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Drs. W.J. Deetman 

Verantwoordelijkheden 
van overheid, burgers 
en middenveld beter 
verdeeld* 

De maakbaarhetdsgedachte is echt op haar re
tour. Voor het onderwtjs houdt dit in dat over
hetdstnterventtes minder vanzelfsprekend wor
den aanvaard De nadruk op etgen keuzen en 
de eigen rol van instellingen klinkt met meer 
kracht. 

Joseph Roth was biJ ziJn Ieven berucht als een 
visiona1r enfant temble. Op vaak barokke wijze 
beschreef deze Oostenrijkse romancier de 
wijdvertakte overheidsdienst van de Habs
burgse monarchie. Net als zijn mede
onderdaan van dat ke1zerrijk - en tijdgenoot 
- Franz Kafka had Joseph Roth oog voor de 
soms absurde trekken van de enormiteit en 
verfiJning, die onder de Habsburgers bij de 
overheidsdienst ontstonden. In zijn boek 'Das 
falsche Gewicht' laat hij een hoofdstuk begin
nen met de prachtz1n 'Eines Tages kummert 
sich der Staat um dieses und morgen um je
nes. · De lezer biiJft 1n het ongew1sse of dit een 
voorspelling, een constatering of een waar
schuwing is. Joseph Roth woondetrouwens na 
1933 enkele Jaren in Nederland' Reden te 
meer om ook in ons land d1e zin voor de geest 
te houden en ons af te vragen is het een voor
spelling, constatenng of waarschuw1ng? U be
griJpl, dat bij de d1scussies over de rol van de 
overhe1d in ons onderwiJS d1e vraag extra boel
end kan ZIJn. lmmers. de intensiteit en de om
vang van de overheidszorg op onderwijster
rein ziJn de laatste Jaren heftig omstreden ge
weest. Ze zullen voor de Jaren negentig een 
wezenlijk punt van besluitvorm1ng worden. 
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Het democratisch proces verkeert in zijn 
meest intense lase. Mij fascineert hoe in dat de
mocratisch proces de verschillende visies naar 
voren komen, soms op microschaal, soms heel 
globaal in de meest algemene termen. Als 
christen-democraat tracht ik mijn visie op het 
punt van de overheidstaak bij het onderwijs te 
formuleren vanuit enkele principiele kernbe
grippen. lk stel het op prijs dat u mij hier in de 
gelegenheid heeft willen stellen die visie naar 
voren te brengen. 

Drieslag 
De verantwoordelijkheden van overheid, bur
gers en maatschappelijk middenveld voor het 
onderwijs worden allereerst bepaald door de 
functies die het onderwijs zelf voor de samenle
ving heeft te vervullen. Die functies zijn de be
kende drieslag: 
1 Een bijdrage aan de persoonsvorming van 

leerlingen als deel van hun opvoeding; 
2 Een bijdrage aan de vorming in sociale en 

culturele zin, mede ter voorbereiding op de
mocratisch burgerschap en verantwoorde
lijkheid in de samenleving; 

3 Een bijdrage aan de voorbereiding op be
roepsuitoefening en participatie op de ar
beidsmarkt. 

Deze drie worden heel bondig wei aange-
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duid als de indiv1duele, culturele en economl
sche funct1e van het onderwiJS. 

Het is de uitdaging voor het onderw1js en al
len die daar verantwoordelijkheid voor drag en, 
om deze drie functies op een evenwichtige 
wiJze tot u1tdrukking te brengen 1n het educatief 
proces. Oat blijkt niet zo eenvoudlg te z1jn. 
Want niet aileen elke onderwiJSSector heeft ziJn 
eigen kenmerken, maar ook de tiJd waann wij 
Ieven stelt veranderende eisen aan die dne 
funclles. Om daar dan een evenwicht biJ te vin
den en te handhaven, dat het onderw1js conti
nulteit en kwaliteit biedt, 1s de grate uitdaging 
die voor ons l1gt. Niet de roep om materiele 
plussen of mmnen, niet de modeconJunctuur 
van 'selectie: Ja of nee', niet de structuur
kwestles, maar het hern1euwde. geactua/i
seerde evenwicht tussen de dne functies van 
het onderwijs is het beslissende them a voor de 
jaren negent1g. 

