
Per scuop 

Commentaar uit het Wetenschappel1jk ln
stituut 

Beroepsonderwijs en 
de 'voortdurende zorg 
van de regering' 

Commentaar uit het Wetenschappei!Jk ln
stituut. Het WAR-rapport over de basisvor
m;ng laat versch!llende wtleg toe. Zal het 
parlement de belangen van LBO
Ieer/;ngen haag houden, of bezwljken 
voor het geli;kheidsdenken? 

'Het onderw1js is een voortdurende zorg 
van de regenng', zo staat er in de Grand
wet Ouders, besturen, leerkrachten en 
leerlmgen kunnen ervan overtuigd zijn dat 
het de reger1ng ernst is met die zorg en ze
ker met het voortdurende karakter daar
van. Zo voortdurend en zo zorgelijk dat 
het bedreigend wordt. Onderwerp van 
voortdurende zorg te zijn dat voelt zo 
langzamerhand aan als de inn1ge aan
dacht van een overbezorgde moeder 
voor haar opgroeiende kind. 

W1e de, vaak ideologisch onverza
dlgde, l1teratuur over onderWIJSvernieu
Wing volgt merkt dat ook het beklem
mende van die voortdurende zorg met 
een beroep op de Grondwet gerechtvaar
digd word!. Zou dat wei de bedoelmg van 
de Grondwet ziJn? 

Vandaar dat een 1ets ontspannener be
nadering van het schoolwezen aanstonds 
als een veradem1ng overkomt. Oat was in 
het afgelopen Jaar te merken aan de reac
tles op het rapport van de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regenngsbeleid 

(WRR) 'Basisvorming 1n het onderwijs'. 
Terwijl voorheen voortdurend blauwdruk
ken van onderwijsstructuren werden ge
presenteerd werd nu dit spoor verlaten 
ten bate van een meer mhoudelijke bena
denng. Hoewel hierdoor de WRR al snel 
op de rand van schending van de inrich
tingsvriJheld van het onderwijs balan
ceerde IS het toch goed om deze poging 
met aandacht te bezien. Aileen al omdat 
het rapport op zijn beurt een paar stappen 
in de goede richting zet. 

WAR-rapport en 'Samen verder' 
De meeste lezers hennneren zich nog de 
striJd rond de middenschool die de uni
forme voortzetti ng van het onderwljs na de 
basisschool zou bieden tot aan het 
zestiende levensjaar. Waarom die mid
denschool? De opgegeven redenen ge
tulgden van een d1epe linkse vroomheid. 
Aile slogans uit de school van Marx, Mar
cuse etc. werden uit de kast gehaald. Heel 
dom, want een aardige vrucht van 
ch risten-democratisch den ken werd zo 
voor bredere consumptie ongeschikt ge
maakt. 

De brochure 'Samen verder' die het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
(WI) 1n 1983 over het voortgezet onderwijs 
u1tbracht poogde nog enkele brokken te 
IIJmen Op grond van grondwetteiiJk en 
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christen-democratisch gefundeerd res
pect voor de vrijhe1d van onderwiJS, en 
voor het mandaat van de school(bestu
ren), pleitte de Wl-brochure voor een ge
leidelijke ontwikkeling van het voortgezet 
onderw1js aanknopend bij de huidige si
tuatie. Zij bood die ontwikkeling het 
perspectief van een eventueel 3-jarig 
voortgezet bas1sonderwijs (VBaO), dat wil 
zeggen dat experimenten en vernleuwin
gen van onderop, zoals wij dat het liefst 
zien, een harmoniserend kader krijgen. 
Onderweg kan dan worden nagegaan 
hoe die ontwikkeling feitelijk het best kan 
veri open. 
'Samen verder' zag de vervanging van de 
2-jarige brugperiode door een eventueel 
3-Jange VBaO als gevolg van de com
plexer wordende maatschappij waarin de 
JOnge mens georienteerd moet raken. De 
beroepenwereld vereist een grotere flexi
bilitelt en algemene training en vorming. 
Het is voor velen goed om een jaar later 
dan nu hun verdere school- en beroeps
keuze te maken. De kans op foute keuzen 
neemt dan wellicht af. 

