
niveau van de informatie afneemt als com
mercieel denken de overhand heeft op 
culturele verantwoordelijkheid'. Hij noemt 
dat 'een natuurlijke spanning binnen de 
culturele industrie zelf'. En voegt daar in 
één adem aan toe: 'een terrein, waarover 
de regering slechts een zeer begrensde 
power of control heeft'. 

Verantwoordelijke samenleving 
Zonder het begrip te noemen vraagt de 
minister hier eigenlijk welke creatieve op
lossingen zouden kunnen worden gewe
zen vanuit de visie van een verantwoorde
lijke samenleving. Belangrijk hierbij is de 
vraag wiè in de materie hoè voor wàt 
verantwoordelijk behoort te zijn. Door 
commercie overheerste 'industrialisering 
van de cultuur' - en daarbinnen met 
name industrialisering van de menings
uiting en meningsvorming - dreigt niet 
alleen te leiden tot verlaging van het cultu
rele (of communicatieve) niveau, maar 
loopt bovendien in ieder geval uit op een 
zeer wezenlijke uitholling van de verant
woordelijkheid van de burgers voor de 
meningsuitwisseling via de (geïndustriali
seerde) media. Dit nu is het tegendeel van 
wat met versterking van het maatschappe
lijk middenveld en meer in het bijzonder 
met spreiding van verantwoordelijkheid 
wordt beoogd. Moet de overheidstaak ter 
zake zó beperkt worden opgevat, dat zij 
die ontwikkeling als autonoom proces 
haar gang moet laten gaan? Of moet zij 
haar aan conscious control (doen) onder
werpen? 

Wie versterking van het maatschappe
lijk middenveld voorstaat zal altijd onder 
zijn prioriteiten de versterking van de posi
tie van de burgers als dragers van de 
klassieke grondrechten rekenen. Die 
grondrechten immers beogen per definitie 
en bij uitstek de persoonlijke waardigheid 
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en verantwoordelijkheid van de burgers in 
de samenleving veilig te stellen en te be
vorderen. Daarom zijn het juist grondrech
ten. Als, in casu, het grondrecht in feite 
door industriële complexen gerealiseerd 
moet worden, is het zaak de verantwoor
delijkheid van de burgers voor en hun 
zeggenschap over die industriële midde
len en hun ontwikkeling te behoeden en te 
versterken. Daarmee komt de vraag van 
de eigendom en exploitatie-wijze van die 
middelen aan de orde. Het instituut van de 
eigendom heeft ook zelf, onder invloed 
van de technologie, een toenemende ab
strahering in de hand gewerkt. Zowel ten 
opzichte van de eigenlijke dragers van het 
grondrecht, als ten aanzien van het eigen
lijke doel van de geïndustrialiseerde be
drijvigheid. Daardoor is in toenemende 
mate een tegenstelling ontstaan tussen 
het grondrecht als persoonlijk vrijheids
recht van de burgers en de van die per
soonsgebondenheid abstraherende 'ver
zakelijking' van het eigendomsrecht. Op 
dit punt, nu, komt de overheid de welis
waar begrensde, maar niettemin wezenlij
ke taak toe de verantwoordelijkheid van 
de burger als grondrechtdrager te verster
ken door een zo gespreid mogelijke zeg
genschap te verzekeren. Tot dusver heeft 
zij dat op het terrein van radio en televisie 
ook gedaan. Introductie van commerciële 
beheersvormen holt de gespreide, per
soonsgebonden verantwoordelijkheid uit. 
Daardoor worden de burgers als dragers 
van een grondrecht verzwakt. De over
heid is echter niet alleen 'schild voor de 
zwakken'. Zij moet primair zorgen, dat er 
geen zwakken, respectievelijk geen ver
zwakt middenveld ontstaan. 
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Dr. H. Klifman 

Verantwoord 
onderwijsbeleid in een 
verantwoordelijke 
samenleving 

Uitwerking van levensbeschouwelijke uit
gangspunten in het onderwijsaanbod 
komt in de knel. De autonomie van scho
len wordt door het overheidsbeleid veel
eer aangetast dan vergroot. Door markt
gericht denken dreigt 'vertrossing' in het 
onderwijsbeleid. 