Als ik hier vandaag dus spreek over de visie 
op verantwoordelijkheden van overheid, bur
gers en m1ddenveld voor dat evenwicht, dan 
heeft u er recht op dat ik eerst dat evenwicht 
voor u beschnjf en aangeef hoe ik de ontwikke
ling daarin voorzie. Vanzelf komt daarna de 
vraag aan de orde wie er dan verantwoorde/ijk 
dient te zijn voor wat. Eerst de inhoud en dan 
de opdracht. voorwaar een klassieke verde
ling. 

Om te beg1nnen wil1k een bekend misverstand 
de kop 1ndrukken. Evenwicht tussen functies 
wll niet zeggen: een statische verhouding tus
sen vastliggende gegevenheden Evenw1cht 
w1l wei zeggen 1n balans bl1jven biJ verande
rende omstandigheden. 

Daarover gaat het dan ook biJ de drie func
ties van het onderw1js. Oat blijkt ook u1t de ont
wikkeling 1n de afgelopen jaren. Steeds op
nieuw g1ng het erom evenwicht te bewaren ter
wijl de samenleving wisselende accenten 
wenste te leggen. In de opbouwperiode na de 
oorlog lag de zaak daarom helder industnali
satie vere1ste een accentuering van beroeps
gerlchte elementen. Dit beg on te veranderen 1n 
de Jaren zest1g. Het aspect van de 1ndiv1duele 
ontploo1ing kreeg steeds meer gew1cht. mede 
doordat traditionele didactische method1eken 
als achterhaald werden bekntiseerd. De wel
vaartsstaat vereiste bovendien een bredere 
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ontw1kkeling van bredere bevolkingsgroepen 
Deze accentverschu1v1ng le1dde tot een ach
teraf betreurde onderbel1chting van de derde 
funct1e, de b1jdrage aan de beroepsvoorberel
ding. Toen aan het e1nd van de jaren zevent1g 
de jeugdwerkloosheld dramat1sche vormen 
aannam, werd duidelijk dat zo'n onderbellch
ting onevenw1chtig was geweest en dat snelle 
correctie noodzakeiiJk was. In de per1ode van 
de kabinetten-Lubbers I en II is die correctie 
aangebracht. lk heb dat met overtuig1ng ge
daan, bovenal vanuit de zorg om de kansen 
van JOngeren op werk. De verdubbeling van 
het leerlingwezen. de trendbreuk 1n de ver
snelde deelnamegroei aan mbo en hbo en de 
halvering van de wugdwerklooshe1d s1nds 
1983 tonen aan dat die correctie met succes 
wordt beloond. Van de schoolverlaters vindt nu 
90 procent op korte termiJn een baan, en de 
helft van de drop-outs keert snel terug naar vor
men van onderwijs en scholing om hun kansen 
toch verder te verbeteren. 

Kortom. ook de afgelopen jaren bleek dat 
evenwicht 1n de funct1es van het onderwijs re
gelmatige correclle behoeft in de vorm van het 
inspelen op sociale veranderingen. Nog beter 
zou het z1jn geweest als het onderwiJS preven
tlef zou zijn benaderd en de onderbelichting 
van het beroepsvoorbereidende aspect voor
komen was. Dit geeft ons een waarschuwing 
voor de Jaren negentig. Nu wij evenwicht 1n de 
drie functies van het onderw1js hebben her
steld, moet worden voorkomen dat n1euwe on
evenwlchtigheden opdoemen Tijdige onenta
tle op n1euwe e1sen vanuit de samenleving IS 
dus nodlg, ook ter voorkom1ng van de neiging 
achter elke modieuze thematiek aan te rennen 
en zo nergens te arnveren. Daarom wil ik voor 
de Jaren negentig enkele accenten aangeven 
die naar miJn overtuiging het evenwicht helpen 
bewaren en preventief kunnen werken tegen 
onderbelichting van een der dne functies. 

