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door P. G. Kroeger 
Jo Ritz en: Wat is onderwijs ons waard? Een sociaal
economische benadering. Uitg. Wolters/ Noordhoff, 
Groningen, 1983. Prijs f 27,50. 

Onderwijs, de waarde en de 
waarden 
Ritzcn hccft ccn opvallcnd bock gcschrcven. Opvallend, allereerst vanwege hct 
onderwerp en vervolgens vanwege de wijzc waarop hij dit uitwerkt. Het ondcrwerp 
valt op. omdat juist in onze krimpende economic nog maar weinig bocken verschenen 
zijn. die een sociaal-economische benadering van het ondcrwijs hantcren. Gezicn de 
actualiteit van dit thema valt het te prijzen dat Ritzen zijn zicnswijze op papier hecft 
gezet. De ideeen zelf en hun toepassing verdienen mijns inziens een zuinigcr hulde. 

Hiervoor zijn vcrschillende redenen aan 
te voercn. Er zitten bijvoorbeeld toch 
wei enkele onzorgvuldige beweringen in 
het boek. Maar zij vcrdienen minder aan
dacht dan het thema dat 'achtcr' dit hock 
zit. De ondertitel crvan geeft dit achter
thcma a! aan. Ritzen hccft een bcschou
wing willen geven met als invalshock de 
opvatting. dat onderwijs als maatschap
pelijk gegcvcn economisch beoordeeld 
en dus ook genormeerd moct worden. 
Deze visie is interessant genoeg om zelf 
aan een beschouwing ondcrworpen te 
worden voordat de analyse uit die visie 
hekeken wordt. Ritzcns bcnadering 
rocpt namelijk vragen op. zeker vanuit 
een christen-democratisch oogpunt. Zo is 
de vraag gewettigd naar de norm, die de 
toetssteen is bij een sociaal-cconomischc 
henadering als Ritzen. Wie het onderwijs 
heschouwt als een cconomisch fenomeen, 
zal normen en waarden van economisch 
handelen hij zijn analyse hanteren. Rit
zen poogt dit te doen door het huidige 
onderwijs te toetsen op het marktgerich
te. doelmatige en economisch cffccticvc 
functionercn. 

En hier komt het problematischc van 
deze henadering om de hoek. Immers. 
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het onderwijs mag als maatschappel{jk 
geheurcn bij economischc fciten betrok
ken zijn, maar dat wil nog niet zcggen dat 
vercistcn uit de marktsector normatief 
zoudcn moeten zijn voor het functionc
ren van het ondcrwijs. De vragen naar 
effectiviteit en rendement zijn in beide 
sectorcn van een heel andere orde. Ecn 
cnkel voorbeeld ter illustratie: voor het 
CDA is de mogelijkheid, dat ouders de 
opvoeding en vorming van hun kinderen 
naar hun overtuiging kunnen verwezen
lijkcn van groot belang. Hieruit vlocit 
voort. dat het CDA pleit voor ceo ruime 
spreiding van onderwijsvoorzieningcn. 
ook in dunner bevolkte gebieden. Vanuit 
economisch oogpunt zou dit als hoogst 
ondoelmatig bclcid gekenschctst kunnen 
worden. Maar ik schat, dat het CDA op 
ecn punt als dit andere waarden dan eco
nomische efficiency het primaat geeft. 
Het ligt er maar aan welke doeleinden 
men voor ogen heeft voor de inrichting 
van de samenleving. Economische uit
gangspunten spelen bijvoorbeeld op dit 
hclcidsonderdeel wei ccn rol, maar wat 
het onderwijs het CDA waard is wordt 
vooral door andere waardcn bepaald. 

Voor een christen-democratische visie op 
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je waarde van onderwijs is het hanteren 
van economische normen daarom onvol
doende. Onderwijs is voor alles een dee! 
van de opvoeding tot verantwoordelijke 
mensen. In een complexe samenleving 
als de onze betekent dat voor kinderen. 
dat zij een uitgebreide basisvorming 
moeten verwerven om hun latere verant
woordelijkheid ten volle te kunnen dra
gen. Juist in een democratic is dit essenti
eel. De vaardigheden en inzichten die het 
onderwijs moet overdragen gaan tegen 
deze achtergrond verder dan het beno
digde voor een toereikende economische 
weerbaarheid. De overdracht van cultu
rele en maatschappelijke waarden is min
stens zo belangrijk en naar mijn mening 
zelfs een voorwaarde voor economische 
vaardigheden. De ontplooiing die het on
derwijs biedt is dan ook sterk aan de visie 
op aard en zin van het menselijk bestaan 
gebonden. Om die reden is de vrijheid 
van onderwijs omwille van de levensbe
schouwelijke basis van opvoeding en ont
plooiing steeds weer actueel. Ontplooiing 
is in dit verband vanuit christen-democra
tisch oogpunt geen doe! op zich. maar 
dient genormeerd te zijn. Ontplooiing 
kan zo geen alom opeisbaar iets zijn. 
maar wordt door maatschappelijke eisen 
en mogelijkheden begrensd. Wie onder
wijseconomische theorieen hanteert 
moet zulke andere normeringen niet uit 
het oog verliezen. 

