
'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' De v 

' Doodzwijgen van de 
voorstellen doet geen 
recht aan de kwaliteit 
van het rapport van de 
Staatscommissie
Biesheuvel. ' 

voorstellen van de Staatscommissie
Biesheuvel met betrekking tot de kabinets
formateur en het referendum. lndien uit het 
zwijgen moet worden afgeleid dat naar het 
oordeel van de opstellers van het program
ma deze voorstellen niet moeten worden 
gevolgd, was het beter geweest als dit uit
drukkelijk in het program was neergelegd. 
De partij was daardoor gedwongen geweest 
zich over deze punten uit te spreken. Dood
zwijgen van de voorstellen doet geen recht 
aan de kwaliteit van het rapport van de 
Staatscommissie. 

Drs. J.C. van Bruggen (1942) is.directeur Leerplanzaken 
van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling te 
Enschede; hij is lid van het informeel Maurick-overleg 
(onderwijsadviesgroep Kamerfractie) 

Uitzicht op meer gespreide 
verantwoordelijkheid: 
onderwijsbeheer, voortgezet 
basisonderwijs en nog wat. 

lnleiding 
Het partijbestuur van het CDA stelt in de 
brief van 7 mei 1985 aan de besturen van de 
gemeentelijke CDA-afdelingen dat de pro
gramcomr'nlssie op aansprekende wijze het 
pleidooi uit 'Van verzorgingsstaat naar ver
zorgingsmaatschapplj', meer ruimte te 
scheppen voor eigen verantwoordelijkheden 
van personen en groepen in de diverse 

300 

hoofdstukken laat doorklinken. En even ver
der: 'de programcommissie betracht terecht 
de nodige zorgvuldigheid bij haar pleidooi 
voor een herverdeling van taken en verant
woordelijkheden tussen overheid, maat
schappelijke organisaties en burgers'. En: 
'het zal overigens een leerproces vergen in 
de samenleving om taken en verantwoorde
lijkheden weer aan te gaan en uit te oefe-
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De verzorgingsmaatschappii 1n het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

nen'. Het kl1nkt voor mij ongeveer z6: 'de 
commissie spreekt schoon over spreiding 
van verantwoordelijkheden, maar IS voor
zichtig metal te rigoureuze voorstellen ... en 
terecht, want we moeten dat nemen van 
verantwoordel1jkheden weer leren ... en al te 
snelle en grote verantwoordelijkheidsver
schuivingen leiden tot brokken'. 
In principe lijkt me dit oordeel van het partij
bestuur - dat tegelijk een belangrijke poli
tieke standpuntbepaling isl - terecht. lnder
daad is de trend die de programcommissie 
zet, du1delijk herkenbaar in vooral de inlel
dende teksten: spreiding van verantwoorde
IIJkheld 1n balans met gerechtigheid, solidari
telt en rentmeesterschap, deregulering en 
tegelijk decentralisatie en afslanking waar 
mogelijk van de overheidsdienst (vooral de 
riJksdienst). Maar ook lijkt miJ het oordeel 
terecht dat er niet zo erg veel concrete pro
grammapunten ZIJn aan te w1jzen, die op 
kernpunten echt verantwoordeliJkheid pro
beren te spreiden. lk vind zelfs dat de com
mlssie te voorzicht1g is. Natuurlijk hoeft en 
kan het centrale u1tgangspunt betreffende 
gespreide verantwoordelijkhe1d niet op aile 
bele1dsterre1nen tegeliJk en even intensief tot 
concrete programmapunten te leiden, maar 
d1t programma 1986-1990 zou toch op be
paalde onderdelen meer kunnen b1eden, lijkt 
mij. In dit uiteraard beknopte artikel w1l 1k de 
stelling uit de vorige zin vooral illustreren op 
het bele1dsterrein 'onderwljs', hoewel ik en 
passant ook enkele andere punten wil aan
dulden. 

Wat verwacht ik van het programma? 
Er bestaat m1jns 1nziens globale overeen
stemm1ng over de drie kernfuncties van ver
klezingsprogramma's, n1et aileen binnen het 
CDA, maar 1n het algemeen. Deze drie kern
functles ZIJn: 
- bevordering (door opstelling, amendering 

en beslu1tvorming) van de profilering van 
het politieke denken in de e1gen partij
kring; 

- bieden van globale duidelijkheid aan po
tentiele kiezers; globaal, orr1dat talnJke on
derzoeksresultaten en observaties uitw1j-

Chnsten Democrat1sci1e Verkenn1ngen 7-8/85 

zen dat de meeste kiezers slecht op de 
hoogte zijn van de programma's en meer 
afgaan op recente daden, op beeldvor
ming van personen en op traditie; 

- leggen van een bas1s voor coalitievorming 
en regeerakkoord (dat op zichzelf ook al 
niet te gedetailleerd zou moeten ZIJn). 