Het WRR-rapport, dat merkwaardigerwijs 
nergens naar 'Samen verder' verwijst, wei 
naar een rapport uit 1973 van de Wiardi 
Beckman Stichting, sluit in zoverre biJ 'Sa
men verder' aan dat ook ziJ daarin het 
denken over vooropgezette onderwiJS
structuren vervangen wordt door een 
meer functioneel-inhoudelijke benade
ring. Daarbij staan ontwikkeling van on
derop en aansluiting bij de huidige moge
lljkheden voorop. ledereen blijkt dat nu in
eens heel prakt1sch te vinden. Gelukkig 
maar. Voor die ontwikkel1ng wijst ook de 
WRR een perspectief aan, nJ basisvor
ming voor iedereen en u1tgebreider dan 
nu geboden wordt. Deze basisvorming zal 
een cursusduur van drie jaar beslaan. De 
WRR gaat dieper in op de aard van de ba
sisvakken en op vergelijking met het on
derwijs in het bu1tenland. Dit loopt uit op 
een blauwdruk van vakinhoudelijke aard, 
waardoor de aard van de basisvorming 
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van bovenaf wordt bepaald. (Zie hierover 
ook het artikel van drs. K. de Jong Ozn in 
dit nummer.) 

Mensen verschillen 
Het bedenken van blauwdrukken is op 
zich een heel leuk werk. Men zij daarbij 
echter gewaarschuwd voor een vereen
voudiging van de werkel1jkheid. Een van 
de ingewikkeldheden van het Ieven is het 
feit dat mensen verschillen. Voor het on
derwiJS is van belang om te erkennen dat 
leerlingen zowel in intelligentieniveau als 
in soort van intelligentie verschillen. Gelljk
heidsideologen hebben daar moeite mee. 

Socialisme en bureaucratie 
zijn natuurlijke vrienden als 
het over gelijkheid gaat. 

Tevens is het van bureaucrat1sch oogpunt 
gezien eenvoudiger om uit te gaan van 
identieke indiv1duen. Socialisme en bu
reaucratie zijn natuurlijke vrienden als het 
over gelijkheid gaat. D1t betreft niet aileen 
de houding ten opzichte van intellectuele 
verschillen maar ook die tegenover de 
sociaal-culturele contexten waarin men
sen Ieven, de gezinstoestanden, de erfe
lijke of aangeboren eigenschappen van 
mensen. Merkwaardig is dat de volks- of 
nationale eenheidsgedachte die het han
delsmerk van de conservat1even uit de vo
rige eeuw was, ook door socialisten zoals 
de VU-hoogleraar Vos, auteur van een 
voorstudie van de WRR 'Onderwijs op de 
Tweesprong' (zie Christen Democrat1sche 
Verkenningen 1986 nr. 1 ), gedeeld wordt. 
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Vos heeft die conservatieve eenheids
ideeen destijds in zijn voorstudie voor de 
WRR socialistisch gedoopt. Wederom is in 
bureaucratische kringen veel steun voor 
deze vereenvoudigde gedachte te vin
den. Dit conservatieve thema bepaalt in 
het WRR-rapport het vooruitgangsbegrip. 
Vooral om die reden is het WRR-rapport 
voor uitbreiding van de basisvorming. 

'Sam en verder' van het WI van het CDA 
is wat dat betreft veel nuchterder en func
tioneler. Ons rapport signaleert dat de 
maatschappiJ complexer wordt; dat de 
w1sseling van beroep en binnen de beroe
pen veelz1jdigheid vergt; dat uitstel van 
verdere school- en beroepskeuze foute 
keuzen kan vermijden. Daarom pleit 'Sa
men verder' voor uitbreiding van de in de 
basisvorming gegeven kernvakken en 
een nadere verdieping opdat jonge men
sen goed toegerust voor de moderne 
maatschappiJ de school verlaten. 

In het WRR-rapport zijn deze overwe
Qingen in feite uitvloeisels of neveneffec
ten van het ideologische standpunt. Het 
l1jkt wei of' Basisvorm1ng in het Onderwijs' 
dezelfde pennevoerder heeft gehad als 
'Onderwijs op de Tweesprong'. 