Ten eerste moeten WiJ 1n het onderwiJS het 
accent op de beroepsvoorbereidende funclle 
op peil houden. De /es van de jeugdwerkloos
held zou toch geleerd moeten ziJnl Maar des
ondanks hoor ik, helaas ook uit het bijzonder 
onderwijs. nog te vaak geluiden waaruit hard
leersheld spreekt. Wij kunnen ons dit n1et ver
oorloven, a/ was het maar om die 80.000 nu 
nog langdurig werkloze jongeren en om de jon-
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geren u1t de etn1sche groepen, over w1e de We
tenschappelljke Raad voor het Regenngsbe
leld ons 1ndnngend adviseerde de beroepsop
lelding seneuzer te biiJven nemen. ZiJ mogen 
niet langs de kant worden gezet door veron
achtzamlng van hun opleid1ngsbehoefte. Aile 
reden dus de derde functie op peil te houden. 
Is daarmee de knt1ek weerlegd dat daar nu al 
teveel aandacht voor is? In de kern wei, maar 
gelet op de Jaren negentig is er nog een aanvul
lend argument. 

Wie de 1nhoudei1Jke biJstellingen z1et, die om 
reden van de correct1e in de onderbel1chting 
van het beroepsaspect z1jn aangebracht, zal 
geen shockerende revolut1e constateren. De 
lestabellen 1n de onderbouw van het voort
gezet onderWIJS ziJn ongewiJZigd gebleven. De 
bovenbouw van het lbo en het mbo ziJn wat 
meer op de beroepspraktiJk toegespitst, maar 
dat IS voor d1e typen onderwiJS nauwelijks Ult
zonderiiJk te noemen. Voorstellen tot het ver
plicht stellen van wiskunde als examenvak z1jn 
n1et zo revolutiona1r als men beseft dat tegeliJ
kertiJd een extra moderne taal verpl1cht wordt. 

Wie tegen de versterking 
van de 
beroepsvoorbereidende 
functie van het onderwijs is, 
is wereldvreemd en elitair. 

Nee, wat de steen des aanstoots biJ somml
gen lijkt te ZIJn is de mental1teitsverandenng 
rond de beroepsvoorbere1dende functie van 
het onderwijs. Het opn1euw gel1jkwaard1g ma
ken van deze func!le aan de andere !wee is 
somm1gen niet cultureel genoeg of men vindt 
het verdacht matenal1stisch. lk wil niet verhelen 
dat deze opvatt1ng miJ steeds meer als elita1r en 
wereldvreemd overkomt. 

Is voorbereiding op arbeidspart1cipatie iets 
minderwaardigs? Is technologie geen onder-
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deel van de cultuur? Is cultuur aileen wat v66r 
de lndustnele Revolut1e bestond? Deze vragen 
worden altiJd ontweken door te stellen dat men 
erg voor het beroepsonderwijs IS, maar het ac
cent daarop al meteen eenzijdig v1ndt. Het 1s 
m1ssch1en onaardig als ik dit zo zeg, maar ik 
moet dan altijd denken: het is weer de aloude 
witte boordenmentalite1t d1e zegt 'ik ben zeer 
gesteld op arbe1ders, 1k kan er uren naar kiJ
ken'. 

Beroepsorientatie 
Het zal u duidel1jk ziJn dat 1k pleit voor een 
krachtig en blijvend accent in de jaren negentig 
op beroepsorientatie v1a het onderwiJS. De 
nieuwe technologiegoll van mteract1eve med1a 
tot telematica, van n1euwe matenalen tot milleu
vriendelljke processen. van thuisterm1nals tot 
mondial1sering van de bedrijfsstructuur, zal 
ook het onderWIJS tot in ZIJn wortels belnvloe
den. Kennis van, bewustziJn en weerbaarhe1d 
ten opzichte van zulke ontwikkel1ngen moeten 
JOngeren meekriJgen en volwassenen via her
scholing verwerken. Oat 1s niet tegen onze cul
tuur, maar ten bate van zinvol gebruik binnen 
onze cultuur. Oat is n1et matenalist1sch, maar 
mensen toerusten tot verantwoordelijkhe1d. 
Christen-democratische kernbegnppen als so
lldariteit en rentmeesterschap kan ik niet los 
zien van deze benadenng. Aspecten als de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de 
weerbaarheid ten opzichte van nieuwe eisen 
van de tijd ziJn 1n dat kader duidelijk op hun 
plaats. 

