van het pensioenbe

richt, jaarlijks een' leerrekeningbericht' gaan sturen. Vanuit het perspectief van 

een levensloopondersteunend beleid, zoals dat de afgelopen jaren in de steigers 

in gezet, zou dat zelfs een zeer voor de hand liggende ontwikkeling zijn. 

(4) Tenslotte nog het volgende. In de Tweede Kamer is - om overigens heel begrij

pelijke redenen - tot nu toe uiterst terughoudend gedaan over de inzet van pri

vaat geld voor het onderwijs. We zouden er hier voor willen pleiten om het tot 

beleidsuitgangspunt te maken dat er naast publiek geld ook privaat geld wordt 
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'We zouden er hier 

voor willen pleiten 

om het tot beleids

uitgangspunt te 

maken dat er naast 

publiek geld ook 

privaat geld wordt 

ingezet voor het le

ren door burgers, 

ook jonge burgers. 

De maatschappelij

ke druk is zo groot 

dat het toch ge

beurt, linksom of 

rechtsom, en het is 

bovendien een on-

vervreemdbaar 

recht van burgers.' 

ingezet voor het leren door burgers, ook jonge burgers. De maatschappelijke 

druk is zo groot dat het toch gebeurt, linksom of rechtsom, en het is bovendien 

een onvervreemdbaar recht van burgers. Juich juist toe dat het gebeurt. Er kan 

slechts sprake van een kennissamenleving zijn als burgers en bedrijven 'con

sumptie' van kennis langs vele kanalen hebben geïnternaliseerd en leren tot een 

natuurlijk onderdeel van hun levensstijl hebben gemaakt. Laat de verdeling van 

de bestedingsmogelijkheden van burgers wel een rol spelen bij de verdeling van 

het publieke geld. Waarom zouden financieringsprincipes die de afgelopen jaren 

voor de kinderopvang (de 'voorschool'!) zijn geformuleerd niet ook in de rest van 

het onderwijs kunnen worden toegepast? Het is ook weer een les van de kabi

netsformatie van dit jaar dat, ondanks verkiezingsbeloften die om de vier jaar 

gedaan worden, er onvoldoende publiek geld is vrij te maken om de spanning op 

te heffen. Het combineren van verschillende geldstromen kan er juist toe bijdra

gen dat betrokkenheid en aandacht voor kwaliteit en effectieve besteding wor

den vergroot. Dat kan ertoe leiden dat we in staat zullen blijken om de onderlin

ge sociale betrokkenheid in een gemoderniseerde vorm te blijven voortzetten. 

Dat zou althans de voorkeur moeten verdienen boven het krampachtig vasthou

den aan arrangementen uit de vorige eeuwen daarmee het negeren dat er werke

lijk fundamentele veranderingen in de wereld zijn opgetreden. 

Conclusie 

In deze bijdrage hebben we laten zien dat er sinds de jaren zeventig sprake is 

van wezenlijke veranderingen in het onderwijsbeleid. Na de eraan voorafgaande 

periode van verstatelijking van het onderwijs is er een ontwikkeling op gang 

gekomen in de richting van verzelfstandiging van instellingen, meer zelfbewuste 

burgers die zich ook kritischer opstellen ten opzichte van de publieke dienstver

lening in het onderwijs. We zullen er rekening mee moeten houden dat deze 

ontwikkelingen zich de komende jaren zullen voortzetten en mogelijk zelfs zuI

len 'radicaliseren'. De beleidsopdracht voor de komende jaren is om de onder

wijspolitiek als onderdeel van een bredere sociale politiek vergaand te moderni

seren. Elementen daarin zijn respect voor en ontwikkeling van maatschappelijk 

ondernemerschap in het onderwijs, massa-individualisering en ketenomkering 

in de onderwijsorganisaties, individugebonden financiering en de volledige er

kenning van privaat geld als belangrijke financieringsbron voor het onderwijs. 

De nationale staat zal immers nimmer meer in staat zijn om uit publieke midde

len in alle maatschappelijke behoeften aan kennis te voorzien. 

