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door drs. J. de Jon;;;-

Dr. J. de Jonge (45) geeft aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam onderwijs in onderwijssociologie en 
maatschappijleer. Daarnaast is hij o.m. lid van de Be
stuursmad en het Ca/lege van Bestuur van de Stichting 
voor onderzoek van het Onderwijs en de Commissie 
Betcwld Educatief Verlof van de SER. 

Voortgezet basisonderwijs 
onot1tl(oombaar? 

In januari 1982 publiceerden de bewindslieden van 0. en W. en Landbouw hun nota 
'Verder na de Basisschool'. Kort samengevat komen de belangrijkste voorstellen 
in deze nota op het volgende neer. Er wordt gekozen voor algemene basisvorming 
voor alle leerlingen van ongeveer twaalf tot ongeveer vijftien jaar in een zelfstan
dige school voor v,)nrtgezet basisonderwijs. 

Deze school heeft een cursusduur van drie 
jaar. De leerlingen mogen maxima<d vier 
jaar over deze school doen. Aandacht 
moet besteed worden aan Nederlandse 
taal, wiskunde, oriëntatie op de natuur, 
oriëntatie op mens en maatschappelijke 
verhoudingen, oriëntatie op techniek, am
bacht en huishouden. informatica. Engels, 
oriëntatie op Frans en Duits en vervol
gens minstens één van deze talen. muzi
sche vorming, lichamelijke opvoeding en 
geestelijke levembeschouwelijke vorming. 
Er zijn geen keuzevakken, wel kan er 
differentiatie naar niveau per aandachts
gebied plaats vinden. Het op het voort
gezette basisonderwijs aansluitende ver
volgonderwijs be~taat uit twee soorten nl. 

algemeen vormend en beroepsonderwijs. 
Onlangs reageerde in dit blad de VU
hoogleraar Fokkema op de voorstellen in 
genoemde nota 1. Op grond van een kriti
sche overweging van doelstellingen en 
voorgestelde middelen van het plan tot 
voortgezet basisonderwijs voert hij een 
pleidooi ten gunste van vernieuwd catego
riaal onderwijs; daarmee wijst hij de es
sentie van de nota 'Verder na de Basis
school' af. Tegen de redenering van 
F okkema zijn tal van bezwaren aan te 
voeren. Zijn redenering vertoont onvol
maaktheden. Ook is zijn uitgangspunt 
enigszins misleidend nl. dat de aan de nota 
ten grondslag liggende doelstellingen kun
nen worden samengevat met het drietal: 

1 S. D. Fokkema, Voorr,;cz.et basisonderwijs, een ingrijpende herstruclltrcring van vuurtgezel 
onderwijs in: Chris!eJ: Democratische Verkenningen 6/82. 
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bredere vorming door uitbreiding van het 
onderwijsaanbod, voorkomen van vroege 
keuze van opleiding en/ of beroep door 
voortgezet basisonderwijs voor allen en 
het opheffen van ongelijkheid van kansen 
door de leerlingen gedurende 3 jaar zoveel 
mogelijk bij elkaar te houden. Zelfs als de 
redenering van Fokkemacorrect zou zijn 
hoeft dat nog niet te leiden tot de conclu
sie dat we aan de ontwikkeling van voort
gezet onderwijs niet moeten beginnen in 
ons land. Deze stelling zal uiteraard in het 
vervolg van dit artikel worden toegelicht. 
Ons grootste bezwaar tegen het betoog 
van Fokkema is het gebrek aan politieke 
onderbouwing. V oor een goed begrip van 
een en ander lijkt het mij zinvol eerst enige 
aandacht te besteden aan de belangrijkste 
knelpunten in het huidige voortgezette 
onderwijs. Om deze knelpunten te kunnen 
omschrijven is uiteraard een visie nodig 
op onderwijs. 

