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Voortgezet basisonderwijs, een 
ingrijpende herstructurering van 
voortgezet onderwijs 

I . Inleiding 

Door de bewindslieden van 0. en W. en Landbouw is onlangs een nieuwe stap gezet 
op de weg naar gei"ntegreerd basisonderwijs. In hun nota 'Verder na het Basisonder
wijs' geven zij een schets van doelstellingen, inhoud en argumenten voor de totaal 
nieuwe opzet van het onderwijs aan 12-18-jarigen. 
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In de nota komt eerst de opzet van een 
drie-jarige middenschool aan de orde. 
Deze draagt thans de naam 'voortgezet 
basisonderwijs'. Vervolgens wordt de grote 
lijn besproken van het secundair onder
wijs, dat de leerlingen na het voortgezet 
basisonderwijs zullen kunnen volgen. De 
voornaamste vcrschillen tussen de recente 
nota en de zgn. Contourennota van Van 
Kemenade betreffen de reductic van de 

cursusduur van het voortgezet basisonder
wijs tot drie jaar, en een veel geringer 
accent op differentiatie binnen het voort
gezet basisonderwijs. Zo zal de nieuwe 
onderwijsvorm bijv. ecn type eindtermen 
kennen.t 
Het totstandkomen van deze nota is een 
eerste concretisering van het bij de laatste 
kabinetsformatie geformuleerde onder
wijsbeleid, dat onder meer gericht zal zijn 

1 J. Vos, 1981, De Middenschool in de jaren '80 (Oratie V.U.) geeft de indruk, dat aan de 
nieuwe conceptie van de bewindslieden een geheel andere onderwijsfilosofie ten grondslag zou 
liggen dan aan de Contourennota. De betreffende oratie bood echter geen empirische argumen
ten voor het geschctste school-ideaal, waarbij 'een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau voor 
zovcel mogelijk leerlingen wordt nagestreefd met behulp van een zeer grote omvang van com
munale onderwijsdoelen'. In deze oratie werden ook geen concrete voorstellen behandeld, of 
indicaties met betrekking tot de uitvoerbaarhcid gegeven 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/82 



ONDERWIJS 326 
----~----- - -----~----- --~--------

op de doorbreking van het huidige cate
goriale stelsel in de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs. Volgens de toelich
ting zal daarbij uitgangspunt zijn: 'de hui
dige scheiding van schooltypen in de on
derbouw van het voortgezet onderwijs te 
vervangen door een schooltype voor aile 
Ieerlingen in aansluiting aan het basis
onderwijs'. 

Voor de schrijver van deze beschouwing, 
die het onderwijs voornamelijk kent van 
de Universiteit, de eigen schoolbanken, de 
onderwijsresearch en van nota's en rap
porten was het zeer onbevredigend om 
deze verstrekkende uitspraken te lezen, 
terwijl het nog werkelijk onduidelijk is, of 
deze voornemens wei zo wenselijk en uit
voerbaar zijn. De ervaringen in het bui
tenland - voorzover daar de Midden
school als exclusief onderwijsinstituut is 
ingevoerd - zijn zeker niet onverdeeld 
gunstig. In Nederland, waar nu vanaf 1975 
met een achttal experimentele midden
scholen hun opzet en vormgeving wordt 
uitgeprobeerd en beproefd, komen nog 
maar net de eerste onderzoekrapporten 
beschikbaar en deze betreffen zeker nog 
niet alle facetten van dit onderwijs-delta
plan. Ret is een gelukkige omstandigheid, 
dat de nieuwe plannen voor voortgezet 
basisonderwijs een ruime overlapping ver
tonen met de plannen van de Contouren
nota, zodat veel van wat thans verricht is 
of op het spoor gezet, voor de toekomstige 
beslissingen nog bruikbaar zal kunnen 
zijn. In de nota treffen we gelukkig ook 
op een openhartige wijze de erkenning 
aan, dat nog veel onderzoek nodig is, juist 
ten aanzien van een van de cruciale vra
gen voor dit vernieuwingsplan, nl. hoe 
heterogene groepen leerlingen gedurende 
drie jaren bijeen te houden (Nota II.2 
Groeperings- en werkvormen). 
De nota argumenteert over wenselijkhe
den - tegen de achtergrond van tekortko
mingen van het huidige stelsel - en geeft 
aan met behulp van welke middelen in 
een nieuw voortgezet basisonderwijs een 
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betere situatie bereikt zal worden. Een 
ernstige tekortkoming van het stuk is, dat 
weliswaar nieuwe onderwijsmiddelen wor
den voorgesteld, maar dat in die gevallen, 
waar dat nodig is niet overtuigend duide
lijk wordt gemaakt, dat die middelen 
deugdelijk zijn voor het beoogde doel. Het 
is trouwens meestal nodig, dat nieuwe 
middelen in de praktijk op kleine schaal 
beproefd worden om deze duidelijkheid 
te verkrijgen. Dat is nog niet gebeurd, en 
daarom gaat de beleidsuitspraak te ver: 
het zou - denkend in de geest van de be
leidslieden - meer verantwoord zijn ge
weest indien was aangekondigd, dat een 
middenschool-conceptie als oplossing van 
de gesignaleerde problemen zou worden 
beproefd. 