Ritzen signaleert ook zelf. dat zijn bena
dering in dit opzicht beperkt blijft. Zo 
stelt hi j, dat het streven naar een hoog 
educatief niveau van de bevolking meer 
dan alleen economische waarde heeft. 
Hij spreekt daarbij van (o gruwelijk Ne
derlands!) 'doorgeefluiken voor onze cui
tum' (biz. 78). Ondanks de beperkingen 
van deze visie zijn er bij een sociaal
economische analyse van het onderwijs
beleid heel boeiende conclusies te 
trekken. 
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Zo is het opvallend hoe het aandeel van 
de uitgaven voor onderwijs in het Netto 
Nationaallnkomen (NNI) zich heeft ont
wikkeld. Naarmate na 1945 het NNI van 
grote soberheid naar hoge welvaart 
groeide, was er in het jaarlijkse surplus 
van de groei ruimte voor een steeds gro
tere financiele inspanning ten bate van 
onderwijsactiviteiten. Ook de snelle 
groei van de bevolking en de grotere 
deelname aan het onderwijs (in aantallen 
leerlingen en in verblijfsduur!) stuwden 
het onderwijsdeel in de uitgaven om
hoog. Hierin kwam in de tweede helft 
van de zeventiger jaren een knik. De 
trendbreuk was in drie opzichten merk
baar. De voortdurende toename van het 
nationaal inkomen stokte. Het leerlingtal 
zette een daling in die de onderwijsuitga
ven afremde. En de deelname aan onder
wijs groeide in een snel afnemend tempo. 
Het jaarlijkse 'surplus voor het onder
wijs' aan financiele ruimte. deelnemers 
en deelname begon dus te kenteren. Het 
onderwijsaandeel in het NNI stabiliseer
de zich dan ook en zakte na 1979/80 Iicht. 

Ritzens conclusie dat uit deze daling her
leid mag worden, dat de 'verbale' waar
dering van onderwijs nauwelijks in de 
huidige beleidskeuzen doorwerkt. is 
daarom hoogst twijfelachtig (biz. 60). Hij 
miskent de dieper liggende structurele 
ontwikkelingen in het collectieve uitga
venpatroon. Vooral zijn vergelijking met 
een analoge ontwikkeling na 1931 is on
zuiver. aangezien destijds het leerlingtal 
niet daalde en de deelname aan onder
wijs nog sterk kon toenemen. Het mo
dieuze verwijt aan het kabinet-Lubbers 
als zou het een soort zesde kabinet-Colijn 
zijn moet zorgvuldiger onderbouwd zijn, 
wil het serieus genomen worden. Dit ver
wijt impliciet in het betoog vcrwerken 
vind ik voor iemand als Ritzen dan ook 
weinig verheffend. 

Dit geldt des te meer. omdat in tegenstel-
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ling tot de jarcn dertig. vandaag in het 
kahinetsbcleid sterk stimulcrende ele
menten zijn opgenomen gericht op de 
tangere termijn. Deze staan naast de ver
soheringen in het hele voorzieningenpa
troon van het onderwijs. De enorme te
kortcn en het CD A-program bieden hier
voor ovcrigens voldoende gronden. Uit 
hctzelfde CD A-program stammen overi
gens ook die gerichte stimulcrings-ele
mentcn: forse uitbreiding van het Kort
MBO: een versnellingsplan voor de aan
dacht voor technologische vernieuwing 
hinnen ondcrwijs en onderzoek: blijven
de prioriteit voor het onderwijsvoor
rangshclcid: ordening en vernieuwing in 
de volwasseneneducatie. Wat dat hetreft 
wordt er vee! mcer een heleid gevoerd 
conform Ritzens eigen aanbeveling 'be
zuinigen en stimuleren' (biz. 60-62). dan 
hij wil crkennen in zijn boek. Legt men 
dit naast de zccr magere concrete conclu
sics. die hij voor het onderwijsheleid 
trekt. dan komt het huidige beleid er 
warempel niet zo slecht uit. Mij vielen 
althans Ritzens hlijkhaar zomaar van de 
commissie-Wagner ovcrgenomen voor
stellcn over aandacht voor techniek en 
dergelijke erg tcgen. Na zo'n analytisch 
werk vcrwachtte ik structurele aanbeve
lingen voor de richting van het beleid. 