Steeds weer stuit men op de 'tale Ka
naans' van de Marx- en Marcuse-cultus. 
Voor de zakelijke 1nhoud van het WRR
betoog kan die toon trouwens best gemist 
worden. Afgezien van dit WRR-rapport is 
er trouwens een ruime hoeveelheid onder
wijskundlge literatuur waaraan men kan 
zien dat de studenten die zich 20 jaar gele
den 1n het l1nkse jargon gewenteld heb
ben nu professoren en wetenschappelijk 
hoofdmedewerkers Z1jn en het jeugdsenti
ment van toen handhaven. Hun taal is niet 
de taal van de gewone sociaal-democraat, 
maar van de JOngens uit de gegoede bur
gerlj d1e 'zich met de arbeidersklasse ge
solidariseerd hebben', overigens meestal 
zonder succes. De Tsjechische schrijver 
Havel heeft hen eens 'de kraaien met de 
gouden poten' genoemd. Hun ideologi
sche oogkleppen ten opzichte van de ver
schillen tussen mensen zijn zelfs schade-
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l1jk voor de mensen van 'de arbeiders
klasse' zoals we nog zullen zien. 

De grote gelijkmaker 
Eind jaren '60 werd, onder invloed van so
ciologisch onderzoek (Van Heek), gespro
ken van een verwerpelijke uniformiteit in 
het onderwiJS. Er werd gepleit voor een 
meer persoonsgerichte benadering. De 
WRR rekent met deze tendens af na ken
nis genomen te hebben van de excessen 
van het individualiseringsproces. Die lei
den tot een verbrokkeling van het klasse
verband, vereenzaming, afname van soli
dariteit, pretpakketten etc. De consump
tiegerichte ideologie van de zelfontplooi
lng heeft 1n het WRR-rapport geen kans. 
Maar nu vervalt de WRR in een ander 
uiterste. Eenheid, gemeenschappelijk
heid, geen afWIJkingen, gel1jkheid, dat zijn 
de slagwoorden. Als je dan leest dat het 
onderw1js het belangrijkste verdelingsme
chanlsme van ongelijke kansen is, de 
1deologische functie van de school geken
merkt wordt als Instrument van de mid
denklasse en de school een terrein blijkt 
waar de stnjd wordt voortgezet die belan
gengroepen 1n de samenleving voeren, 
dan weet Je u1t welke hoek de wind waait. 
En waar wonen de grote gelijkmakers? In 
Zvveden, maar vooral in het Oostblok, de 
DDR en Sovjet-Unie (pag. 168-175 e.v.). 
Deze Ianden worden naast sommige 
westerse staten zoals met name Frankrijk 
als boeiende voorbeelden opgevoerd. Oat 
komt niet bijster vertrouwenwekkend over. 
Veel lezers zullen a priori de pedagogiek 
van een totalitair systeem afwijzen. De on
geduldige reaclte van de 1deoloog op de 
concrete vverkelijkheid mondt uit in de vi
sie dat het gezin een gelijkheidsversto
rende factor is. Die opvatting leidt in 
Oosteuropese staten tot problemen met 
de mensenrechten. Naast het sociale mi
lieu is er ook zo1ets als begaafdheid. De 
verschillen daarin worden in vergaande 
mate be1nvloedbaar geacht. Althans die 
duiding schijnt men aan psychologische 
onderzoeksresultaten te verb1nden. Men 
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gaat uit van de maakbaarheid van het 
leervermogen. Over de erfelijke of aange
boren eigenschappen is het WRR-rapport 
afhoudend. Omdat de mate waarin deze 
een rol spelen niet exact kwantitatief is 
vast te stellen, houdt het er nauwelijks re
kening mee. Wat je niet kan meten bestaat 
niet, zo zou men een vulgair-positivistische 
opvatting kunnen samenvatten. 

Gelijkmakend onderwijs - equally of 
results - tot het zestiende jaar maakt in 
deze visie een volledige vriJe beroeps- en 
schoolkeuze voor allen mogelijk. 

Twee lijnen in het WAR-rapport 
Maar er zit ook een andere denkl1jn in het 
rapport, nJ van hen die uit de praktijk we
ten dat mensen verschillen. Z1j zien dat het 
niveau van het aan allen gegeven onder
wiJS n1et voor iedereen geschikt is. Maar, 
zegt de WRR, different1atie kan spann1ng 
opleveren met rechtvaardigheids- (be
doeld is gelijkhe1ds-AMO) noties. Als aan 
30% van de leerlingen uiteindelijk voorbe
reidend wetenschappelijk onderwijs kan 
worden geboden (een mooie score) dan 
betekent dat, dat zulk onderwijs aan 70% 
van de populatie onthouden wordt (pag. 
12). Een waarheid als een koe, die de 
schriJver van het rapport beknelt. Me 
dunk! 1s hier sprake vc...n een gevoel van 
onbehagen, een w1jze van functioneren 
van het geweten, die om filosofische coun
selmg roept. 