Wie van enige afstand de ontwikkelingen 
in het onderwijs volgt, kan vaststellen dat 
zich in de relatie overheid-onderwijsveld, 
in het bijzonder: de onderwijsinstellingen, 
een aantal ingrijpende wijzigingen vol
trekt. Het vigerend besturingsconcept dat 
bekend staat onder de naam van 'con
structieve onderwijspolitiek' lijkt plaats te 
maken voor een nieuwe filosofie: besturen 
op afstand. 1 

Typerend voor de constructieve onder
wijspolitiek is enerzijds de administratieve 
planning en anderzijds de pedagogische 
innovatie. Het planningsgerichte over
heidsoptreden heeft in reactie daarop tot 
gevolg gehad dat aan de kant van het 
onderwijsveld (de private sector) bunde
ling plaatsvond in zuilaire koepelorganisa
ties. De sterke betrokkenheid van de over
heid op het terrein van de onderwijsver
nieuwing kreeg haar concrete vormge
ving in een landelijk dekkende verzor
gingsstructuur. 
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Zoals opgemerkt lijkt de constructieve 
onderwijspolitiek>plaats te maken voor een 
nieuw besturingsconcept: besturen op af
stand. De keuze voor een nieuw concept 
is in wezen exponent van een herdefinië
ring van de - verderstrekkende - ver
houding staat - maatschappij waarin de
regulering, privatisering en decentralisabe 
kernbegrippen zijn . In de (maatschappeliJ
ke) sector van het onderwijs is vooral het 
dereguleringsstreven dragend beginsel 
voor een afstandelijke overheid. Grotere 
autonomie voor de maatschappelijke or
ganisaties, in dit geval de instellingsbestu
ren is het logisch complement. De feitelijke 
introductie van het nieuwe besturingscon
cept heeft inmiddels haar aanvang geno
men in het wetenschappelijk onderwijs en 
hoger beroepsonderwijs. Het middelbaar 
beroepsonderwijs is op dit moment aan de 
beurt terwijl de blauwdruk voor de verdere 
uitbreiding naar de lagere onderwijssecto
ren op tafel ligt. 2 

Dr. H. Klifman (1951) is stafmedewerker algemene onder
wijszaken van de afdeling Directie bij de Besturenraad Pro
testants Christel ijk Onderwijs te Voorburg . 
1. A.M.L. van Wieringen, Onverwerkt bestuur Oratie UvA, 

1985. 
2. Hierover vinden thans discussies plaats tussen departe

ment en de onderwijsorganisaties. 
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Achtergrond 
Het koortsachtig zoeken naar een nieuw 
besturingsconcept voor het onderwijs, 
kan slechts ten dele verklaard worden 
vanuit een dysfunctioneren van de con
structieve onderwijspolitiek. Teleurstelling 
ten gevolge van te hoog gespannen ver
wachtingen omtrent de mogelijkheden 
voor de overheid om door middel van tal 
van onderwijskundige maatregelen stu
ring te geven aan de realisering van poli
tieke en maatschappelijke doelstellingen, 
speelt zeker een rol. Men denke aan Van 
Kemenade's metafoor van de mammoet
tanker. Ook het schier eindeloze traject 
tussen de beleidsvoorbereiding en be
leidsimplementatie ten gevolge van in tijd 
en omvang uitgedijde overleg- en advies
procedures werkt averechts op de wens 
om snelle veranderingen. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat 
het voeren van een constructieve onder
wijspolitiek een fikse groei van het ambte
lijk apparaat als neveneffect heeft gehad. 

lnzet van de conceptwisseling is de be
stuurslast van de overheid te verkleinen, 
de complexiteit in de regelgeving te ver
minderen, de autonomie van de instellin
gen te bevorderen en daardoor de kwali
teit van het onderwijs te verhogen. Een 
terugtredende overheid kan toe met een 
kleiner apparaat. Maar dit vooronderstelt 
wei dat aan de kant van de private sector 
de nodige maatregelen zijn getroffen om 
de vergrote autonomie daadwerkelijk te 
kunnen aanwenden ten behoeve van de 
kwaliteitsverhoging van het onderwijs. 