Wat is goed onderwijs? 
Vanuit een CDA-visie op onderwijs kan 
gesteld worden dat goed onderwijs jonge 
mensen voorbereidt op een verantwoord 
zelfstandig functioneren in de samenle
ving, toerust tot het verrichten van arbeid 
(betaald en onbetaald) en voorwaarden 
schept voor een ontwikkeling van mense
lijke kwaliteiten als waarden op zich. 
Bij de uitwerking van deze visie spelen 
uitgangspunten als verantwoordelijkheid, 
gerechtigheid, solidariteit en rentmeester
schap een belangrijke rol. Het onderwijs 
dient mensen zo te vormen dat ze niet 
alleen op zichzelf maar ook op de mede
mens zijn betrokken. Onderwijs dient 
jonge mensen solidariteit bij te brengen 
ook voor hen die op enigerlei wijze in een 
achterstandssituatie verkeren. Het is een 
zaak van gerechtigheid dat ook jonge 
mensen leren inzien dat mensen ondanks 
ongelijkheid in ras, cultuur, geslacht, af
komst en talenten gelijkwaardig zijn. Het 
is ook een zaak van gerechtigheid dat de 
ongelijkheid van onderwijskansen vermin-
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dert. Een verantwoord leren omgaan met 
het milieu is een kwestie van goed rent
meesterschap, dat aan te leren is. Goed 
onderwijs houdt rekening met allerlei ont
wikkelingen in onze samenleving. In dit 
verband is te wijzen op de toenemende in
gewikkeldheid van onze samenleving, op 
de enorme groei van de technologie, op 
democratiserings- en emancipatieproces
sen, op het in allerlei opzichten steeds 
pluriformer worden van onze samenleving. 
Juist in een technologisch sterk ontwik
kelde samenleving dienen behalve intellec
tuele en cerebrale aspecten van de alge
mene vorming ook de creatieve en manue
le ontwikkeld te worden. 

Beziet men in het licht van het boven
staande wat op pag. 13 van de nota over 
hoofddoelen van het onderwijs gesteld 
wordt dan geniet dat onze instemming. 
Dat is eveneens het geval met het gestelde 
ten aanzien van de doelen van het basis
onderwijs en het voortgezet basisonderwijs 
op pag. 23 en 24 van de nota. De samen
vatting van Fokkemavan deze doelen is 
niet correct omdat hij zich onvoldoende 
rekenschap geeft van het wel overigens 
door hem genoemde feit dat in de nota 
uitdrukkelijk gesteld wordt dat genoemde 
doelen gelden voor alle leerlingen. De hui
dige MA YO- en LBO-leerlingen blijven 
grotendeels buiten het vizier van Fokke
ma, gelet op zijn argumentaties en het 
door hem aangedragen onderzoeksmate
riaal. Ook schenkt Fokkema geen aan
dacht aan het aan de nota ten grondslag 
liggende uitgangspunt dat het onderwijs 
passende onderwijsleersituaties voor zowel 
individuele als sociale ontwikkeling dient 
aan te bieden, daarmee een CDA-uit
gangspunt verdoezelend, dat onderwijs 
jonge mensen moet opleiden en vormen 
met het oog op een verantwoord functio
neren in de samenleving. Zelfs het doel 
dat iedere jonge Nederlander een beroeps
opleiding dient te krijgen doet hij geen 
recht. Zoals verder in dit artikel zal wor
den aangetoond valt de doorstroming in 
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'stroom-afwaartse' richting wat dit betreft 
zelfs bitter tegen. 