De overeenstemming houdt op als het gaat 
om het bepalen van de mate van gedetail
leerdheid en u1tgebreidhe1d. 'Gedetailleerd
heid' heeft betrekking op de mate van preci
sie, waarmee een bepaald beleidsvoorne
men wordt verwoord, 'uitgebreidheid' op het 
aantal beleidsvoornemens en het relatieve 
belang van die voornemens. Het l1jkt mij dat 
een verk1ezingsprogramma slechts weinig 
'uitgebreid' moet z1jn, maar op die wein1ge 
beleidsvoornemens wei tamelijk 'gedetail
leerd'. Het criterium voor de keuze van de 
punten ligt natuurlijk in de combinatie van 
maatschappeliJke actualiteit enerzijds en na
biJheid bij kernpunten van christen-demo
cratisch gedachtengoed anderzijds. 
lk meen dat d1t verk1ezingsprogramma 'te 
spreiden verantwoordelijkheid' terecht als uit 
te bouwen CDA-gedachtengoed kiest, maar 
niet goed slaagt in het kiezen van belangrijke 
maatschappelijke problemen, waarvoor 'te 
spreiden verantwoordelijkheid' in de komen
de vier Jaar zou moeten worden gereali
seerd. Het lijkt mij beter een programma te 
hebben dat in feite uit twee delen bestaat, 
namelijk: 
- tamelijk algemeen gehouden inleidingen 

of plaatsbepalingen per beleidsterrein (zo
als d1e ook nu zijn geschrevenl); die geven 
een koers aan en dienen aile drie pro
grammafuncties; 

- per bele1dsterrein een uitwerking van een 
beperkt aantal (drie a tien) beleidsvoorne
mens; real1senng daarvan is het 'bood
schappenlijstje' voor de komende vier Jaar 
(niet 1n de zin van blokkerende strijdpun
ten a Ia vorige programma's van de PvdA, 
maar als streefpunten). 

'Uitz1cht' voldoet in zekere zin ook aan deze 
structuur, maar naar mijn smaak niet ge
noeg. Er zijn teveel punten per beleidsonder
deel en die punten z1jn nogal vaak niet erg 
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duidelijk met het centrale thema in verband 
gebracht en zijn bovendien nogal eens erg 
algemeen geformuleerd. 
Een voorbeeld: de kern van het sociaal
economische beleid wordt in de 'plaatsbe
paling' van hoofdstuk IV uiteengezet en 
heeft- dat blijkt al uit persreacties eind april/ 
begin mei - voldoende duidelijkheid over de 
koers geboden. In die tekst 'verstopt' zitten 
dan ook duidelijke beleidsvoornemens be
treffende overheidsbezuinigingen, technolo
giebeleid, behandeling van ambtenaren, 
werk boven inkomen, etc. En er zijn er ook 
enige bij die 'spreiden van verantwoordelijk
heid' beogen, zoals de voorgenomen uit
bouw van CAO-achtige 'vrije' onderhande
lingen voor ambtenaren en de visie op de 
eigen beleidsbepal1ng door sociale partners. 
Het lijkt mij dat tegen de achtergrond van 
deze 'plaatsbepaling' veel van de artikelen 
die daarna volgen, overbodig zijn. Hetzij om
dat ze weinig toevoegen (de nummers 1 tim 
4, 6, 8, etc.), hetzij omdat ze te weinig 'gede
tailleerd' z1jn om echt duidelijk te zijn (bijvoor
beeld nummer 5 over de min1ma, nummer 7 
over de stelselwijziging). 

Het komt mij voor dat - indien het program 
op deze w1jze nog eens kritisch zou worden 
'uitgekamd' - er een aansprekend, duidelijk 
en beknopt document zou overblijven dat op 
enige centrale punten 'te spreiden verant
woordelijkheid' programmeert. 
Nog een voorbeeld: het eerste gedeelte van 
hoofdstuk V (Volksgezondheid en maat
schappelijke dienstverlening) spreekt mij 
aan. In de inleiding worden kort en krachtig 
enige van de belangrijkste problemen en 
uitgangspunten benoemd, die ik als nor
maal-meelevend burger herken en als GOA
lid apprecieer. Direct daarna worden in de 
programmapunten 1 (Kamers van gezond
heidszorg), 2 (wettelijk aanbodsminimum), 3 
(budgetfinanciering), 4 (nieuw verzekerings
stelsel) en 5 (CAO) de uitgangspunten be
treffende te spreiden verantwoordelijkheid in 
vijf 'actiepunten' uitgezet. Datzelfde herken 
ik in de punten Bd (zeggenschap in zieken
fondsen), 9 (ethische toetsinq in eiqen krinq) 
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en 15 (decentralisatie sociaal-cultureel 
werk). De rest van de punten kan wat mij 
betreft weg. Het zijn of herhalingen c.q. nog
al vage uitwerkingen van zinsneden uit de 
inleiding of ze zijn zelf te bedenken via direc
te logische afleiding uit inleiding of andere 
punten. Mijns inziens verbindt dit hoofdstuk 
het centrale thema op aansprekende wijze 
met ook door mij als burger als belangrijk 
ervaren maatschappelijke problemen. Of bij 
uitwerking van de vijf eerste punten in re
geerakkoord en wetgeving niet talrijke pro
blen:~en zullen ontstaan, kan ik niet geheel 
overzien. Maar dat is ook niet belangriJk: er 
worden vijf duidelijke · richtingaanwijzers 
neergezet. 