Bijna hopeloos dilemma 
Behoud van het evenwicht van de funclles van 
het onderwijs vere1st echter meer dan volhou
dendheld op dit ene punt. Waakzaamhe1d is 
geboden, om te verhinderen dat de andere 
funct1es onderbelicht raken. Prevent1ef optre
den kan immers nodig blijken. Is daar reden 
toe voor de jaren negentig? 

lk meen van wei. Een alerte houding acht 1k 
nodig voor de evenwichtige relat1e tussen de 
indiv1duele en de culturele functies van het on
derwljs. Vooral een dreigend overwicht van het 
ind1vidu-gerichte aspect zou moeten worden 
voorkomen. lk wil dit toelichten. Allangere tiJd 
bespeur 1k een toenemende ne1ging om een 
veelheid van maatschappelijke en persoons-
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gebonden aspecten op het bordJe van het on
derwiJS te schuiven. U zou eens een lljStJe moe
ten maken van actuele vraagstukken waarom
trent de laatste Jaren IS geadv1seerd, gerappor
teerd en ged1scuss1eerd door deskund1gen 
met als conclus1e: Hieraan moet het onderwijs 
meer aandacht besteden. Een w1llekeunge 
greep kleine crlmtnaliteit, gezond gedrag, ge
zonde voedingsgewoonten, verkeersvell1gheid, 
zelfredzaamheid, a1ds, Europa, nieuwe media, 
kritisch consumentengedrag, en gaat u maar 
door. BiJ heel veel van deze punten wordt zelfs 
een apart, n1euw vak geeist. 

Welnu, d1t dreigt het curriculum te overspoe
len en roept een afweerhouding op die het ISO
Iement van het onderwijs eerder vergroot dan 
verkle1nt. Zou de school immers toegeven aan 
deze druk, dan kwamen z1j aan de kennisover
dracht en culturele vorm1ng nauwelijks meer 
toe. Weer! men de druk af, dan word! de sa
menleving steeds ontevredener over de taak
vervulling door de school. U ziet. de onderwiJS
sector l1jkt biJna 1n een hopeloos dilemma te 
verkeren en de verschuiving van opvoe
dingstaken naar de school dreigt een over
daad aan 1ndiv1du-gerichte vorm1ngsaspecten 
met zich mee te brengen Hoe verhinderen wiJ 
dat dit tot onoverkomeiiJke problemen leidt? lk 
denk dat h1er twee dingen moeten gebeuren. 

Allereerst moe! tussen de school en het ge
zln een goede afstemm1ng, een dialoog be
staan over aard en 1nhoud van de vorm1ng en 
opvoeding van k1nderen. Het te zeer verschul
ven van opvoedingsaspecten naar de school 
duidt immers op onvoldoende afstemming met 
de opvoeding thuis. De gezinss1tuat1e 1n ons 
land IS natuurlijk veelvorm1ger dan 1n de Jaren 
ViJftiQ of zestig Het onderwiJS is zich dat meer 
bewust dan vele andere sectoren van de sa
menleving. Maar het hoeft n1et zo te z1jn, dat de 
man en vrouw voor de klas als het ware het 
slachtoffer wordt van die s1tuatie. Ouders waar
deren het bovendien bijna altijd als over opvoe
ding en vorm1ng thuis en op school een dialoog 
ontstaat. Kortom, willen wij het onderwiJS be
hoeden voor overstrom1ng door teveel 
1ndividu-genchte eisen, dan IS zo' n dialoog 
meer dan ooit nodig. Maar daarmee ZIJn WIJ er 
beslist nog niet. 