Het WRR-rapport zet, wat te verwachten 
was, de voordelen van ge1ntegreerd 
voortgezet onderwijs breed uiteen. Het 
geeft toe dat recenter onderzoek voor op
llmisme geen aanle1ding biedt. 'Maar met 
enige voorzichtigheid blijft de opvatting 
houdbaar dat een ge1ntegreerd systeem 
van voortgezet onderw1js de onderwijs
kansen van leerlingen niet nadel1g beln
vloedt.' Waarna de verbaasde lezer word! 
toegeroepen: 'De beleidsconsequent1es 
hiervan l1ggen voor de hand' (p. 171). Het 
rapport constateert dat in elk geval 'meer 
begaafde leerlingen uit de lagere milieus 
het meest profiteren van ge'integreerd on-
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derw1js' (p. 170). Hoewel onderwiJskundlg 
onderzoek bij nadere bestudering vaak 
ver beneden de wetenschappelijke maat 
blijft 1 . will en we wei aannemen dat dit een 
redelijk betrouwbare uitkomst is. Vanuit de 
gelijkheidsideologle en de klassementali
telt blijkl in dat geval het knappe arbei
derskind eigenlijk in het centrum van de 
welwillende aandacht te staan. 

Oat type kind mag biJvoorbeeld niet 
meer 1n de 'fuik' van het 'restonderw1js' 
(bedoeld is het lager beroepsonderwijs) 
terecht komen. Oat veel andere leerlingen 
door deze voorkeur in de kou komen 
spreekt mmder aan. AI constateert de 
WRR wei dat 'te lang doorgevoerde ge
meenschappelljkheid de vorm1ng van zo
wel hoog als laag begaafden nadelig 
be1nvloedt'. Maar hier spreekt een andere 
liJn, minder 1deologisch gebonden. Grap
plg is dat de klasse-ideologen met hun 
voorkeur in Ieite de arbe1derskinderen 
met de gunstige erfelijke aanleg bevoor
delen. De zwakkeren !ellen lang niet zo 
mee. Het socialistisch denken z1t vol on
verwachte tegenspraken. 

De gelijkmakers hangen nog erg aan het 
oude m1ddenschool-denken. ZiJ doen dan 
ook hun best om het lager beroepsonder
wijs (LBO) weg te schriJven. Daar kom Je 
op grond van je m1l1eu in een fuik terecht, 
aldus deze gelijkheidsideologen met hun 
eenzijd1ge voorkeur voor het knappe ar
beiderskind. De voorstanders van een an
dere, meer real1stische liJn. eveneens dUI
delijk 1n het WRR-rapport te onderkennen. 
pleiten daarentegen voor een herwaarde
ring van het LBO. ZiJ z1jn voor gelijkwaar
digheld tussen AVO (Aigemeen Vormend 
Onderwijs) en LBO zoals 'Samen verder' 
dat ook bepleitte. 

De merkwaardige voorkeur voor het 
AVO 
Het 1s e1genlijk merkwaardig hoezeer 

1 Har1s Freudentral De orwn over cJe bas1svorm1ng 
NRC. 5 12 85 
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overheidsrapporten of adviezen aan de 
overheid vooral versterking varr het AVO 
als vernieuwing zien. En toch zijn er btjna 
evenveel LBO- als AVO-scholen (1300 te
genover 1400). Het LBO heeft dus recht 
op een e1gen aandeel in de overheids
zorg. In ondernemerskringen wordt trou
wens geklaagd over het feit dat de regel
gev~ng van het LBO te zeer een afgeletde 
is van d1e voor het AVO. Zo behandelt de 
overhe1d het LBO zelf al jaren als reston
derwijs. 