Knelpunten in het huidige voortgezette 
onderwijs 
In 1968 werd de Wet op het Voortgezette 
Onderwijs ingevoerd. Een van de belang
rijkste doelstellingen van deze wet was het 
scheppen van een wettelijk kader voor alle 
schooltypen tussen lager en wetenschap
pelijk onderwijs, waardoor een grotere 
samenhang tussen het beroeps- en het al
gemeen voortgezet onderwijs kon ont
staan. Als schakel tussen lager onderwijs 
en het lager beroepsonderwijs, MAVO, 
HAVO en VWO moest de brugklas fun
geren. In de praktijk ging het brugjaar bij 
de betreffende schooltypen steeds meer 
het karakter van eerste leerjaar krijgen, 
waardoor de brugklas op een HAVO/ 
VWO-school anders ging fungeren dan de 
brugklas in het LBO. Van de oorspronke
lijk toegedachte determineerfunctie is 
weinig terecht gekomen. In de praktijk be
tekent dit dat thans de leerlingen bij het 
verlaten van de laga0 school in drie stro
men worden ingedeeld: zij die toegelaten 
worden tot het HAVO/VWO, zij die toe
gelaten worden tot het MAVO en een 
reststroom die alleen bij het LBO terecht 
kan. 
In het lager beroepsonderwijs is de laatste 
jaren in de eerste twee leerjaren het aan
deel van de algemeen vormende vakken 
toegenomen. Binnen de beroepsgerichte 
vakken is er sprake van verbreding: het 
aantal differentiaties is afgenomen. Het 
LBO is daardoor minder beroepsgericht, 
meer beroepsvoorbereidend van karakter 
geworden. Dit betekent dat het LBO geen 
ideaal eindonderwijs is omdat de LBO
abituriënt geen goede beroepsopleiding 
heeft gehad. Een ander knelpunt in het 
huidige LBO is dat er geen goede door
stromingsmogelijkheden zijn naar het mid
delbaar beroepsonderwijs, waar alsnog 
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een goede beroepskwalificatie behaald 
kan worden. Uit CBS-cijfers blijkt dat 
slechts gemiddeld ongeveer één op de vijf 
abituriënten doorstroomt naar het MBO 2• 

Dat het LBO zich ontwikkelde tot een 
resttype blijkt ook uit de groeiende in
stroom vanuit het AVO. Eén op de vijf 
tot het LBO toegelaten leerlingen heeft 
aanvankelijk gekozen voor het AVO, 
maar kon het daar niet bolwerken. Ten
slotte willen wij er nog op wijzen dat grote 
delen van het LBO of in hoofdzaak jon
gensonderwijs zijn of hoofdzakelijk meis
jesonderwijs. Een en ander lijkt in strijd 
met het streven in onze samenleving meer 
gelijkheid tussen de geslachten te bewerk
stelligen. 

Kenmerkend voor het huidige AVO is de 
eenzijdige gerichtheid op kennisverwer
ving. Typerend is dat niet onderwezen 
wordt in vakken als techniek, ambacht en 
huishouden. Creatieve vakken en vakken 
gericht op vorming als lid van een com
plexe samenleving komen ofwel niet voor 
in het leerplan of genieten een lage status. 
De ontwikkeling van het vak maatschap
pijleer is wat dat betreft een goede graad
meter. Pas 13 jaar na opneming in het 
leerplan is de bevoegdheid van leraren in 
dit vak geregeld. Een ander gebrek in het 
huidigeAVO is dat het niet beroeps- of 
functiegericht is. AVO is daarom alleen 
al als eindonderwijs ongeschikt. Steeds 
minder gediplomeerden zijn in staat op 
grond van uitsluitend een AVO-diploma 
in onze gedifferentieerde samenleving 
adequaat een beroep uit te oefenen. Be
zien we thans enige AVO-schoolsoorten 
afzonderlijk. 
Het MAVO heeft voor een deel de aloude 
Ulo-school vervangen en is steeds minder 
eindonderwijs geworden. Bijna de helft 
van de MAVO-abituriënten stroomt thans 
door naar het middelbaar beroepsonder
wijs, een sector waar nogal wat ontwik
keling plaats vindt. Ongeveer een derde 

2 De cijfers en getallen in dit artikel berusten op officiële CBS-gegevens. 
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van de MAVO-afgestudeerden stroomt 
door naar het HAVO. Beide vormen van 
doorstroming geven problemen. De 
MAVO-abituriënt is niet goed georiën
teerd op techniek, ambacht en verzorgende 
beroepen. Daardoor geschiedt de keuze 
voor een bepaalde MBO-opleiding minder 
rationeel en wordt het MBO mede daar
door geconfronteerd met motivatieproble
men e.d. De doorstroming naar hetHAVO 
is aanvankelijk niet bedoeld door de wet
gever, maar heeft zich in de onderwijs
praktijk ontwikkeld. Deze manier van 
doorstromen leidt tot langere leerwegen en 
daardoor tot kostenverzwaring, met name 
als na het behalen van het HA VO-diplo
ma alsnog wordt gekozen voor het MBO. 