Als ik zo naar het program kijk, mis ik duide
lijke uitspraken over enige algemeen bedis
cussieerde punten die ik ook maatschappe
lijk actueel vind. 
lk noem: 
- de hele kwest1e van het eventuele basisin

komen en de relatie met de sociale uitke
ringen; 

- samenhangend daarmee: het arbeidsloze 
inkomen; 

- de omroep (water staat, vind ik onduide-
lijk); 

- de middenschool (z1e verder); 
- herziening van het belastingstelsel. 
Goed IS dat het program wei uitspraken doet 
over de rakettenkwestie, de godsdienstvrij
heid en de actieve uitbouw daarvan, de 
ziekteverzekeringen, e.a. Het is uiteraard on
mogelijk voor mij op deze wijze het program
mate 'wegen'. lk zal mij verder beperken tot 
hoofdstuk VI over Onderw1js. 

Onderwijs als sector waarin verantwoor
delijkheden te spreiden zijn 
Het gaat dan over bestuur, beheer, betaling, 
planning en dergelijke, nog niet zozeer over 
inhoud. De inleiding van hoofdstuk VI is zeer 
duidelijk: minder regulering, meer beleids
ruimte voor de school, voorkeur voor de 
bijzondere school als rechtsvorm ... 
Het programma stipuleert het belang van 
qoed onderwiJS met het oog op de gemeen-
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schap. In verband met het nastreven van 
gerechtigheid (onderwijs is nu eenmaal een 
belangrijke 'verdeler' van posities en cultuur
toegang) en in verband met de zorg voor de 
kwaliteit van de toekomstige samenleving 
(rentmeesterschap!) en omdat aileen goed 
opgevoede en onderwezen burgers de sa
menleving kunnen vormen, zoals die in 'Uit
zicht' wordt bedoeld (onderwijs als hulp te 
komen tot gespreide verantwoordelijk
heid!) ... kan een moderne overheid er niet 
onderu1t bodemgaranties en -regelingen be
treffende de kwaliteit van het onderwijs af te 
dwingen. In· feite heeft artikel 23 van de 
Grondwet (vrijheid, maar wei eisen van 
deugdelijkheid) al heel lang deze visie ver
woord. 
Mijn stelling is dat het beleid van de overheid 
van de laatste 20 a 30 jaar wei steeds be
doeld is geweest voorwaardenscheppend 
en kwaliteitsregelend te zijn, maar in feite in 
toenemende mate verantwoordelijkheid, 
keuzevrijheid, beslissingsplicht heeft verst1kt. 

' Juist in de sector 
'onderwijs' is een grate 
hypocrisie: men roept 
wei om 
verantwoordelij kheid, 
maar gebruikt die 
nauwelijks. ' 

Juist in de sector 'onderwljs' is er naar mijn 
beleving een grote hypocrisie: men roept wei 
om vriJheid en verantwoordelijkheid, maar 
gebruikt die n1et of nauwelijks. Als er op een 
bepaald punt beleidsvrijheld blijkt te zijn en 
er verschillende invullingen ontstaan, 1s er 
vaak een sterke roep (uit organisaties, bon
den, parlement, departement) om weer een 
nieuwe regel of een uitspraak van de minis
ter. Een recent en b1jna kornisch voorbeeld 
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was de kwestie van het tweehoofdig direc
teurschap in de basisschool ... Kon het wei? 
Kon het niet? .... De druk uit het systeem op 
minister Deetman werd zo groot dat hij 
meende een uitspraak te moeten doen: 't 
kon niet. Vervolgens kwam er een massa 
gepalaver en een Kameruitspraak ... en: er IS 

weer een regel bij ('t kan wei onder voor
waarden). Men kan kennelijk heel slecht Ie
ven met eigen beslissingsruimten en dingen 
die niet geregeld zijn. 
Juist pogingen van minister Deetman in de 
afgelopen jaren meer verantwoordelijkheid 
naar de scholen zelf te schuiven, z1jn deels 
mislukt, orndat men dat niet wil. Twee voor
beelden: 
- de centrale gedachte uit de HOS-nota 

(herziening onderwijs salarisstructuur) 
was 66k dat gedifferentieerde sala
risschalen via beoordeling door het be
voegd gezag zouden worden toegekend; 
in het uiteindelijke akkoord is juist dit stuk 
verantwoordelijkheid eru1t gehaald: lera
ren wilden niet, maar ook directeuren en 
besturen niet... 