Het LBO moet u1t de negat1eve hoek. Er 
zijn niveauverschillen en er zijn verschillen 
1n de aard van de begaafdheden. Er ziJn 
denkers en doeners. De laatsten voelen 
z1ch b1j AVO ongelukkig. Zij voelen zich 
wei thuis biJ praktijkvakken. Het LBO heeft 
al zeer geleden onder een te sterke uitbrei
d~ng van AVO-vakken zonder geltjktijdige 
verbeten ng van het beroepsvoorberet
dend onderwiJS. 'Samen verder' zegt: 'het 
onderwijs mag de leerling niet te lang af
houden van het daadwerkelijk participe
ren 1n maatschappelijke zinriJk geachte 
act1viteiten'. Er is biJ veelleerlingen, vooral 
1n MAVO en LBO, een enorm motivatle
probleem. De WRR erkent dat de alge
mene vorming voor velen al te lang duurt. 
Een langere leerweg zal dat probleem 
kunnen verhevigen. De WRR constateert 
dat de meeste docenten in het LBO van 
mening z1jn dat de AVO-vakken rampzal1g 
ztjn voor de werkers met de handen. Velen 
haken voortijdtg af. 

Falen IS veel ernstiger dan het bereiken 
van een uit AVO-oogpunt bezien lager 
e1ndniveau. Het Criminologische lnstituut 
van de Universiteit van Gron1ngen publi
ceerde onlangs2 voorlopige resultaten 
over een onderzoek naar de school als cn
minogene factor. In plaats van de oude 
leuze 'bouw scholen, sluit gevangenissen' 
zijn hun bevindingen samen te vatten als: 
'maak grotere scholen met een uniform, 
ge1ntegreerd onderwijsprogram en bouw 
dan meteen maar extra gevangenissen'. 

Deze onderzoekers zien dat de school 
de lastige sp1jbelaars gewoon Iaten zwem-
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Vooral AVO-vakken 
stimuleren bij LBO-ers het 
verzet tegen de school. 

men, bl1j dat ze weg zijn. En wie op school 
faalt, heeft een veel grotere kans op het 
vervallen tot delinquent gedrag. Vooral de 
AVO-vakken stimuleren bij LBO-ers het 
verzet tegen de school. Het drop-out per
centage blijkt bij het MAVO trouwens nog 
hoger te ltggen dan b1j het LBO. Diegenen 
die in het WRR-rapport de anti-LBO, pro
integratielijn voorstaan, hebben, aldus de 
Groningse criminologen, kennelijk de 
doelgroep n1et geraadpleegd. Dit soort 
commentaren dienen serieus te worden 
genomen Ze zijn belangrijk genoeg om 
aile in de weg staande tdeologische nm
ram te doorbreken. 

Pleidooi voor gelijkwaardigheid 
De meer aan de werkelijkhe1d georien
teerde lijn in het WRR-rapport constateert 
dat het nergens 1n Europa mogelijk was 
om aile kinderen van 12-16 jaar in een 
ge·lntegreerde school met een uniform 
programma op te vangen. Daarom wordt 
vanuit deze lijn gepleit voor een school 
waar beroepsvoorbereiding hand in hand 
gaat met algemene vorming. Daarnaast 
zal op den duur een school voor basis
vorm~ng-alleen ontstaan. Een soort Voort
gezet Basis Onderwijs (VBaO) van het 

2 H.B Ferwerda Leerlrngen van het LBO maatschappe
lrJk perspectref en hun reactres. F P H Drtksterhurs en 
J A. Nrjhoven. 'LBO-onderwrJS en delrnquentre· Crrmrno
log,sch lnstrtuut Gronrngen 1986 
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type dat minister Deetman destijds al voor 
ogen stond. In de vierjarige beroepsvoor
bereidende school kan een vervlechting 
van theorie en prakt1jkvakken ontstaan. 
De basisvorming is van hetzelfde niveau 
als in de VBaO-school zodat beide oplei
dingen toegang verlenen tot vervolgon
derwijs. De beroepsvoorbereidende 
school kan echter soepeler met een eenJa
rige opleiding tot 'aankomend vakman' 
worden afgesloten. Ook aanslu1ting op het 
leerlingenstelsel is mogel1jk. 

Dit LBO nieuwe stijl geeft ruimte voor 
speciale didactische werkvormen die ziJn 
toegesneden op de leerlingen, die de op
tie van een snelle beroepskeuze open wil
len houden. Deze kinderen hebben im
mers hun eigen benadering nodig, goed 
gestructureerde lessituaties, concreetheid 
e.d. 