Het HAVO is als nieuw schooltype ont
staan tussen de voormalige ULO en de 
HBS en heeft als functie het voorbereiden 
op het hoger beroepsonderwijs. Van de 
HAVO-gediplomeerden die het AVO ver
laten gaat thans ongeveer 40 % van de 
meisjes en ongeveer 60 % van de jongens 
naar het HBO. Voor bijna de helft van 
de HAVO-gediplomeerde meisjes is het 
HAVO eindonderwijs. Binnen het HBO 
wordt veel geklaagd over het gebrekkige 
functioneren van de HA VO-gediplomeer
den. Een groeiend deel van de HAVO
gediplomeerden (in 1980 16% van de 
jongens en 7,5 % van de meisjes) gaat 
naar het VWO. Ook hier zien we dus het 
verschijnsel van langere leerwegen optre
den. De oorspronkelijke functie van het 
VWO is voorbereiding op een studie aan 
universiteit of hogeschool. De laatste jaren 
zien we echter zowel bij de jongens als de 
meisjes een groeiend percentage gediplo
meerden dat het HBO kiest (1979 21 % 
van de jongens en 31 % van de meisjes). 
Het VWO was in 1979 voor bijna 16% 
van de jongens en voor ruim 27 % van de 
meisjes eindonderwijs. 
Tenslotte willen wij wijzen op enkele knel
punten die zich binnen het voortgezette 
onderwijs als geheel voordoen. Hoewel de 
laatste jaren een geringe verbetering is 
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opgetreden blijkt milieu van herkomst op 
de keuze van soort en type van voortgezet 
onderwijs nog steeds van grote invloed. 
Van de arbeiderskinderen gaat meer dan 
40 % naar het LBO en slechts ongeveer 
10% naar het HAVO/VWO. Van de kin
deren uit de hogere beroepsgroepen gaat 
ruim 40% naar het HAVO/VWO en 
minder dan 10% naar het LBO. De knel
punten in het LBO treffen dus met name 
de arbeiderskinderen. Een ander algemeen 
knelpunt in het voortgezet onderwijs is het 
verschijnsel van de dropouts. Meer dan 
10 % van de jongelui die tot het voortge
zet onderwijs werden toegelaten doen hun 
intree in de samenleving zonder een eind
diploma in het dagonderwijs te hebben 
behaald. 