- de circulaire die de PABO-inricht1ng re
gelt, laat nogal wat open met betrekk1ng 
tot urenverdel1ng voor vakken. Er was 
(1982, 1983) geweldig veel druk uit com
mlssies en belangengroepen om de ver
deling preciezer vo6r te schnjven. Oat is 
niet gebeurd, maar de min1ster heeft wei 
een evaluatie moeten toezeggen en moe
ten openlaten dat er wei preciezer regels 
komen .... 

Er is dus - denk ik - in het onderwijs een 
schoolvoorbeeld te vinden van de situatie 
die het partijbestuur in de aanbiedingsbrief 
schetst: het nemen van gespreide verant
woordelijkheld moet weer geleerd worden. 
D1t artikel is niet de geschikte plaats om uit te 
weiden over de oorzaken van de sterke 'Den 
Haag-gerichtheid' van het onderwljs. Maar 
het centrale doel van CDA-onderwijspolitiek 
1n de komende jaren zou mijns inziens moe
ten z1jn het maken van een sterker beg1n met 
de ombuiging van deze mentaliteit. Oat hoeft 
niet op aile punten tegelijk. En 'Uitzicht' hoeft 
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ook wat mij betreft geen 42 programmapun
ten voor onderwijs te bevatten. De inleiding 
- een prima tekstl - geeft naar mijn mening 
voldoende richting aan onderhandelaars, 
eventuele bewindslieden en volksvertegen
woordigers om zelf consequenties te trek
ken op allerle1 deelsectoren. Voor zover ik 
kan zien, zijn er enkele problemen waarbij 
het uitgangspunt (te spreiden verantwoorde
lijkheid) 1n de komende jaren serieus kan 
worden vormgegeven, naast allerlei 'klelne
re' zaken. 

1. Privatisering van het {openbaar) on
derwijs. 
In de komende kabinetsperiode kan een 
'wet op stichting en beheer van onderwijsin
stellingen' tot stand komen met als basis
ideeen: 
- aile scholen gaan uit van een verenig1ng of 

sticht1ng (geen gemeentelijke of rijksscho
len of -univers1teiten meer); 
reg1onale overlegorganen (vergelijk de Ka
mers voor gezondheidszorg) cobrdineren 
het aanbod; ze zijn 1nterzullair; 
de wet op de medezeggenschap wordt 1n 
deze nieuwe wet opgenomen en aange
scherpt, tene1nde te regelen dat ouders, 
maatschappelijke en geestelijke groepe
ringen werkelijk invloed zullen hebben op 
stichting, beheer en fusie van scholen; 
met inbegrip van een systeem waarmee 
'verlangd onderwijs' wordt gemeten en 
toebedeeld; 
elke school krijgt een basissubsidie van 
het rijk, !outer gebaseerd op het leerlin
gental van het voorafgaande jaar (ac
countantsverklaring!); deze subsidle dekt 
ongeveer de huidige personeelslasten en 
niet meer; 
scholen hebben er recht op te pogen 
aanvullende subsidies te verwerven van 
gemeenten, bedrijven, stichtingen, 
ouders. Om eenzijdigheid en al te grote 
concurrentieverschillen te vermijden, be
paalt de wet dat scholen maximaal in 
totaal hetzelfde bedrag dat men aan rijks
subsidie ontvangt, van anderen mogen 
ontvangen en dat daarbinnen maximaal 
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25% uit ouderbijdragen mag komen; 
- er komt een normale CAO tussen werk

gevers (de verenigingen en stichtingen) en 
werknemers; 

- het budget van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen wordt verlaagd tot 
zo'n 70% van het huidige bedrag; de rest 
wordt overgeheveld naar het gemeen
tefonds, maar niet als doeluitkering; de 
begroting van de minister dlent voor de 
basissubsidies, de departementskosten 
(die als gevolg van de afslanking behoor
lijk kunnen dalen), de kosten voor inspec
tie en centrale voorzieningen, zoals exa
mens, onderzoek, statistiek, verzorgings
structuur en opleidingen. 

Natuurlijk is dit een diep ingrijpende operatie 
die in vier jaar slechts is voor te bereiden en 
die overgangsregels moet kennen. Maar die 
'de samenleving' echt dwingt de verant
woordelijkheid voor het onderwijs weer te 
nemen. Het voorstel gaat duidelijk verder 

' Er moet een wet komen met 
onder andere als basisidee: 
geen gemeentelijke of 
rijksscholen of 
-universiteiten meer. ' 

dan de artikelen 1.1, 1.2, 1.3 en 1 .4. Anders 
gezegd: het operat1onaliseert deze art1kelen. 