Het tweede dat moet gebeuren, is een veel 
helderder aanduiding van de eisen die de sa-
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menleving stelt aan het n1veau en de omvang 
van d1e vorming die de school biedt. De school 
heeft er recht op. dat de samenlev1ng houvast 
geeft voor de taakvervull1ng die z1j van het on
derwijs verlangt. lk wees u zoeven op de vloed 
aan op zichzelf relevante onderwerpen die 
vanuit allerlei hoeken op het onderwiJS afkomt. 

Geeft de samenlev1ng geen richting aan de 
school dan is het niet verwonderlijk, dat de 
mensen voor de klas onzeker worden. Oat leidt 
tot verschlllende reacties, d1e n1et allemaal nut
tlg ZIJn Demotivatie en ontmoediging om aile 
veranderingen IS daar een van. een z1ch afslui
ten in een bewust beperkte back to basics-tdee 
evenzeer. Onderw1js IS meer dan taal, rekenen 
en tuchtl Maar dan moet de samenlev1ng dat 
'meer' wei consistent formuleren als houvast. 
die perspeclief geeft. 

Politieke moed 
Zo'n houvast is mogeiiJk, maar dan moet de 
polit1eke wil, de pol1tieke moed er ziJn om d1e te 
formuleren.lk doel dan op de voorstellen d1e 1k 
heb gedaan voor de bas1svorming en de zoge
heten eindtermen voor het bas1sonderwijS en 
die basisvorming in het voortgezet onderWIJS 
Deze voorstellen hebben tenminste de ver
dlenste, dat ziJ helder aanduiden waar het on
derwljs z1ch op moet richten. Zander dat de ln
houdeiiJke vrijheld van onderwiJs wordt aange
tast. u1teraard. Toen biJVoorbeeld dit voorJaar 
een eerste omschnjv1ng van die eindtermen 
door deskundigen werd gepubl1ceerd, heb 1k 
hen om die reden verzocht de zaak globaler te 
herformuleren. 

Niettem1n b1edt de basisvorming de scholen 
het houvast ten aanz1en van he! 1nhoudel1jk ont
Wikkellngsperspectief. N1et de structuurproble
matlek staat enn centraal maar de vraag van de 
samenleving naar de 1nhoud van het onder
wiJS. De WRR heeft over die 1nhoud een sleek 
houdend advies geschreven en 1n het onder
wiJS en daarbuiten werd die inhoud beschrij
VIng snel aanvaard. 

D1e wins! moeten wiJ vasthouden. Verspelen 
wiJ de overeenstemm1ng over het perspeclief 
van de ontwikkeling van het voortgezet onder
Wijs naar ZIJn 1nhoud, dan voorzie 1k een lange 
peri ode van vruchteloze herhalingsoefeningen 
random de structuur. U begrijpt dat het grate 
vraagstuk van het houvast, dat de scholen nu 
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behoeven voor hun onderwtjskundige functie. 
dan voor Jaren onbeantwoord zou bltjven. lk 
denk dat dtt onaanvaardbaar is en slecht voor 
de kwalitett van ons onderwtJS. lk sta hterin ge
lukktg ntet aileen. De commtsste, die het be
langwekkende rapport over ons onderwqs in 
de Jaren negentig schreef ten behoeve van de 
OESO. legt nadruk op het vaststellen van wat 
ztj de kerntaken van het onderwtJS noemt en 
waarschuwt: De school ts geen total mstltu
tion' _ En ook de ABOP wiJSl tn haar nieuwe rap
port 'de bednJvtge school' op de noodzaak de 
structuur-dtscusste af te ronden en het tnhou
deltjk houvast te fomuleren lk herhaal het hter 
nog eens met klem: WiJ kunnen ons ntet veroor
loven. dat deze overeenstemmtng uiteen vall 
en verspeeld word!. WtJ moeten over onze 
schaduw durven spnngen. 

Wie verantwoordelijk? 
Sprekend over de dne lunettes van het onder
WtJS heb tk u voor de jaren negentig nu enkele 
conclusies voorgelegd, waarvan ik de overtui
gtng heb, dat ZtJ de kwalitetl en conttnutteit ten 
goede komen. Het ging erom het accent op de 
beroepsvoorbereidende functie niet te snel te 
veronachtzamen en om de noodzaak tussen 
de tndividuele en de culturele lunette van het 
onderwtjs een evenwichttge relatie te waarbor
gen. 