Vernieuwd categoriaal onderwijs een 
schijnoplossing? 
Op langere termijn is vernieuwd catego
riaal onderwijs een schijnoplossing. Bij 
bovengenoemde knelpunten is tenminste 
40 % van de jongelui die voortgezet on
derwijs volgen betrokken. Het gaat dus 
niet om enkelen, die voor een moeilijke 
omschakelingsopgave staan. Volgt men 
het advies van Fokkema op dan blijven de 
LBO-leerlingen in de kou staan. Hun 
vroege 'keuze' ontneemt hen blijvend de 
mogelijkheid van een bij deze tijd aange
paste beroepsopleiding. Tenzij de ver
nieuwing van het LBO zo drastisch wordt 
aangepakt dat het verschil met het huidige 
MAVO verdwijnt. In dat geval kunnen 
beide schooltypes gecombineerd worden. 
Het resultaat is evenwel een ongewenste 
verandering van het stelsel van voortge
zet onderwijs. Want het leidt tot opbloei 
van het negentiende-eeuwse dubbelsys
teem: een aparte school voor de arbei
derskinderen en een aparte school, 
HAVO/VWO voor de kinderen uit de 
hogere sociale milieus. De voordelen van 
een verbreding van het MAVO-onderwijs 
lijken niet op te wegen tegen de nadelen 
die voortvloeien uit de nieuwe stigmatise-
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ring waarmee het nieuwe schooltype (de 
smalle middenschool) vergezeld gaat. 
Behalve bovengenoemd fundamenteel be
zwaar tegen het beleidsadvies van Fokkc
ma zijn er tegen zijn redenering nog an
dere contra-argumenten aan te voeren. 
Aangezien in 1985 het nieuwe basisonder
wijs een feit wordt zullen de bij het basis
onderwijs aansluitende scholen in het be
gin van de negentiger jaren geconfronteerd 
worden met leerlingen die een andere 
basisopleiding hebben gehad dan de hui
dige. Dit vergt uiteraard de nodige aan
passing van deze scholen. De bewinds
lieden hebben in hun nota met deze ont
wikkeling rekening gehouden. Fokkema 
geeft daarvan geen blijk. Ook heeft Fok
kema geen rekening gehouden met de ge
volgen van het in de zeventiger jaren dras
tisch gedaalde geboorteniveau voor het 
bestaansrecht van vele scholen. Wil men 
met minder leerlingen met behoud van de 
vrijheid van richting toch de garantie 
geven dat verlangd onderwijs binnen rede
lijke afstand te krijgen is (met name van 
belang voor 12-15-jarigen) dan lijkt ook 
in dit opzicht integratie van schooltypen 
in de eerste fase van voortgezet onderwijs 
geboden. De bewindslieden hebben met 
hun nota een perspectief willen geven op 
de langere-termijnontwikkeling van het 
voortgezet onderwijs. Een dergelijk pers
pectief kan integrerend werken op de 
diverse activiteiten die binnen de verzor
gingsstructuur van het Nederlandse onder
wijs worden ondernomen, zoals onderzoek 
van het onderwijs, lerarenopleiding, leer
planontwikkeling. toetsontwikkeling, leer
lingenbegeleiding, onderwijs- en school
begeleiding. Een dergelijke ontwikkeling 
naar meer integratie tussen de diverse 
activiteiten is broodnodig en dat niet al
leen om financiële redenen. Ook de scho
len klagen vaak dat ze met allerlei activi
teiten en ontwikkelingen worden gecon
fronteerd, waartussen men de samenhang 
niet ziet. Een dergelijke confrontatie lijkt 
ook geen blijvende voedingsbodem voor 
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een bereidheid tot onderwijsvernieuwing 
die, en daar is Fokkema het mee eens, er 
toch moet komen. 
Op korte termijn kan geïntegreerd onder
wijs niet tot stand komen. Veel zal er nog 
onderzocht en geëxperimenteerd moeten 
worden. Dit betekent dat op de korte ter
mijn slechts vernieuwingen in het catego
riale stelsel mogelijk zijn. Dat is de eigen
lijke kern van waarheid in het artikel van 
Fokkemadie ik gaarne onderschrijf. Bo
vendien is een goed stelsel voor voortgezet 
onderwijs niet meer maar ook niet minder 
dan een noodzakelijke voorwaarde voor 
goed onderwijs. Een goed stelsel is echter 
geen afdoende garantie voor goed onder
wijs. Daarnaast zijn nodig een goede 
interne organisatie van de scholen en kwa
litatief goede leraren, die bewust onderwijs 
willen relateren aan een menswaardige 
samenleving. De nota van de bewindslie
den is op het punt van de interne school
organisatie- Fokkema is op dit punt over
tuigend -zwak uitgewerkt. Het is de vraag 
of dat bezien vanuit de onderwijsvisie van 
het CDA een minpunt is. Op deze vraag 
willen wij hierna verder ingaan. 

De ontwikkeling van de christen-democra
tische opvattingen over de rol van de over
heid inzake onderwijsaangelegenheden 
In de 19e eeuw waren de christelijke par
tijen wat onderwijs betreft sterk gepreoc
cupeerd met de schoolstrijd. Na de pacifi
catie in het begin van de twintiger jaren 
van deze eeuw prevaleerde de zogenaamde 
distributieve onderwijspolitiek, die er op 
gericht was via het stellen van deugdelijk
heidseisen en bekostigingsvoorwaarden 
de noodzakelijke middelen te verdelen in 
een levensbeschouwelijk gedifferentieerd 
onderwijsveld. Onderwijs werd door de 
politici sterk vanuit een juridisch gezichts
punt benaderd, hetgeen een effectieve 
manier was de zwaar bevochten vrijheid 
van onderwijs overeind te houden en zelfs 
uit te bouwen tot een vrijheid van richting, 
stichting en inrichting. Waarbij overigens 