Verhoging van de kwaliteit van het on
derwijs kan binnen dit concept gereali
seerd worden door een verbreding van 
het onderwijsaanbod (hetgeen mogelijk 
wordt gemaakt door fusies van scholen 
van verschillende onderwijstypen te be
vorderen), door flexibilisering van het aan
bod in de vorm van korte en Ianger duren
de programma's, en door een verbetering 
van de afstemming onderwijs - arbeids
markt enz. Deze wijze van werken aan 
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kwaliteitsverhoging veronderstelt op het 
niveau van de instelling/de school de aan
wezigheid van geprofessionaliseerde be
sturen en goed toegeruste directies die 
- in de geest van het nieuwe concept -
in staat zijn om te voldoen aan de eisen 
van modern management in een bedrijfs
matige aanpak. 

Overigens, dit laatste is typerend: na 
een dominante juridische verhouding (de 
distributieve onderwijspolitiek) en een ster
ke onderwijskundige accentuering (de 
constructieve onderwijspolitiek) volgt nu 
een overwegend bestuurskundig gekwali
ficeerde relatie tussen overheid en onder
wijsveld waarbij de onderwijsinstellingen 
zelf allengs gemetaforiseerd worden tot 
onderwijsonderneming. 

Politieke realiteit 
Tot zover een betrekkelijk 'neutrale' analy
se van hetgeen zich voordoet. De ge
schetste wisseling van besturingsconcept 
krijgt echter een extra dimensie indien 
men haar plaatst in de context van de 
politieke realiteit. Anders gezegd, de intro
ductie van het concept 'besturen op at
stand' voltrekt zich in een politiek-maat
schappelijke realiteit, waarin (ook) aan on
derwijs gevraagd wordt om een bijdrage 
te leveren aan de realisering van hogere 
politieke doelstellingen. Men denke hierbij 
aan de beheersing van de overheidsuitga
ven, het terugdringen van de werkloos
heid en het herstel van de economie. 

Besturen op afstand, een afstandelijker 
overheid, krijgt op deze wijze een wei heel 
bijzondere betekenis. Dit wordt duidelijk 
als we kijken naar het instrumentarium dat 
wordt ingezet om de verschillende doel
einden in hun samenhang te realiseren. 
Ter illustratie twee voorbeelden en wei op 
het terrein van de kostenbeheersing, en 
de kwaliteitsbeheersing. 

De kostenbeheersing 
De bestuurskundige doelstelling om de 
autonomie van onderwijsinstellingen te 
vergroten wordt gekoppeld aan de politie-
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ke doelstelling om de overheidsuitgaven 
te beheersen. Deze koppeling leidt er toe 
dat de voor het onderwijs kenmerkende 
open-eindfinanciering allengs vervangen 
wordt door budgetfinanciering. 

Het principe van open-eindfinanciering 
heeft weliswaar enerzijds als charme dat 
zij de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid 
van de burger en diens samenlevingsver
banden garandeert, anderzijds trekt zij 
een onzekere wissel op de toekomstige 
druk op de overheidsfinancien. Recente 
ervaringen met de studiefinanciering Iaten 
zien dat een strak bestedingsregime geen 
ruimte biedt voor moeilijk voorspelbare 
fluctuaties in de vraag naar onderwijsvoor
zieningen. Kortom, het streven naar be
heersing van de overheidsuitgaven leidt 
tot nieuwe financieringsbeginselen waar
bij niet Ianger het wettelijk recht op voor
zieningen uitgangspunt is, maar het be
schikbare budget. Nadat deze switch is 
gemaakt is het vervolgens mogelijk om 
aan de instellingen een bekostiging aan te 
bieden in de vorm van een bedrag ineens 
(lump sum financiering). Deze nieuwe wij
ze van bekostigen mag dan meer recht 
doen aan de (vergrote) autonomie van de 
instellingen, als tegelijkertijd sprake is van 
een teruglopend budget, dan is 'besturen 
op afstand' meer het afschuiven van de 
eigen verantwoordelijkheid van de over
heid. 