Als vanzelf doemt dan nu de vraag op: en 
wte moet ztch nu verantwoordeltjk voelen voor 
wat? Utt mtJn betoog heeft u op sommtge pun
ten al kunnen opmaken. dat onvoldoende hel
derhetd tn de verantwoordeltjkheidsverdeling 
oorzaak van problemen kan ziJn; zoals bijvoor
beeld btJ de relatte tussen thuis-opvoeding en 
vorming op school en btJ de noodzaak tot een 
heldere formulenng van etsen aan de school. 
Wte met de Commtsste-Van Lieshout en het 
rapport 'Rtjkdom van het onvoltooide' instemt 
dat de school geen total mstltutton ts - en dat 
ook ntet moet ZtJn - ontkomt ntet aan een kriti
sche heriJktng van de verschtllende verant
woordeltjkheden. Een mtnister dte dat publte
kelqk doet oogst ntet alliJd bloemen. wei soms 
gencht frutl. En loch moet het. In het hoger on
derwtJS, en in het HBO zeker. ts die kntische 
heriJking al entge 1aren vruchtbaar gebleken. 
Afstandelijk bestuur vanutt de overhetd en een 
zelfbewuster oppakken van de etgen verant-
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woordeltjkheid ziJn tn het hoger onderwtJS prak 
ltJk geworden. Een nieuwe verantwoordeltjk
hetdstoelattng is gegroetd en leidt ertoe dat 
overhetd en instellingen hun etgen rol met 
meer overtuigtng en met helderheid kunnen 
spelen. Voor de Jaren negentig is het de uttda
ging deze ontwikkeltng ten goede tn het hoger 
onderwiJS vast te houden en ook voor andere 
sectoren van het onderwtJS concreet te maken. 

Het middel tot dtt doel is het vergroten van de 
autonomte van scholen en deregulering van de 
te dtcht gegroeide regelgeving. Over betde 
aspecten bestaat veel legendevorming. Oat 
doet afbreuk aan het niveau en de voortgang 
van de dialoog hierover. Oat ts Jammer en 
daarom wil ik graag ook hier enkele niet steek
houdende bezwaren doorprikken. 

Overheid en instellingen 
spelen hun eigen rol met 
meer overtuiging en 
helderheid. 

Beginnen wtj btJ deregulering. Deregulertng 
van de regelgevtng in het onderwijs betekent 
het bevriJden van de scholen van detailbepalin
gen en administratteve verpltchtingen, die hen 
nu belemmeren slagvaardig een eigen beleid 
te voeren. De overheid stapt dan af van het tot 
in de btjzonderheden regelen van bestuurlijke 
situattes en de daarbij horende uitzonderin
gen, 'kan-bepalingen' enzovoort. Maar denkt 
u nu niet dat de overheid van het toneel ver
dwtJnl. Essentiele garantietaken bltjft zij nadruk
keliJk behartigen. De deugdelijkheid van het 
onderwiJS, de gelijkberechtiging, de rechtspo
sitie van personeel en dergelijke vall en ntet bui
ten de boot, want de overheid heeft zich wei 
aan haar verplichtingen te houden, bijvoor
beeld omwille van de grondwettelijke taken en 
de financiele gelijkstelltng van openbaar en btj-
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zonder onderwijs. De overhe1d zou globalere 
regelgeving kennen, maar zal geen laissez
faire bele1d voeren. Voor kleinere scholen en 
schooltypen is dat bovend1en van belang, om
dat de overheid natuurlijk d1ent te beseffen dat 
zij een andere positie hebben dan een hoge
school of een univers1teit met duizenden stu
denten. Kortom, deregulering is primair globa
lisenng ter wille van ruimte voor slagvaardig 
eigen beleid op schoolniveau. 