2. Deregulering; financien, personeel, 
bouw. 
lk ben het erg eens met punt 1 .4 (verbreding 
financiele armslag van scholen) en v1nd dat 
dit punt 1n regeerakkoord en fractiebeleid 
veel aandacht moet kriJgen. Er is genoeg 
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geschreven over lump~sum-financiering en 
normf1nanciering (cf. commiss1e-Londo); er 
kan mijns inziens echt gedereguleerd wor
den door de 'sleutels' te vereenvoudlgen en 
scholen met begrotingen en jaarrekeningen 
van eenvoud1ge vorm te Iaten werken. Wel
llcht zal er h1er en daar dan een ongelukje 
gebeuren ... Maar het dwingt besturen en 
directies tot beleid en verantwoordlng. De 
veelal strikte regels voor personeelsinzet 
kunnen wat mij betreft sterk vereenvoudigd 
worden zonder dat de rechtszekerheid van 
het personeel onaanvaardbaar slecht won::Jt 
De reacties u1t vakbondskring op punt 1.14 
(dat het bevoegd gezag de mogelijkheid laat 
beleid te voeren bij noodzakeliJk ontslag) 
w1jzen er al op hoe moeilijk dit soort kwesties 
liggen. Maar 1k meen dat een grotere flexlbill
teit van de duur van contracten, van de 
metbaarheid, van bevorderingssystemen, 
van 1nzet van vnjw1lligers ... op den duur gun~ 
stig zal zijn voor de verantwoordelijkheidsbe
leving van betrokkenen en voor de kwaliteit 
van de professie. 

3. De inhoudelijke kwaliteit van het 
nieuwe basisonderwijs; eindtermen? 
De n1euwe wet is per 1 augustus 1985 van 
kracht. Het was een bewuste politieke be~ 
sliss1ng daarin geen uitgewerkte regels voor 
de bepaling van het onderwijsaanbod vast te 
leggen, noch voor het eindresultaat 1n de 
vorm van eindtermen. Daar waren en zijn 
mijns inz1ens goede motieven voor (zie een 
artikel van ondergetekende en R.J. Gorter in 
het apriln:..~mmer 1985 van 'Pedagogische 
Studien'). lk pleit ervoor de betrokkenen 
(personeel, ouders, inspectie, verzorgingsin
stelllngen, uitgevers) een fl1nk aantal jaren de 
tijd te geven om hun verantwoordelijkheid 
waar te maken. Het lijkt mij in tegenspraak 
met 'te spreiden verantwoordelijkheid' dat 
nu al wordt gevraagd (artikel 3.2 van 'Uit
ZICht') eindtermen ook voor het basisonder
Wijs te overwegen. MiJnS inziens dient dit 
programmapunt te vervallen. Hetzelfde geldt 
voor de PABO: Iaten we de betrokkenen tijd 
en gelegenheid geven hun eigen verant
woordelijkheid te nemen! 
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lets anders is dat de centrale overheid beleid 
kan voeren ~ geen wetgevingl ~ dat het 
kwaliteitsbewustzijn van betrokkenen kan 
vergroten. Oat kan door onder andere: 
~ thematische inspect1erapporten over de 

stand van zaken in bijvoorbeeld een vak
gebied te publiceren; 

~ spoedige u1tbouw van een systeem van 
periodieke steekproefpeilingen naar de 
kennis van kinderen van 9, 12 en 15 jaar 
op bepaalde terreinen (taalgebruik, reken
vaardigheid, inzicht in techniek, samenle
vingskennis, praktische redzaamheid, 
etc.) (zie artikel 2.2); 

~ de bevordering van de totstandkoming 
van toetsmateriaal, voorbeeldleerplannen, 
lesmateriaal, etc. (z1e artikel 4.2). 

Dus: geen regelgeving, maar wei zorgen 
voor Instrumentarium. 

Het voortgezet {basis}onderwijs 
Tenslotte iets over het onderwerp dat ai 
biJna twintig jaar de meningen zeer verdeelt: 
de m1ddenschool ofwel ~ sinds 1982 ~ het 
voortgezet basisonderwljs. Ook in CDA
knng ziJn de meningen sterk verdeeid. Oat 
blijkt uit: 
~ de IT,ijns inziens gennge aandacht die het 

rapport 'Samen verder' van het Weten
schappelijk lnstituut uit 1983 in partijkring 
kreeg (zie ook een analyse van het rap
port door prof.dr. J. Vos in het 'Weekblad' 
van het NGL van 5 apnl 1985); 

~ de CDA-onderwijsconferenties in het 
voorjaar van 1984; 

~ de brochure van de werkgroep-Kon1ng 
van najaar 1984. 