ONDERWIJS 

de laatste, de vrijheid van inrichting, ma
terieel minder inhoud heeft gekregen dan 
de beide andere onderwijsvrijheden als 
gevolg van een bureaucratisch circulaire
regiem van de zijde van de overheid in 
naam van de deugdelijkheid. 
Na de tweede wereldoorlog kwam lang
zaam een kentering in de aard van het 
onderwijs tot stand. Met name de uit de 
KVP-kring voortgekomen onderwijsminis
ter Cals heeft in dat opzicht veel werk ver
zet, hetgeen onder meer in 1963 leidde tot 
de totstandkoming van de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs, van kracht gewor
den in 1968. 
Na 1968 is het denken van ARP, CHU en 
KVP en het daaruit voortgekomen CDA 
niet stil blijven staan. Langzaam maar 
zeker zijn de contouren duidelijk gewor
den van een constructief CDA-onderwijs
beleid. Eén en ander kan geadstrueerd 
worden aan de hand van geschriften uit 
CDA-kring, het beleid van CDA-bewinds
lieden op het ministerie van 0. en W. en 
de reactie daarop van de christen-demo
cratische fracties in het parlement en de 
actieprogramma's van het CDA. Zo lezen 
wij bijv. in 'Samen verantwoordelijk voor 
het onderwijs. Commentaar op de Con
tourennota', een uitgave van de weten
schappelijke instituten van het CDA, het 
volgende: Het is te prijzen dat de overheid 
als dienaresse van de samenleving aan de 
veranderingen van het onderwijs haar bij
drage wil geven. De overheid dient de be
leidskaders in grote lijnen aan te geven, 
waarbij de nodige vrije ruimte voor eigen 
toepassing en invulling van algemene be
leidsbeslissingen dient te worden gelaten. 
Gesteld wordt dat het onderwijsveld alle 
mogelijkheden moet krijgen over nieuwe 
voorstellen van de overheid ter zake te 
adviseren, maar dat dit niet zo ver mag 
gaan dat instemming van het veld vereist 
is alvorens het parlement beslist. Corpo
ratieve insluipsels worden derhalve afge
wezen. In de lijn van deze stellingname 
past geen gedetailleerde onderwijskundige 
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uitwerking door bewindslieden, maar is 
dat een taak die in de eerste plaats is weg
gelegd voor het onderwijsveld. Met be
trekking tot de nota 'Verder na de Basis
school' hebben de bewindslieden zich aan 
deze regel grotendeels gehouden en heb 
ik derhalve geen neiging me over de in
richting van het onderwijs na de basis
school voorzover de bewindslieden zich 
daarover hebben uitgelaten kritisch uit te 
laten. Het woord is aan het onderwijsveld. 