Oat brengt ons automatisch biJ het andere 
aspect: autonomievergroting, of beter gefor
muleerd versterking van de zelfstandigheid 
van scholen. De roep om die versterking klinkt 
algemeen en m1j stemt dat tot vreugde. Deze 
roep is het meest overtuigende bewijs dat ook 
de onderwijssector afscheid beg1nt te nemen 
van de maakbaarheidsgedachte, de 1dee dat 
overheden de samenleving kunnen plannen, 
invullen en inrichten. Het onderwijs heeft Ian
ger over dit afscheid gedaan dan vele andere 
sectoren, omdat de overheid ook lange tijd met 
extra regelgeving en bijzondere faciliteiten het 
onderwijs zeer naar z1ch toetrok. De eerlijkheid 
gebiedt te erkennen dat ook het bijzonder on
derwljS zich gewillig hiervoor leende en pas 
sinds enkele jaren ook zichzelf in deze krit1sch 
herijken w1l. 

Dit geeft overigens eens te meer aan dat de 
maakbaarheidsgedachte echt op haar retour 
is. Voor het onderwijs houdt dit in dat over
heidsmterventies minder vanzelfsprekend wor
den aanvaard en de nadruk op eigen keuzen 
en de eigen rol van instellingen met meer 
kracht klinkt. Als christen-democraat, die het 
kernbegrip 'gespreide verantwoordelijkheid' 
aanhangt, is mij deze ontwikkeling zeer wel
kom en ik heb deze naar vermogen aange
moedigd. Na de operaties in het hager onder
wijs en het mbo is in deze zelfde richting nu ook 
de fundamentele discussie begonnen 1n het 
basis en voortgezet onderwijs. Met de notitie 
'De school op weg naar 2000' en het recente 
advies van de Commissie-Hirsch Ballin over de 
filosotie van die notitie zijn boe1ende startscho
ten gegeven voor het debat. Kern daarin zal 
moeten zijn hoe wij via globalisering van regel
geving een autonomie voor de school kunnen 
bereiken, die recht doet aan de behoefte en 
bestuurskracht van de school en aan de ver
antwoordelljkheden die de overheid behoort te 
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behartigen. Kortom, de verantwoordelijkhelds
verdeling tussen de verschillende betrokkenen 
staat centraal, en dus - zeg ik dan - staat de 
spreiding van verantwoordelijkheden centraal. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Hierover kan men in theorie zeer abstract spre
ken en in de praktijk op microniveau spreken. 
Geen van beide wil ik hier doen. Om u in hoofd
lijnen mijn visie te geven keer ik nog een keer 
terug naar de drie functies van het onderwijs 
waarmee ik begon: de individuele, culturele en 
economische functie en hun evenwicht. Als we 
nu langs deze lijn de verantwoordelijkheidsver
deling zouden schetsen kom ik tot de volgende 
benadering: 

1. Voor de indiv1duele functie van het onder
wijs, de persoonsvorming dus, zijn allereerst 
de ouders en de school in het samenhang ver
antwoordelijk. Hier is immers het raakvlak Ius
sen opvoedingsidealen thuis, levensovertu1-
g1ng van de ouders en de aanvullende vor
mingstaak van de school essentieel. De over
heid heeft zich dan zeer terughoudend op te 
stellen. Zij mag aandacht vragen voor het be
lang van deze functie en zij moet de materiele 
randvoorwaarden deugdeliJk garanderen. 
Meer is de overheid niet gehouden te doen. 
Meer moet zij ook niet willen. 

2. Voor de culturele functie van het onderw1js 
liggen de verantwoordelijkheidsrelaties val
gens mij complexer. De overheid is gehouden 
de kwaliteit van de kennisoverdracht te bewa
ken en te bevorderen. Zij kan daar zeer gede
tailleerde voorschnften en andere traditionele 
sturingsmechanismen voor inzetten. Maar de 
bezwaren daartegen heb ik al gereleveerd. De 
scholen kunnen zich beperken tot de pedago
gisch-didactische kant van de cultuur en de 
kennisoverdracht. Maar dan dreigt al gauw 
een passieve houding te groeien, die de taak 
van de docent en de school als leefgemeen
schap, onrecht doet. De school IS geen door
geefluik van wat anderen voorschrijven. Veel 
pleit er dus voor dat de overheid haar kwali
teitszorg minder ouderwets en detail beleeft en 
de school meer eigen ruimte benut voor een 
eigen invulling van bijvoorbeeld de leerstof, de 
examenprogramma's enzovoort. lk heb mij al 