De problemen ziJn m1jns 1rziens niet zo groot 
als het gaat om het onderwijs aan de leerlin
gen van 16 jaar en ouder. De voorstellen uit 
de ministeriele nota 'De Tweede Fase Ver
volgonderwijs' zijn in grote trekken maat
schappelijk aanvaard. Oat komt omdat het 
iedereen duidelijk is dat voor die leeftijds
groep een sterk gedifferentieerd stelsel 
noodzakelijk is teneinde 
~ elke leerling dat onderwijs te bieden dat hij 

of zij zich wenst (korte of lange beroeps
opleiding, meer praktijk- of meer theo-
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riegericht of sterk algemeen gericht); 
- voldoende te voorzien in de behoeften 

van de samenleving aan goed opgeleide 
jonge mensen (niet aileen gezien vanuit 
economisch gezichtspunt, maar ook van
uit participatie aan democratie en cul
tuur!). 

Voor de jongere leeftijdsgroep is het veel 
moeilijker tot een evenwicht te komen tus
sen de verschillende onderwijsdoelstellingen 
die men zou willen nastreven (en waarover 
blijkens achtereenvolgende begrotingswet
ten op zich zelf overeenstemming bestaat!). 
'Leren in een pluriforme- qua gerichtheid en 
intelligentie en cultuurpatroon - samenlev1ng 
democratisch te functioneren' bijvoorbeeld 
vraagt om een langdurig samen optrekken 
van kinderen met verschillende intelligentie, 
kennisniveau en sociale herkomst: de school 
moet haast wei een oefenplaats bieden nu 
andere samenlevingsverbanden (kerk, 
jeugdwerk, sport) dat steeds minder doen. 
Maar 'optimale ontwikkeling van talenten' 
bijvoorbeeld vraagt om aangepast onderwijs 
in niveaugroepen en misschien ook wei om 
aparte programma's. En moet de leerlinge, 
die op haar dertiende jaar al weet dat ze 
verpleegster wil worden, echt zo lang wach
ten tot ze 'echt' mag beginnen? 

De 'Proeve van een ontwikkelingswet v.o.' 
van augustus 1984 doet mijns inziens een 
redelijk geslaagde poging allerlei doelstellin
gen met elkaar te verenigen in een 'gedacht' 
schooltype, waarin leerlingen gedurende 
lange tijd bij elkaar blijven en een breed 
onderwijsaanbod ontvangen, hoewel enige 
beperkte vormen van differentiatie (tweede, 
derde leerjaar) mogelijk zijn. Mijn persoonlij
ke mening - op grond van kennis van de 
ervaringen in middenschoolexperimenten en 
avo/lbo-scholengemeenschappen, diverse 
evaluatierapporten uit binnen- en buitenland, 
etc. - is dat het mogelijk is en goed is (vanu1t 
een oogpunt van sociale integratie en brede 
vorming) het voortgezet basisonderwijs snel 
1n te voeren als enig schooltype voor 12-15-
jangen. Met dien verstande dat 1k vind dat 
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leerlingen al vroeg (tweede helft eerste leer
jaar) ook enige voorkeursvakken (voor een 
steeds groter deel van de weektijd tot in de 
tweede helft van het derde leerjaar zo'n 50 a 
60%) mogen kiezen. Zowel 'verdiepte' alge
mene vakken als ook beroepsgerichte vak
ken! Oat betekent een pleidooi voor hetero
gene groepen voor een deel van de weektijd 
en wei voor het volgen van een basisleerplan 
voor iedereen. Met daarnaast een groeiende 
tijdzone voor gekozen vakken op meer ni
veaus. 

Kern van dit voorstel is dat een tamelijk 
brede vorming voor allen tot het 15e jaar 
gegeven wordt in een basisleerplan (Neder
lands, Engels, allemanswiskunde, omgaan 
met computers, media, technische appara
ten, gereedschappen, sterk op levenspraktijk 
en maatschappij gerichte basiskennis be
treffende natuur, techniek, politiek, econo
mie, samenleving, sport, vaardigheden be
treffende beeldende vormgeving, drama, 
dans) dat een dee/ van de weektijd- teruglo
pend van 100 naar 50%- beslaat. De leer
lingen zitten in een heterogene groep. Daar
naast is er programmatische differentiatie in 
aile richtingen in kortere en langere cursus
sen zonder dat een leerling in een 'fuik' 
terechtkomt. 
De ruimte ontbreekt om deze gedachte ver
der uit te werken. Oat is ook politiek niet zo 
interessant op dit moment. Want er is een 
ander punt dat mijns inziens belangrijker is. 
En dat 1s dater geen doorslaggevende argu
menten of ervarings- of onderzoeksgege
vens zijn die zo 'hard' zijn dat een politieke 
partij als het CDA een bepaalde structure
ring van het voortgezet onderwijs mag pro
beren op te leggen aan 'heel' Nederland. 
Anders gezegd: we weten niet zeker genoeg 
of voortgezet basisonderwijs 'beter' of 
'slechter' is dan het huidige categorale stel
sel. We weten ook niet of het compromis dat 
ik hierboven aanduidde, 'beter' is in die zin 
dat het genoeg problemen van het huidige 
voortgezet onderwijs (zie voor een prima 
analyse 'Samen Verder') oplost en genoeg 
·ldea;en van het VBaO realiseert ... 
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De verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