De voorzitter van de WRR-studiecom
missie prof. Schuyt stelde voor EO-Tijd
sein3 dat de herwaardering van het be
roepsonderwljs een van de belangrijkste 
verlangens van het rapport is. Door de 
combinatievariant (LBO-nieuwe stijl) wor
den onderwijs, overheid en bedriJfsleven 
uitgedaagd om er iets moois van te ma
ken, aldus Schuyt. Hij spreekt over een af
sluiting van het nieuwe LBO na 5 jaar. Een 
op die wijze hervormd LBO zal aantrekke
lijker worden en het odium van 'restonder
wijs' verl1ezen. Kinderen zullen, net als nu 
al de kinderen uit culturele minderheden 
doen, op positieve gronden voor deze va
riant kiezen. Ook als je later naar het VWO 
w1lt doorstromen is er niets wat je als LBO
er 1n de weg staat. Terecht zegt Schuyt dat 
niet aileen voor de knappen maar ook 
voor die 70% MAVO/LBO-ers iets goeds 
gedaan moet worden. De voorzitter van 
de WRR, prof. Albeda, beklemtoonde in 
een NOS-interview4 dat zij die vroeg kie
zen voor techniek en handvaardigheid 
moeten kunnen doorstromen naar ver
dere vormen van onderwijs. 

LBO-nieuwe stijl (combivariant) en 
VBaO of Basisvormingsschool krijgen zo 
eenzelfde status en zelfde mogelijkheden. 
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En voor de niet zo studieuze types geldt: 
'Ais uit de huidige jeugdwerkloosheid een 
zaak duidelijk naar voren komt is het wei 
dat voor MAVO- en LBO-schoolverlaters 
het niveau van aankomend vakmanschap 
een eerste vere1ste is' (p. 55. WRR). Niet 
aileen de doorstroming naar verder on
derwiJS 1s van belang maar ook de toe
rusting van zovelen die zich na verstnjken 
van de leerplichtige leeftiJd al spoedig op 
de arbe1dsmarkt melden. 

De niveaus van de basisvorming 
Vanwege de verschlllende keuzen van 
leerlingen na hun 16e Jaar bestaat er span
ning tussen de eisen aan algemene vor
ming enerzijds en die aan beroepsoplei
ding anderz1jds. De voorstellen van de 
WRR lopen hier te gemakkelijk overheen. 
Althans, men lost de genoemde spanning 
niet echt op. 

Ten aanz1en van het voor ieder geldend 
eindniveau van basisvorming wordt ge
meld dat de meeste docenten dat wei zien 
zitten, ziJ het dat de meeste LBO-docenten 
het B-niveau (gemiddeld LBO-n1veau) 
daarvoor aanwijzen. De WRR doet net of 
dus het hogere C-niveau wei geschikt is 
voor iedereen. Slechts een minderheid 
van de LBO-Ieerlingen haalt het C-niveau. 
Doorvoeren van zo'n niveau van basisvor
ming vergroot in een klap het percentage 
falers. drop-outs. Merkwaardig is dat de 
WRR zelf verwacht dat 'een verrassend 
grote groep leerlingen een 1n kwalite1t ver
hoogde basisvormmg niet meer kan vol
gen' (p. 64). De WRR vermeldt zelf schat
tmgen van rond 1/4 (p. 182, 153). 

Een andere groep zal zo'n vorming niet 
kiezen, omdat zij 'zich willen specialiseren 
ter verbetering van hun concurrentieposi
tle op de arbeidsmarkt'. Het is nogal hard
vochtig om dan toch voor het C-niveau te 
blijven kiezen. En zelfs zo star en stijf dat 
de vrije ruimte in de lesroosters, extra te 
creeren uren en een extra leerjaar moeten 

3. 19·2·"86 
4 18·2· 86 
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worden benut om toch maar ieder op dat 
C-n1veau te verheffen. En dan nog wei 1n 
14 in plaats van 6 vakken. Zodoende bl1jft 
aileen voor goede LBO-Ieerlingen ruimte 
voor beroepskwalificatie. De niet zo 
knappe LBO-Ieerlingen verlaten na hun 
16e Jaar de school als faler of als iemand 
met een C-diploma maar zonder enige be
roepsvoorbereid~ng, laat staan als 'aanko
mend vakman'. 