Chnsten Democrat1sche Verkenningen 12/89 



Documentat1e 

Ianger verbaasd over de vanzelfsprekendhetd 
waarmee aanvaard IS dat de centrale overheid 
centrale examenopgaven en programma's 
voorschrtjft en invult voor vakken dte zeer nor
matte! geacht worden. Gelukktg is rond deze 
etndtermen voor de basisvorming een be
wuste dtscusste gaande over de etgen inkleu
ring vanutt de nchttngen van het onderwiJs Ott 
past geheel in mtjn visie op de nteuwe verant
woordeltJkhetdsspretdtng op dtt punt 

3. Voor de economische lunette van het on
derwijs is sinds enkele Jaren de verantwoorde
lijkheidsbeleving in en butten het onderwtjs toe
gepast I k sprak daar reeds over aan het begin. 
Zowel de scholen. als de sociale partners, als 
de overhetd herijken hun rol en vullen die 
nteuw tn. Het IS loch fase~nerend te zien, dat het 
VNO met kracht pleit voor de invoenng van de 
bastsvorming en tegeltJkertijd de mtnister van 
OnderwtJS en Wetenschappen ltd van het CBA
bestuur wordt om deel te nemen tn de afwegin
gen over de arbeidsvoorztentng? Nieuwe ver
antwoordeltJkheden worden nieuw beleefd, zo
als u zietl 

BtJ deze economische funclle staat de spret
dtng van verantwoordeltjkheden dan ook 
voorop op de agenda van de toekomst En wat 
bemoedigend IS de betrokkenen ziJn serieus 
beztg hun nteuwe taak concreet te maken. We 
ziJn er nog niet, want btjvoorbeeld de ontwikke
l~ng van goede prognoses over de behoefte 
aan kwaliflcaties IS in het bedrijfsleven nog niet 
voldoende geslaagd. De dtscussie over de in
tenstvenng van het leerrecht voor jongeren met 
gebroken opletdlngen is ook nog onvoldoende 
concreet. Maar de mentaliteit is veranderd, de 
openheid groett en de gezamenlijke verant-
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woordelijkheid voor deze derde functie van het 
onderwiJS krijgt concreet gestalte. 

Overzie ik de ontwikkeling van de laatste ze
ven Jaar en kijk ik vooruit naar de jaren negen
tig, dan is er dus reden tot bemoediging. De fi
losofie van de gespreide verantwoordelijkheid 
en van de overheid die meer op afstand maar 
ook meer concreet wil sturen lijkt een bewe
ging ten goede in gang gezet te hebben. lk 
denk dat de samenleving van het onderwijs 
veel gevergd heeft in die zeven jaar. lk weet het 
wei zeker, want ook ik heb dat gedaan. Maar 
dat is niet voor niets gebeurd. Ons onderwijs 
moest het evenwicht in lunettes en verantwoor
delijkheden hervinden. Het moest nieuwe 
eisen van de tijd beantwoorden en het moest 
dit doen in tijden van soberheid en scherpe 
pnonteitstelling. We zijn met dat nieuwe even
wicht en die nieuwe eisen nu op de goede weg. 
De economische omstandigheden bteden 
dankzij het herstelbeleid nu ook meer ruimte. 
Het parool kan dan nu ook zijn: verantwoord in
vesteren 1n de kenntstnfrastructuur. De uitda
gtngen voor de Jaren negentig zijn daarmee 
geschetst. De aanpak van die uitdagingen 
eveneens. Het is de moeite waard ons daar
voor in te zetten. lk heb dat twee kabinetsperio
den achtereen met overtuiging gedaan. lk 
hoop dat allen random het Nederlands onder
wtjs evenzeer met overtuiging ztch blijven inzet
ten voor deze waardevolle sector van onze sa
menleving. 
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