De term ontketening suggereert het afwerpen van alle banden. Ontketening 

aldus geïnterpreteerd zou dus leiden tot 'losbandigheid'. Gelukkig staat er nog 

een vraagteken achter, want losbandigheid is wel het laatste dat we willen, noch 

aan de kant van de burgers, noch aan de kant van de publiek gefinancierde 
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instellingen, die we tegenwoordig graag betitelen als 'maatschappelijke onderne

mingen'. Eerder is er sprake van een langlopend en ingewikkeld bestuurlijk reor

ganisatieproces, zonder een 'einduitkomst'. Aldus tegen de ontwikkelingen aan

kijkend ontslaan we onszelf ook van de plicht om nu een definitieve keuze te 

moeten maken tussen 'vraagsturing' of 'aanbodsturing'. 

Dr. F.j. de Vijlder is adviseur bij het Max Coote Kenniscentrum, Universiteit van Amster

dam. 

Noten 

1. Een uitvoerig historisch en vergelijkend overzicht van de politiek-bestuurlij

ke verhoudingen tussen nationale staten en hun onderwijssystemen is te 

vinden in F.J. de Vijlder (1996) Natiestaat en onderwijs ('s-Gravenhage, VUGA). 

2. Een bekend voorbeeld is de zaak van Karina Schaapman. Ze stelde de ge

meente aansprakelijk voor de achterstand die haar zoon op school had opge

lopen, omdat de kwaliteit van het onderwijs er dermate slecht was, dat ze 

bijlessen moest inhuren voor haar oudste zoon. Ze spande een rechtszaak 

aan tegen de gemeente en eiste financiële compensatie. De rechter gaf haar 

gelijk. Volgens een artikel in The Economist van 8 juni 2002 (p.45) had in 1999 

in de VS één op de vier schoolleiders te maken gehad met een rechtszaak, 

tegenover één op tien in 1989. Een groot deel van deze zaken heeft betrek

king op kinderen met handicaps die in aanmerking komen voor een 'Indivi

dualised Education Plan', waarover ouders en de school overeenstemming moe

ten zien te bereiken. 

3. De gewichtenregeling houdt, eenvoudig gezegd, in dat de school voor elke 

leerling van een lagere sociaal-economische achtergrond van autochtone 

herkomst 1,25 keer wordt bekostigd en die met een allochtone herkomst 1,9 

keer. 

4. Om die reden is door de MDW-werkgroep 'doelmatigheid van de scholings

markt' afgelopen jaar gepleit voor het tot stand brengen van een breed reïn

tegratiebudget, waarin bestaande gescheiden geldstromen als één budget 

naar de gemeenten gaan. 

5. A.H.G. Rinnooy Kan, R.J. in 't Veld en F.J. de Vijlder (2000) Bij de les! (Amster

dam, Max Geldens Stichting voor Maatschappelijke Vernieuwing). 

6. Zie bijvoorbeeld: F.J. de Vijlder en A. Westerhuis (2002) Meervoudige Publieke 

Verantwoording. Een aanzet tot conceptualisering en een verkenning van de praktijk. 

(Amsterdam, MGK/CINOP). 

7. F.J. de Vijlder (2002) 'Leren organiseren' in: AWf/COS (2002) Schoolagenda 2010. 

Deel 2, Essays (Den Haag, AWf-achtergrondstudies 26b). Het bedrijfskundig 

concept van massa-individualisering wordt op aansprekende wijze uiteenge-
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zet door Ton van Asseldonk (2000). Massa-individualisering. Geld verdienen aan 

de grillige consument (Alphen aan den Rijn, Samsom). 

Een meer uitvoerig overzicht van de ontwikkeling naar verdergaande vor

men van vraagfinanciering in het funderend onderwijs en de problemen die 

we daarbij zullen tegenkomen is beschreven in F.J. de Vijlder (2002) 'Choice 

and Financing of Schools in the Netherlands' in: D. Dohmen & B.A. Cleuvers 

(2002) Nachfrageorientierte Bildungsfinanzierung. Neue Trends für Kindertagstätte, 

Schule und Hochschule. (Bielefeld, Bertelsmann Verlag). 