Kwaliteitsbeheersing 
Zoals eerder al opgemerkt wil de overheid 
door een afstandelijke houding in te ne
men en een grotere autonomie aan de 
instelling te geven, mede bijdragen aan de 
kwaliteitsverhoging van het onderwijs. 
Voor wat betreft de hogere sectoren van 
het onderwijs wordt kwaliteit vooral gezien 
als een gerichtere afstemming van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze at
stemming wordt gestimuleerd dit door de 
instellingen te plaatsen in een meer be
drijfsmatige situatie waarin marktgericht 
denken, verwerving van contractactivitei
ten, en kwalitatieve concurrentie tussen 
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instellingen onderling, het beeld bepalen. 
De i11stellingen dienen door zelfevaluatie 
de kwaliteitsbewaking te regelen. 

Voor de lagere sectoren van het onder
wijs krijgt de kwaliteitsbeheersing con
creet vorm in de ontwikkeling van een 
uitgebreid instrumentarium dat beoogt de 
kwaliteit van het onderwijsprodukt en het 
rendement te meten. Het gevaar dreigt 
dat de kwaliteit van het onderwijs in de 
lagere sectoren op deze wijze wordt gere
lateerd aan de kwaliteit van het onderwijs 
in de marktgerichte sectoren. 

Kritische kanttekeningen 
Een terugtredende overheid en een ver
groting van de autonomie voor de onder
wijsinstellingen zijn op zich genomen doel
stellingen die aanspreken. De wijze echter 
waarop deze doelstellingen - mede on
der druk van politieke desiderata - nade
re uitwerking krijgen of lijken te krijgen, is 
verontrustend. Ter illustratie enige voor
beelden. 

Het plaatsen van scholen in een markt
achtige situatie leidt tot een reductie van 
de functies van het instituut school en 
daarmee tot verschraling en nivellering 
van het onderwijsaanbod; men biedt dan 
immers slechts datgene waarvoor de 
meeste belangstelling is (de zogenaamde 
'vertrossing in het onderwijs'). Beroepson
derwijs versmalt tot functietraining. Deze 
situatie zal zich in versterkte mate voor
doen als de hoogte van de bekostiging 
van de onderwijsinstelling afhankelijk 
wordt gesteld van het onderwijsrende
ment. 

In een dergelijke benadering schuilt 
groat onheil, zowel voor de individuele 
leerlingen (de 'onderwijsconsument') die 
minder begaafd is of vanuit een achter
standsituatie moet starten, als voor de in
stelling die zich vanuit haar pedagogische 
roeping ontfermt over een leerlingenpo
pulatie waarvan door tal van omstandig
heden reeds op voorhand verwacht mag 
worden dat deze qua leerprestaties geen 
hoge ogen zal gooien. Het is deze tendens 
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in het onderwijsbeleid die Kardinaal Sima
nis zo duidelijk onder kritiek stelde in zijn 
rede ter gelegenheid van het ju bileumcon
gres van de Bond KBO op 4 juni 1988. 

Een en ander voorbeeld: de kwaliteits
beheersing. De overheid overweegt om 
ter verhoging van de kwaliteit van het ba
sisonderwijs en in de basisvorming in het 
voortgezet onderwijs de zogenoemde 
eindtermen te introduceren; een instru
ment dat quasi neutraal is met de schijn 
van onbetwistbaarheid, maar dat in essen
tie uiting is van een impliciet gebleven, 
specifieke levens- en wereldbeschou
wing, die stoelt op een positivistische en 
pragmatische kijk op de werkelijkheid. 

De introductie van een dergelijk instru
ment grijpt rechtstreeks in, in de inrich
tingsvrijheid van scholen. De mogelijkhe
den om levensbeschouwelijke uitgangs
punten in den brede in het onderwijsaan
bod te laten doorwerken, komen hierdoor 
in de knel. 