Op hct punt van de werkgelegenheid zegt 
Ritzen dingen. die behartigenswaard 
zijn. Terccht wijst hij er op, dat de dating 
van het leerlingtal tot nu toe is opgevan
gen door intensivering van de inzet van 
personeel. Zo werd de groei van de over
hcidsuitgaven van ± 1975 - ± 1980 voor
al gehruikt om een werkgelegenheids
expansie in de quartaire sector te finan
cicrcn. De investeringen in onderwijs en 
het inhoudelijk bcleid kregen minder 
aandacht. De wrange vruchten daarvan 
liggen nu op de fruitschaal. De noodge
dwongcn terugtrcd in de collectieve uit
gaven dwingt tot ingrepen in de forma
tietoedelingen. Het gebrek aan voortva-
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rend inhoudelijk beleid wreekt zich in de 
impasse bij discussies als die over het 
voortgezet onderwijs of de relatie onder
wijs-arbeid. Op die punten constateren 
wij nu, dat niet tijdig genoeg een echt 
vernieuwingsbeleid op gang is gekomen, 
en vernieuwing nu financieel belemme
ring ondervindt. 

De werkgelegenheid in het onderwijs zal 
verder daten. met name in het voortgezet 
onderwijs. Twee beleidslijnen zijn nodig 
om hier iets aan te doen. Ritzen noemt 
de herverdeling van arbeid. Zijn sugges
ties zijn duidelijk en de moeite waard. Ze 
sluiten nauw aan bij wat de CDA-notitie 
'Hoeksteen of sluitpost?' aan voorstellen 
brengt. Ook het kabinet heeft een soort
gelijke notitie gepubliceerd. Het is te ho
pen. dat de bonden met meer moed gaan 
opereren dan zij bij de intrekking van 
hun eigen plan betoonden. Het onlangs 
gesloten salarisakkoord kan hier hopen
lijk een nieuwe kans toe bieden. 

De tweede lijn die noodzakelijk is, is de 
herschikking van voorzieningen. Kort en 
goed: er worden scholen overtollig, rand
voorzieningen worden beperkt, fusies 
zijn aan de orde van de dag. De leerling
daling is immers een demografisch gege
ven, ongeacht de financiele situatie van 
de overheid. Als de herschikking in 
overleg van onderwijs en overheid niet 
van de grond komt, keert de wal het 
schip. Allerlei scholen moeten dan 'van
zelf dicht en overal in hetland ontstaan 
grove onevenwichtigheden in het onder
wijsaanbod. Dit geldt zowel voor de be
schikbaarheid van onderwijstypen als 
MAYO en LBO, als voor de spreiding 
naar identiteit. Kwaliteit en werkgele
genheid zouden dan pas echt af gaan 
kalven. 

Nog allerlei andere zaken komen bij Rit
zen op boeiende wijze aan de orde. Zijn 
boek bevat een heldere uiteenzetting van 
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onderwijseconomische theorieen en is 
verfrissend onopgesmukt in zijn taalge
bruik. Een laatste punt moet me echter 
van het hart. Niet als laatste en niet als 
eerste geeft Ritzen voedsel aan de bewe
ringen over de kosten van de verzuiling. 
Opnieuw moet de stelling dus herhaald 
worden: niet de aanwezigheid van bijzon
dere scholen of hun wijze van financie
ren. maar het kostenpeil van het open
baar onderwijs bepaalt wat scholen kos
ten.1) Ook Ritzen erkent. dat bijzonder 
onderwijs goedkoper gerund wordt. Het 
zou toch aardig zijn als zijn geestverwan
ten in PvdA (ofVVD!) daar nu eens 
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politieke consequenties uit trokken. Wat 
een grote stap vooruit zou het zijn. als er 
een brede politieke consensus zou komen 
over de noodzaak tot doelmatig beheer in 
het openbaar onderwijs. Als men daartoe 
van het bijzonder onderwijs zou willen 
leren hoe dat kan. zouden vele politieke 
taboes doorbroken kunnen worden. Wel
licht een thema voor Ritzens volgende 
hoek? 

I) Zie: Hoeksteen of Sluitpost? Over bekostiging en doelmatigheid in het onderwijs. Uitgave \an hct 
Wetenschappclijk Instituut voor hct CDA: december 19R3. 
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