Er zit dus onvoldoende onderzoek achter 
de voorstellen van de nota; doch ook zijn 
er op theoretische en empirische gronden 
bedenkingen in te brengen tegen hetgeen 
de nota als wenselijkheden en geeigende 
middelen presenteert. In deze korte be
schouwing kunnen we slechts voor enkele 
daarvan aandacht vragen. De belangrijkste 
vraag zal daarbij zijn, of de verscheiden
heid van problemen, die gesignaleerd 
wordt, wel gediend is met een antwoord, 
i.e. de geboden conceptie van voortgezet 
basisonderwijs. Op belangrijke aspecten 
van het plan zal overigens in dit stuk in 
het geheel niet worden ingegaan, zoals 
bijv. de opleiding van leerkrachten voor 
het nieuwe onderwijs, en de aansluiting 
op het vervolgonderwijs en de eisen, die 
daarin gesteld worden. 

2. Doelen en middelen van bet voortgezet 
basisonderwijs 

In de paragrafen I.3 en 1.4 van de nota 
worden de knelpunten, problemen en om
standigheden van het huidig voortgezet 
onderwijs geschetst; in I.5 wordt de for
mulering van de doelstellingen van bet 
voortgezet basisonderwijs gegeven; en in 
het hoofdstuk II een schets van zijn opzet. 
Deze delen staan centraal in het hierna-
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volgende. Terwille van een overzichtelijke 
bespreking wijkt de groepering en betite
ling van de voornaamste doelen lichtelijk 
af van de Nota. 