Daar komt nog bij dat de operationele 
definitie van het kwaliteitsbegrip zoals die 
concreet tot uitdrukking komt in de eind
termen ten onrechte zal worden opgevat 
als de enig valide definitie van kwaliteit. De 
verwarring zal compleet zijn als de bekos
tiging afhankelijk wordt gesteld van het al 
of niet voldoen aan dit laatste kwaliteitsbe
grip! En dat is slecht voor onderwijs dat 
zijn levensbeschouwelijke uitgangspun
ten serieus wil nemen! 

Nog een laatste voorbeeld. Om de ont
wikkelingen in de marktgerichte sectoren 
van het onderwijs verder te kunnen sturen 
'beloont' de overheid 'goed gedrag' door 
een gericht accent op output gerichte fi
nanciering, de zogenaamde incentives. 
Over het morele gehalte van dit beleidsin
strument merkte topambtenaar R. in 't 
Veld onlangs het volgende op: 
'Incentive sturing is een vorm van sturing 
zonder dwang, zonder expliciete gebo
den en verboden, zonder regels en wet
ten. ( ... ) De sturing is minder legaal. Men 
kan echter ook betwijfelen of incentive 
besturing wel zo legitiem is gezien de niet 

294 

geëxpliciteerde normen. De moraliteit van 
incentive sturing kan worden betwijfeld. '3 

Een bekentenis die aan duidelijkheid niets 
te wensen overlaat! 

Conclusie 
Uit het voorgaande moge het duidelijk zijn 
dat het nog maar de vraag is of 'besturen 
op afstand' in de wijze waarop dit thans 
wordt uitgewerkt inderdaad zal leiden tot 
werkelijke autonomievergroting. Niet al
leen de eenzijdige bedrijfsmatige benade
ring van het onderwijs , in dit geval de 
school, zal een sterk nivellerend effect op 
het onderwijs tot gevolg hebben (de 'on
derwijsvertrossing '), ook de gewijzigde 
greep van de overheid op het beleid in de 
school roept de vraag op of inderdaad wel 
sprake zal zijn van echte autonomiever
groting. Sterker nog: het lijkt erop dat veel
eer het tegendeel het geval zal zijn, of, in 
de woorden van de eerder genoemde 
topambtenaar: 'Minder gedetailleerde en 
overvloedige regelgeving betekent niet 
minder sturing. Het is niet uitgesloten dat 
juist een hardere en invloedrijkere over
heid ontstaat. '4 

Verantwoord onderwijsbeleid ... 
Herijking van de relatie overheid-onder
wijs, door introductie van een nieuw bestu-

Het is niet uitgesloten dat 
juist een veel hardere en 
invloedrijke overheid 
ontstaan. 

3. Zie het paper van R.J. in 't Veld en W.J.M. Kickert 
'Onderwijswetgeving ' ten behoeve van het congres 'Oe 
terugtred van rege/gevers ' (Den Haag, 3 juni 1988). 

4. idem . 
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ringsconcept zal slechts plaats kunnen 
vinden binnen de beperkte marges die 
daarvoor aanwezig zijn. Zo legt de grond
wettelijke relatie openbaar - bijzonder 
onderwijs beperkingen op aan de moge
lijkheid voor de overheid om in volkomen 
vrijheid een nieuw besturingsconcept te 
introduceren. Een overheid die het bijzon
der onderwijs wil beïnvloeden is immers 
grondwettelijk gezien gehouden om daar
toe de instrumenten 'bekostigingsvoor
waarden' en 'deugdelijkheidseisen' te ge
bruiken! 

Ook de noodzaak van wetgeving ex 
ante verbiedt het gebruik van stimuleren
de maatregelen voorafgaand aan de for
mele afronding van wetgeving. 