Gebrek aan politieke alternatieven 
In Nederland worden politieke beslissin
gen in het kader van de parlementaire 
democratie genomen. Verwijzingen naar 
uitslagen van opinieonderzoek hebben ge
lukkig niet al te grote invloed. Het is 
goed om hier nog eens op een rijtje te 
zetten binnen welke politieke context de 
nota 'Verder na de Basisschool' werd ge
publiceerd. 
In 1972 verscheen de Nota over het onder
wijsbeleid van minister Van Veen. Als 
leidraad voor het beleid werd de gedachte 
van geïntegreerd voortgezet onderwijs 
voor ca. 12- tot 15-jarigen aanvaard. In 
1973 werden experimenten middenschool 
aangekondigd. De Tweede Kamer ging 
akkoord met de start van deze experimen
ten. In 1975 werd de Contourennota ge
publiceerd. Tot wetgeving kwam het ver
der niet tijdens het eerste ministerschap 
van Van Kemenade. Wel was een sterk 
gepolariseerde discussie ontstaan. Tijdens 
het ministerschap van Pais zag het Ont
wikkelingsplan voortgezet onderwijs het 
levenslicht. Het overleg met de Tweede 
Kamer over dit plan leverde weinig con
crete resultaten op. Wat over bleef was de 
aankondiging dat in het midden van de 
tachtiger jaren het parlement een beslis
sing over de invoering van een nieuw stel
sel van voortgezet onderwijs zou moeten 
nemen. Bij de kabinetsformatie in 1981 
werd de afspraak gemaakt dat het onder
wijsbeleid gericht zou worden op de door
breking van het huidige categoriale stelsel 
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in de eerste fase van het voortgezette on
derwijs. Tegen de hier geschetste achter
grond diende beoordeeld te worden of er 
wel politieke ruimte was voor bewinds
lieden voor voorstellen tot vernieuwing 
van het categoriale stelsel. Wie enigszins 
thuis is in de politieke verhoudingen kan 
maar tot één conclusie komen: die ruimte 
ontbrak. Wel moet hier ook gezegd wor
den dat de CDA-verkiezingsprogramma's 
niet helemaal op één lijn hebben gezeten. 
Bekijkt men het gemeenschappelijk urgen
tiepragramma CHU-KVP-ARP 1971-
1975, het CDA-verkiezingsprogramma 
1977-1981 'Niet bij brood alleen' en 'Om 
een zinvol bestaan' 1981 omtrent hetgeen 
gezegd wordt met betrekking tot het stel
sel van voortgezet onderwijs dan is 'Niet 
bij brood alleen' behoudender dan de 
beide andere genoemde. Wellicht dat dit 
ten dele verklaard kan worden uit partij
politieke overwegingen. anderzijds speelt 
hierbij ook een rol dat de CDA-uitgangs
punten steeds min of meer op een ad-hoc 
basis in een actieprogramma zijn vertaald 
zonder dat daar een diepgaande bezinning 
aan ten grondslag lag. Onderwijs is een 
te groot goed om object te kunnen zijn 
van lood-om-oud-ijzer-theorieën. Ver
wacht mag worden dat de lijnen die in het 
jongste verleden werden getrokken in de 
naaste toekomst zullen worden doorge
trokken. Het perspectief van de nota 
'Verder na de Basisschool' wenkt. Toch 
zal er nog heel wat water door de Rijn 
stromen voordat voortgezet basisonderwijs 
in ons land werkelijkheid is geworden. 
Een stroom van niet altijd gerechtvaardig
de kritiek heeft zich over de nota van de 
bewindslieden uitgestort. In ons slotwoord 
willen wij daar nog enige opmerkingen 
over maken. 
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'Verder na de Basisschool' dan valt ons 
op dat deze op allerlei gronden rusten. 
Ook blijkt dat zelfs officiële adviesorganen 
problemen hebben met het onderscheiden 
van verschillende analyseniveaus 3 . We 
zullen in ons land nooit tot een funda
mentele verbetering van het onderwijs 
komen als we geen consequent onder
scheid maken tussen onderwijsstelsel, or
ganisatie van het onderwijs op macro
niveau, school, organisatie van het onder
wijs op mezoniveau en ondcrwijsleersitua
tie, organisatie van het onderwijs op mi
croniveau. Men maakt zonder meer fou
ten als men op grond van argumenten 
betreffende de organisatie van het onder
wijs op mezo- of microniveau een bepaald 
onderwijsstelsel verwerpt. Het is ook zon
dermeer fout als men klakkeloos aanneemt 
dat een bepaald onderwijsstelsel garan
deert dat het onderwijs in een onderwijs
leersituatie op een bepaalde manier ver
loopt, of tot bepaalde resultaten leidt. 
Een tweede opmerking die ik naar aan
leiding van de vcrschenen reacties wil 
maken is dat velen moeite hebben met 
inclusief denken. Het gaat niet aan een 
politiek stuk als de onderhavige nota 
louter op onderwijskundige of financiële 
gronden van kritiek te voorzien. Werke
lijke discussie ontstaat pas als we bereid 
zijn de diverse gezichtspunten waaronder 
beleidsnota's bezien worden, op elkaar te 
betrekken en tegen elkaar af te wegen. 
Komt men dan tot afwijzing van bepaalde 
voorstellen dan moet men de moed hebben 
alternatieven aan te geven en niet zonder
meer in de bestaande situatie berusten. 

3 Zie bijv. het commentaar van de Onderwijsraad op de nota 'Verder na de Basisschool'. 
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