Doel 1. 
Bredere vorming door uitbreiding van het 
onderwijsaanbod. Op zichzelf genomen is 
een belangrijk deel van de voorgestelde 
uitbreidingen nuttig en wenselijk. De om
vang van de totale uitbreiding in termen 
van onderwijs-uren is echter onzeker, en 
over enkele uitbreidingen kan de vraag 
gesteld worden: is dit nu een taak voor de 
school? 
In par. II.l wordt de keuze van de elemen
ten in het onderwijsaanbod nader ge
motiveerd aan de hand van deels hoog
gegrepen criteria, die voor het merendeel 
specificaties zijn van de 'bredere vorming'. 
Het is bevreemdend, dat bij de overweging 
van verbreding van onderwijsaanbod het 
huidige stelsel, dat als tweede fase van het 
voortgezet onderwijs zal blijven bestaan, 
als totaal rigide, en het nog niet bestaande 
voortgezet basis-onderwijs als uiterst 
flexibel wordt voorgesteld. 
Dientengevolge worden er voor 12-15-
jarigen leergebieden voorgesteld, waarvan 
op zijn minst dubieus is, of op die leeftijd 
het betreffende onderwijs ontwikkelings
psychologisch wei zinvol is. In ieder geval 
is er ernstige twijfel mogelijk, ten aan
zien van het leergebied 'orientatie op mens 
en maatschappelijke verhoudingen', 'orien
tatie op arbeid', en onderdelen van 'orien
tatie op techniek, ambacht en huishou
den'. In de eerstc plaats is een belangrijk 
onderwijskundig beginsel, nl. dat hetgeen 
de leerling leert bij voorkeur op korte ter
mijn bruikbaar moet zijn voor nieuwe 
vakken of activiteiten, geweld aangedaan. 
Voorts mag verwacht worden dat inlei
dingen in de betreffende onderwerpen in 
een iets later ontwikkelingsstadium van 
de leerling beter tot hun recht komen. Zij 
kunnen dan - afhankelijk van het niveau 
van de vervolgopleiding - in kortere tijd 
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gegeven worden, en ook effectiever, zeker 
als men verband willeggen met partici
patie aan maatschappelijke activiteiten, 
en huis-, tuin- en keukenwerk. 
Wat 'orientatie op een moderne taal' zou 
kunnen zijn, is moeilijk in te zien. 
Hoe dan ook, de invulling van het pro
gramma vereist beslist nadere overweging. 
Daarbij zou onder meer van ontwikke
lingspsychologische en onderwijskundige 
kant bezien moeten worden: a. of de uit
breiding van bet onderwijsaanbod wei 
een echt argument is voor bet een-sporig 
voortgezet basisonderwijs, met andere 
woorden, of deze uitbreidingen niet beter, 
- en dan aangepast aan niveau-verschillen 
tussen leerlingen -, in de programma's 
van categorale scholen kunnen worden 
opgenomen, en b. of sommige van de ge
noemde leergebieden niet beter in de 2e 
fase van het voortgezet onderwijs tot hun 
recht komen. 
De bredere vorming betreft echter ook 
sociale en culturele vaardigheden, de so
ciale bewustwording, bet aankweken van 
maatschappelijke weerbaarheid, mondig
heid en dienstbaarheid. Daarvan stelt de 
nota, dat het hier uitdrukkelijk om onder
wijsdoelen gaat voor alle leerlingen en dat 
de betreffende onderwijsleeractiviteiten 
binnen de heterogene groepen zullen 
plaats vinden. Ook met bet oog hierop 
is de vraag op zijn plaats, of dit onderwijs
doel nu wel zo passend is in de puberteits
leeftijd. 
Als echter door de auteurs van de nota 
bedoeld zou zijn de wenselijkheid van 
'sociaal gedrag leren' naar voren te 
brengen, dus: met elkaar omgaan, geza
menlijk iets tot stand brengen e.d., dan 
komt dit onderwijsdoel, dat- naar ik ver
moed - hoofdzakelijk via project-onder
wijs moet worden gerealiseerd, in een 
ander daglicht te staan. Er blijft echter een 
belangrijke feitelijke moeilijkheid. De voor 
het voorgezet basisonderwijs te voorziene 
heterogeniteit van leerlingen zou voor de 
zwakkere leerlingen funest kunnen zijn. 
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De bij Doel 3 te bespreken verschillen in 
intelligentie zijn niet beperkt tot slechts 
het leren van schoolse leerstof, maar ma
nifesteren zich ook (een statistisch ver
band) in het sociale zelfbewustzijn, initia
tief-rijkdom, praktische inventiviteit en 
inzicht in niet-schoolse problemen. Met 
andere woorden bij grate heterogeniteit 
van groepen, zoals voorgesteld in de nota, 
is de minder begaafde leerling in een on
gunstige situatie - en dan juist ook nog 
terwijl hij in een kwetsbare leeftijdsperiode 
verkeert. Binnen de huidige categoriale 
klas worden de verschillen al vaak als erg 
groot ervaren. Alleen bij kleine verschillen 
(bijv. zoals zich gewoonlijk in de catego
riale klas voordoen) mag men verwachten, 
dat de zwakkere zich nog kan optrekken 
aan, en leren van de sterkeren. 
ln de visie, die de nota presenteert zou, 
zo gezien, de zwakkere leerling wel eens 
de dupe kunnen zijn! Echter ook een an
dere, zeker zo ongewenste sociale situatie 
kan plaatselijk ontstaan, nl. wanneer het 
sociaal gedragspatroon in de jaar- en 
projectgroepen gedomineerd wordt door 
een relatief hoog percentage jongelui uit 
bepaalde lagere sociale milieus (o.m. in 
de steden) waar ruwheid, ongecultiveerd
heid, en zeer jeugdig roken en drinken, 
enz. tot de 'bon ton' behoort. 
Hier komt nog iets bij: volwassenen zijn 
tot op zekere hoogte bereid om door hen 
ervaren verschillen in (sociale) begaafd
heid binnen de groep, waarin zij werken, 
te camoufleren; pubers doen dit beslist 
niet. Op sportvelden en in schoollokalen 
kan men observeren, hoe hardhandig 
zwakkere broeders door hun kornuiten 
kunnen worden aangepakt. Het kan echter 
moeilijk in de bedoeling liggen van het 
onderwijs bij te dragen tot situaties, die 
begaafdheidsverschillen nodeloos schril 
maken, terwijl het op psychologische gron
den weinig attractief is om in het onder
wijs dergelijke puberale gedragspatronen, 
die vanzelf overgaan, voortijdig de kop te 
gaan indrukken. 
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Tenslotte wordt een verband gelegd tussen 
de motivatie- en aandachtsproblemen van 
sommige leerlingen en de wenselijkheid 
van een totaal nieuwe opzet. De betref
fende klachten zijn bekend. Er is een 
aantal waarschijnlijke oorzaken; cen ervan 
is zeker, dat er een veel grotere sociale 
pressie is om kinderen langdurig voort
gezet onderwijs te Iaten volgen. Er krijgt 
dus een zekere percentage kinderen meer, 
en ook langduriger onderwijs, dan voor 
hen profijtelijk is en gewenst wordt. Dit 
probleem moet zeker niet opgelost worden 
door een onderwijs-opzet, waarbij de to
tale cursusduur aanmerkelijk Zanger 
wordt; het k~m ook niet opgelost worden 
door zonder meer een breder onderwijs
aanbod, want dan zullen bij veel leerge
bieden moeilijkheden blijven voorkomen. 
Ook aan het eventuele sociaal disruptieve 
effect van het optreden van deze leerlingen 
kan niet voorbijgegaan worden. Voor de 
leerlingen, die dit betreft, is slechts een 
type oplossing realistisch, nl. gespeciali
seerd onderwijs in hun belangstellings
richting voor de tijdsduur, dat zij de 
schoolbanken kunnen harden (tot hooguit 
16 jaar). 