De WRR zoekt voor een grote categorie 
leerlingen naar de kwadratuur van de cir
kel: een hoog niveau van algemene basis
vorming (helaas met hoogstens slechts 
10% beroepsorienterende vakken daarin) 
en een verbeterd beroepsvoorbereidend 
onderwijs. En dat samen b1nnen de gren
zen van de leerplicht. 

We moeten constateren dat de WRR 
dus nog net tot een echte keuze is geko
men voor de LBO-Ieerlingen. In tegen
deel. Waar de meer realistische lijn het 
aanvankel1jk van de tegenstanders van 
het LBO gewonnen heeft, daar wordt die 
winst nu zo ingevuld dat de LBO
Ieerlingen in grote meerderheid het loodje 
zullen leggen. Oat IS gewoon niet fair. Uit
eindelijk komt men zodoende aileen op 
voor de sterken. En voor de sterksten is er 
ook nog het verpl1chte aanbod van het 
nog hogere 0-niveau. 

Beoordeling 
Het WRR-rapport heeft door de keuze van 
een andere invalshoek, vakinhoudel1jk in 
plaats van gericht op de structuur van het 
schoolsysteem, open1ng voor praktische 
ontwikkelingen geschapen. Men zou wil
len dat de ideeen van de Raad in een aan
Zienlijk minder ideolog1sche verpakking 
gepresenteerd waren. Daardoor worden 
immers onnodige barrieres opgeworpen. 
In feite pleit de WRR echter voor een ont
wikkeling vanuit het huidige stelsel en wijst 
ook aan hoe dat dan kan. lnvoering van 
een basisvorming heeft m.i. een kansver
bredend effect binnen elk schooltype. Bin
nen het LBO wordt met zeer gemengde 
gevoelens en grote achterdocht naar deze 
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De combivariant moet de 
ruimte krijgen ten behoeve 
van aile LBO-ers en niet 
voor slechts een 
minderheid. 

voorstellen gekeken. Het moet de betrok
kenen echter niet ontgaan dat de combi
variant voor het LBO veel meer kansen 
geeft dan middenschool of VBaO. Maar 
dan moet die variant ook de ruimte krijgen 
ten behoeve van aile LBO-ers en niet voor 
slechts een minderheid van hen zoals het 
PCO vreest. 

Voorts moet het LBO, omdat het volle
dige basisvormingspakket op beide ni
veaus aangeboden dient te worden, een 
basisvormingsrichting aan aile scholen 
verbinden. Na deze twee jaar kunnen 
LBO-Ieerlingen dus kiezen voor de combi
variant (op beide niveaus) of voor een 
derde jJ.ar waarin de basisvorming puur 
(eveneens op beide n1veaus) kan worden 
afgemaakt. Daarna kan worden door
gestroomd. Hoofdbezwaar tegen het 
WRR-rapport is de veel te hoge keuze 
voor het minimum basisniveau. Daardoor 
zou stellig de beroepsvoorbereiding wor
den gesmoord. Althans voor de minder 
snelle leerders. 

Concept Voorstel van Wet 
De m1nister heeft er intussen geen gras 
over Iaten groeien. Zeer recent is een 
concept-voorstel van wet bekend gewor
den dat de invoering van de basisvorming 
beoogt. 