Nu zou men in deze situatie kunnen zeggen: 
'Wei, doe dan eens een paar experimenten! 
Dan weet je het toch?' En dat is precies wat 
artikel 3.3 van 'Uitzicht' zegt: eerst experi
menten op basis van een wettelijke regeling 
(dat 1s een zekere vooruitgang bij de huidige 
experimenteersituatie).. en dan de experi
menten evalueren ... en dan pas landelijke 
besliss1ngen. 
Oat klinkt heel 'natuurwetenschappelijk'. 
Maar het is een fictie! Je kunt ook geen 
expenment doen met de Markerwaard of 
met een heel ander omroepstelsel ... En dat 
kan ook niet echt met deze diepingrijpende 
onderwijshervorming. Om vele redenen die 
in de jaren I 975- I 978 vaak genoeg be
schreven z1jn in de reacties op de Contou
rennota's I en II. Een paar van de belang
njkste: 
- de criteria waarop men wil vergelijken, zijn 

teveel omvattend en te verschillend; 
- echte opbrengstvergelijking heeft zo'n 

jaar of vijftien nodig en is methodisch zeer 
moeilijk, gez1en de meetproblemen, de ult
val, de interpretatieproblemen, e.d.; 

- misschien het meest wezenl1jke punt (en 
dat is vooral de laatste Jaren in de experi
menten - onder andere via uitstroomon
derzoek- duidelijk geworden) is het aan
sluitingsprobleem naar boven: als leerlin
gen van een experimentele VBaO-school 
in hun stad door moeten op een normale 
havo of mba-school, stempelt dat het 
VBaO en de leerling en de overgang. Nog 
anders gezegd: eerste en tweede fase 
hangen te sterk samen om 'losse' experi
menten met VBaO te doen. 

Voor een dergelijke beslissing als de struc
tuurverandering van het voortgezet onder
wijs zijn uiteraard 'vormgevingsexperimen
ten' zinvol. Maar invoering op basis van ex
perimenten kan niet. Oat is recentelijk ook 
bewezen in vier grote operaties. Noch de 
basisschool, noch het MDGO, noch de PA
BO, noch de universitaire tweefasenstruc
tuur zijn ingevoerd op basis van experimen
ten; wei is biJ de op zich zelf reeds voorgeno
men 1nvoering gebruik gemaakt van de op
brengst van vormgevingsexperimenten (die 
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overigens lang niet altijd zo grandioos 
waren!). 

Wat betekent dat alles nu politiek voor 
het CDA? 
Mijns inziens moet de fictie worden losgela
ten dat op enig moment in de toekomst (het 
is onthullend dat in artikel 3.3 niet eens meer 
een tijdstip wordt genoemd!) op basis van 
expenmenten een verantwoorde beslissing 
kan worden genomen. 
In de tweede plaats moet erkend worden 
dat er n1et voldoende overtuigende gege
vens uit prakt1jk, onderzoek, ontwikkelwerk, 
buitenlandse ervaringen en het brede 
overleg van I 983 eri I 984 zijn om nu reeds 
een beslissing te forceren dat in de komende 
kabinetsperiode een invoenngsbeslissing 
aangaande het in de 'Proeve' beschreven 
VBaO zal worden genomen. 
Er blijven dan mijns inziens nog dne politieke 
opt1es over, te weten: 
A. Het huidige stelsel handhaven, maar bin

nen de WVO allerlei verbeteringen aan
brengen, zoals: ruimere mogelijkheden 
voor brede scholengemeenschappen, 
een lossere lessentabel zodat meer pro
grammatische differentiatie mogelijk 
wordt, invoering van het Nieuwe Lyceum, 
gekoppelde invoenng van het vijfde leer
jaar LBO en het KMBO en nieuwe secto
rale scholen voor het MBO ... Het komt 
erop neer dat het wettelijk kader gehand
haafd wordt, maar almaar losser wordt 
gemaakt, zodat het scholenstelsel zich 
flexibel kan ontwikkelen. En: we zien wei 
waar we over tien of vijftien jaar uit
komen ... 