Naast deze marges kunnen enige crite
ria genoemd worden ter beoordeling van 
de deugdelijkheid van een besturingscon
cept. Van een deugdelijk onderwijsbeleid 
is sprake als: 
a het voldoende mogelijkheden biedt 

voor levenbeschouwelijk gefundeerd 
onderwijs; 

b het bovendien een zodanige spreiding 
van voorzieningen garandeert dat reke
ning wordt gehouden met de leeftijd van 
de leerlingen; 

c de zwakke leerling wordt beschermd; 
d. onderwijs niet wordt versmald tot (be

roeps-) functie-gerichte scholing. De in
dividuele ontwikkelingsmogelijkheden 
van leerlingen en de algemene vorming 
zijn - naast de voorbereiding op het 
beroep - wezenlijke kenmerken van 
onderwijs in welke sector dan ook. 

... in een verantwoordelijke 
samenleving 
De wisseling van besturingsconcept van 
het onderwijs kan alleszins in verband 
worden gebracht met de discussie die in 
CDA-kring plaatsvindt over de verant
woordelijke samenleving. Eigen verant-
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waardelijkheid van de burger, versterking 
van het maatschappelijk middenveld, het 
vergroten van het maatschappelijk draag
vlak ... in welke sector van de maat
schappij zijn de voorwaarden daarvoor in 
beginsel meer en beter aanwezig dan in 
het onderwijs? Het onderwijs immers be
schikt in feite al over een organisatorische 
infrastructuur die - eventueel na enige 
aanpassing - nog meer kan worden be
nut! Deze aanpassingen liggen overigens 
naar het voorkomt, meer in de sfeer van 
de bestuurlijke schaalvergroting en con
centratie dan in de institutionele schaalver
groting. 

Misschien roept dit voorstel om de be
staande infrastructuur te benutten voor 
een verantwoordèlijke samenleving de 
gedachte op aan een verka O·~lu:· IQ.i:Qr..-

herzuiling. Dit laatste zou e ter van we1· 
nig realiteitszin getuigen. D plunform1telt 
in het onderwijs, ook in leven beschouwe· 
lijk opzicht, is (op dit momen nog)g•'"'•·'"'-..--...; 
dan menigeen wellicht vermoedt. 

Het vormt een gegeven waarmee niet 
alleen rekening moet worden gehouden 
maar dat in zeker opzicht ook een positie
ve duiding behoeft. Immers, is die plurifor
miteit niet evenzeer uitingsvorm van een 
verantwoordelijke samenleving? Anders 
gezegd: mag men van overheid die de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger 
en diens samenlevingsverbanden ten vol
le wi l honoreren, niet tevens verwachten 
dat zij ruimte geeft aan een pluriforme 
invulling van die verantwoordelijkheid? En 
zou juist het behoud van een dergelijke 
pluriformiteit ons niet iets waard moeten 
zijn , ook financieel? 
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in het onderwijsbeleid die Kardinaal Sima
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rede ter gelegenheid van het ju bileumcon
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geëxpliciteerde normen. De moraliteit van 
incentive sturing kan worden betwijfeld. '3 

Een bekentenis die aan duidelijkheid niets 
te wensen overlaat! 

Conclusie 
Uit het voorgaande moge het duidelijk zijn 
dat het nog maar de vraag is of 'besturen 
op afstand' in de wijze waarop dit thans 
wordt uitgewerkt inderdaad zal leiden tot 
werkelijke autonomievergroting. Niet al
leen de eenzijdige bedrijfsmatige benade
ring van het onderwijs, in dit geval de 
school, zal een sterk nivellerend effect op 
het onderwijs tot gevolg hebben (de 'on
derwijsvertrossing '), ook de gewijzigde 
greep van de overheid op het beleid in de 
school roept de vraag op of inderdaad wel 
sprake zal zijn van echte autonomiever
groting . Sterker nog : het lijkt erop dat veel
eer het tegendeel het geval zal zijn , of, in 
de woorden van de eerder genoemde 
topambtenaar: 'Minder gedetailleerde en 
overvloedige regelgeving betekent niet 
minder sturing. Het is niet uitgesloten dat 
juist een hardere en invloedrijkere over
heid ontstaat. '4 

Verantwoord onderwijsbeleid . . . 
Herijking van de relatie overheid-onder
wijs, door introductie van een nieuw bestu-

Het is niet uitgesloten dat 
juist een veel hardere en 
invloedrijke overheid 
ontstaan . 