Dit concept-voorstel komt tegemoet aan 
het hoofdbezwaar dat tegen de WRR
voorstellen moest worden ingebracht. Het 
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algemene minimumniveau voor de basls
vorming IS h1er niet het C-niveau maar een 
enigszins verrijkt B-niveau (het niveau dat 
veru1t de meeste LBO-ers halen). Daar
naast resteert het hogere D-niveau voor 
de snelle leerders. De combivanant laat 
toe dat indiv1duele leerlingen van be
paalde vakken worden vrijgesteld (bij
voorbeld de tweede vreemde taal of mu
Ziek) teneinde op de belangrijkste vakken 
het mmimumniveau wei te halen. Dit laat 
de vrije ruimte, het eerste leerJaar e. d. on
gemoeid. De beroepsvoorbereiding schiJnl 
zodoende niet te worden opgeofferd. Te
vens verliest het LBO z' n fuik-karakter om
dat ook de snelle leerder na twee jaar ziJn 
basisvorming 1n het derde leerjaar kan af
ronden. Het concept laat zelfs ruimte voor 
hen die dat 1n twee jaar al presteren. Voor 
w1e dat nodig heeft kan de leerweg in de 
comb1variant overigens tot vijf jaar worden 
verlengd. Wie in de toekomst z' n kind naar 
een LBO/Bavo (basisvormings)school 
stuurt laat dus aile ruimte open voor 
doorstroming naar beroep of vervolgon
derwijs. Afhankelijk van de hoeveelheid 
vakken die op het hoogste (D) niveau wor
den afgesloten is verdergaan naar de 
vierde klas van VWO of van HAVO moge
iljk. Uiteraard ZIJn er aansluitingen op 
MBO en leerlingenstelsel. We nemen aan 
dat de minister geen kwaliteitsverlaging 
van de beroepsvoorbereidende richting 
van d1t nieuwe LBO op het oog heeft. ln
dlen dat zo IS, dan komt het LBO in een 
gunstiger posit1e dan het MAVO en kan 
verwacht worden dat de WRR-wens dat 
leerlingen die tussen AVO en LBO k1ezen 
vaker hun keuze op het LBO Iaten val len in 
vervullmg gaat. Het komt er voor de scho
len op neer dat het bestaande LBO in elk 
geval met een Bavo-richting wordt Ultge
breid. De tijd zalleren of de voorkeur van 
de leerlingen zich richtmg Bavo zal ontwlk
kelen of niet. Een eerl1jke concurrentie bin
nen een volwaardig schooltype. 

Het zou goed zijn om dan ook de betite
lmg 'lager' door 1ets passenders te vervan
gen, teneinde geheel met het oude imago 
af te rekenen. 
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Penscoop 

Tweedeling? 
Als men de ontwikkeling van het school
wezen beziet dan bl1jkt dat er een drietal 
belangriJke schooltypen overbl1jven de 
AVOIVWO scholengemeenschappen, de 
LBO-nieuwe st1jl met basisvormingspoot 
en de zelfstandige MAVO. Ongeveer in een 
kwantitatieve verhouding van 500, 700 en 
600. Daarnaast blijven well1cht nog een 
70-tal categorale VWO- of HAVO-scholen. 
Daar hoeft niemand ideolog1sch bezorgd 
over te zijn 5 Nochtans spreekt deze en 
gene over een 'dreigende tweedelmg in 
het onderwijs'. Van zoiets kan echter ai
leen sprake ziJn als de wedewjdse door
strommg tussen onderwijsinstellingen ge
blokkeerd is. Die blokkade wordt 1n het 
nieuwe concept-voorstel van wet echter 
opgeheven. 

Voortdurende zorg 
De voortdurende zorg van de regering 
wekt de laatste Jaren bezorgdheid bij 
besturen en docenten. Hele takken van 
onderWIJS vrezen ondergeploegd te wor
den. Ook nu wordt. naar aanleiding van 
het WRR-rapport, nog van 'sterfhUiscon
struclies' gesproken. De uitwerking van 
de plannen door de min1ster kunnen ech
ter ook pos1t1ef worden gedu1d 6 Onder
wiJshervormmg is een ontzettend span
nende en spannmg-oproepende bezlg
heid. Het zou erg belangnJk ZIJn als de mi
nister op de hem eigen toon van krachtda
digheid d1egenen bijviel die de positieve 
u1tleg van zijn wetsvoorstel geven: Zorg 
voor de ontwikkelmgsmogelijkheden voor 
leerlingen die z1ch, binnen de leerpl1chtige 
leeftiJd goed op een beroep willen voor
berelden; verbredmg van het LBO opdat 
de doorstroming naar verder onderwiJS 
niets 1n de weg wordt gelegd. Men is vaak 
bedrogen uitgekomen. Nu moet du1del1jk 
worden dat het LBO werkeltjk in ere is her
steld. (A.M.O.) 

5 Jos ,·;m Ku11k en N1co va,n Kessel Our1el over ophelf!Cl'J 
ollus·c ITS N•rneger1 1986 

b Althans 1nd•er1 ne vervlccht•ng van AVO cr1 bcroepsor1 
ocrw:JS onvcrkort 1n stc:.nd biiJit of ;ells verbcterd v•.orclt 
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