B. Kiezen voor een nieuwe school voor 
VBaO die nationaal wordt ingevoerd in 
I 992 en die het karakter heeft van het 
compromis, zoals ik dat hiervoor schets
te. Een bijbehorend tweede-fasestelsel is 
niet echt moeilijk te ontwikkelen. De be
slissing deze weg te gaan zou in 1986 
genomen moeten worden, zodat een pe
riode van zes jaar voor voorbereiding en 
vormgevingsexperimenten beschikbaar 
is. 
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C. Kiezen voor een blijvend stelsel van 
tweesporigheid (dat wil zeggen de eerste 
twintig jaar) zoals dat mijns inziens in de 
'Proeve' van 1984 werd getekend. leder
een kan kiezen; de overheid moet stimu
leren dat overal beide mogelijkheden (het 
huidige WVO-stelsel en VBaO plus bijbe
horend tweede-fasestelsel) aanwezig 
zijn. En de overheid moet zorgen dat 
aansluitingsmogelijkheden vice versa ge
regeld zijn (van huidige mavo naar 
nieuwe en oude beroepsopleidingen; van 
nieuw VBaO naar oude en nieuwe twee
de fase). Het wordt erg ingewikkeld, 
maar techn1sch kan het allemaal. 

De belangrijkste criteria die ik bi] de keuze uit 
deze drie opties zou willen aanleggen, zijn: 
1 . de noodzaak spoedig modernisering van 

het onderwiJS te bewerkstelligen (tech
niek, maatschappelijke betrokkenheid, 
m1nder uitvallers, flexibeler, ... etc.; zie de 
inleiding op het onderwiJshoofdstuk in 
'Uitzicht'); 

2. de noodzaak de kosten terug te dnngen: 
niet aileen de kosten van vernieuwing, 
maar ook het rendementsverl1es (zltten
blijven, verkeerde keuzen, fuikwerking, 
demotivatie); 

3. de wenselijkheid de keuzen zoveel mo
gelijk bij de leerlingen en bij de direct
betrokkenen in stad en regio te leggen; 

4. de wenselijkhe1d in het kleine Nederland 
een behoorlijke eenheid in het voortge
zet- onderwijsstelsel te houden c.q. te 
krijgen (mobiliteit, kosten, ondersteuning). 

Op basis van de criteria 1, 2 en 4 valt wat mij 
betreft optie C af, hoewel een volledige 
tweesporigheid aantrekkelijk is vanuit 'te 
spreiden verantwoordelijkheid'. 
Optie A voldoet eveneens aan cntenum 3; 
minder aan 4 en 2. De mate waarin aan 
critenum 1 wordt voldaan, hangt sterk af van 
de mate en de snelheid van deregulering en 
flexibilisering. 
Optie B voldoet mijns inz1ens goed aan de 
criteria 1, 2 en 4. De vormgeving van het 
door mii voorgestane gedifferentieerde 
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VBaO hangt sterk af van de e1gen 1nkleuring 
door school en leerlingen en legt dus (criteri
um 3) beslissingen dicht bij betrokkenen. Er 
is echter geen keuzevrijheid voor wat betreft 
de structuur, zoals bij de opties A en C. 

Mijn conclusie is dat het CDA er verstandig 
aan zou doen artikel 3.3 uit de onderwijspa
ragraaf te veranderen door de volgende 
tekst: 
'Op zo kort mogelijke termijn wordt besloten 
de huidige inrichting van de eerste fase 
voortgezet onderwijs te vervangen door een 
schooltype voor voortgezet basisonderwijs 
met een cursusduur van drie jaar, waarin aile 
leerlingen gemeenschappelijk een basisleer
plan volgen voor een in de loop van drie jaar 
kleiner wordend deel van de tijd, met daar
naast een groter wordend tijdsdeel voor te 
kiezen vakken die orienteren en voorberei
den op het onderwijs in de vernieuwde 
tweede fase, waarvoor reeds voorstellen be
schikbaar zijn. De voorbereiding van de in
voering start direct na de beslissing, zodat 
het nieuwe stelsel in het begin van de jaren 
negentig kan worden ingevoerd.' (N.B. Deze 
tekst is niet echt een amendement.) 

Slot 
lk pleit ervoor het programma 1n zijn geheel 
nog verder te bekorten door de inle1dende 
teksten te handhaven, maar het aantal pun
ten per beleidsonderdeel terug te brengen 
tot slechts drie a tien. En die dan zorgvuldig 
te kiezen als 'speerpunten', waarop taken en 
verantwoordelijkheden moeten worden her
verdeeld. De onderwijsparagraaf is mijns in
ziens te gedetailleerd, bevat in 1eder geval 
een voorstel (eindtermen basisonderwi]s) dat 
strijdig is met de centrale gedachte van 'Uit
zicht' en biedt voor het lastige probleem van 
de middenschool geen oplossing. Mijns in
ziens is die oplossing er wei. 

Tenslotte: gezien het karakter van deze re
actie heb ik afgezien van literatuurverwijzing 
en namen. 
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