3. Zie het paper van R.J. in 't Veld en W.J.M. Kickert 
'Onderwijswetgeving ' ten behoeve van het congres 'Oe 
terugtred van regelgevers' (Den Haag, 3 juni 1988). 

4. idem. 
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ringsconcept zal slechts plaats kunnen 
vinden binnen de beperkte marges die 
daarvoor aanwezig zijn . Zo legt de grond
wettelijke relatie openbaar - bijzonder 
onderwijs beperkingen op aan de moge
lijkheid voor de overheid om in volkomen 
vrijheid een nieuw besturingsconcept te 
introduceren. Een overheid die het bijzon
der onderwijs wil beïnvloeden is immers 
grondwettelijk gezien gehouden om daar
toe de instrumenten 'bekostigingsvoor
waarden' en 'deugdelijkheidseisen ' te ge
bruiken! 

Ook de noodzaak van wetgeving ex 
ante verbiedt het gebruik van stimuleren
de maatregelen voorafgaand aan de for
mele afronding van wetgeving. 

Naast deze marges kunnen enige crite
ria genoemd worden ter beoordeling van 
de deugdelijkheid van een besturingscon
cept. Van een deugdelijk onderwijsbeleid 
is sprake als: 
a het voldoende mogelijkheden biedt 

voor levenbeschouwelijk gefundeerd 
onderwijs ; 

b het bovendien een zodanige spreiding 
van voorzieningen garandeert dat reke
ning wordt gehouden met de leeftijd van 
de leerlingen; 

c de zwakke leerling wordt beschermd ; 
d. onderwijs niet wordt versmald tot (be

roeps-) functie-gerichte scholing . De in
dividuele ontwikkelingsmogelijkheden 
van leerlingen en de algemene vorming 
zi jn - naast de voorbereiding op het 
beroep - wezenlijke kenmerken van 
onderwijs in welke sector dan ook. 

... in een verantwoordelijke 
samenleving 
De wisseling van besturingsconcept van 
het onderwijs kan alleszins in verband 
worden gebracht met de discussie die in 
CDA-kring plaatsvindt over de verant
woordelijke samenleving. Eigen verant-
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waardelijkheid van de burger , versterking 
van het maatschappelijk middenveld, het 
vergroten van het maatschappelijk draag
vlak . . . in welke sector van de maat
schappij zijn de voorwaarden daarvoor in 
beginsel meer en beter aanwezig dan in 
het onderwijs? Het onderwijs immers be
schikt in feite al over een organisatorische 
infrastructuur die - eventueel na enige 
aanpassing - nog meer kan worden be
nut! Deze aanpassingen liggen overigens 
naar het voorkomt, meer in de sfeer van 
de bestuurlijke schaalvergroting en con
centratie dan in de institutionele schaalver
groting. 

Misschien roept dit voorstel om de be
staande infrastructuur te benutten voor 
een verantwoordelijke samenleving de 
gedachte op aart een verkapte poging tot 
herzuiling. Dit laatste zou echter van wei
nig realiteitszin getuigen . De pluriformiteit 
in het onderwijs, ook in levensbeschouwe
lijk opzicht, is (op dit moment nog) groter 
dan menigeen wellicht vermoedt. 

Het vormt een gegeven waarmee niet 
alleen rekening moet worden gehouden 
maar dat in zeker opzicht ook een positie
ve duiding behoeft. Immers, is die plurifor
miteit niet evenzeer uitingsvorm van een 
verantwoordelijke samenleving? Anders 
gezegd: mag men van overheid die de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger 
en diens samenlevingsverbanden ten vol
le wil honoreren, niet tevens verwachten 
dat zij ruimte geeft aan een pluriforme 
invulling van die verantwoordelijkheid? En 
zou juist het behoud van een dergelijke 
pluriformiteit ons niet iets waard moeten 
zijn , ook financieel? 
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