Doe! 2. 
Voork6men van vroege keuze van oplei
ding en/ of beroep, door voortgezet basis
onderwijs voor allen. 
Dngetwijfeld heeft het huidige categoriale 
stelsel het nadeel, dat er weinig voorzie
ningen zijn voor overstappen van school
typen, die wat lager op de sociale rang
ordening staan naar wat hoger gelegen 
schooltypen. In 'stroom-afwaartse' rich
ting valt deze problematiek wel mee. 
lnmiddels is het overigens zo, dat een min 
of meer definitieve schoolloopbaan of be
roepskeuze bij uitzondering voor het 13e 
levensjaar gemaakt behoeft te worden. Nu 
geven de bewoordingen van de nota en de 
keuze van het aangedragen statistisch 
materiaal sterk de indruk, dat de bewinds
lieden in dit verband vooral zeer bezorgd 
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zijn, dat door de opzet van het huidige 
stelsel talent verloren gaat, en dat aan 
sommige groepen Ieerlingen belangrijke 
vormende leergebieden onthouden wor
den. In het voorgaande is reeds aange
vocrd. dat uitbreiding van de program
ma's van categoriale scholen mogelijk een 
meer wenselijke oplossing voor het tweede 
aspect van de bezorgdheid is. Of thans in
derdaad talent verloren gaat, is een moei
lijke kwestie. Ten gevolge van de reeds 
vergevorderde externe democratisering 
van het onderwijs, is dit in ieder geval te 
betwijfelen (vgl. A D. de Groot 2 , en 
A D. de Groot en J. C. Traas :l) behalve 
dan dat er geen enkel stelsel denkbaar is, 
waarin niets waardevols tussen de wielen 
raakt. I ndien men echter in dit opzicht 
aan de Nota het voordeel van de twijfel 
wil schenken, dan is er meer te zeggen 
voor goede educatieve opvang van de 
enkelen, die voor een moeilijke omscha
kelings-opgave staan, dan voor een drasti
sche hervorming van de 1 e fase. Nadere 
toelichting is hier op zijn plaats. Ret is 
duidelijk, dat hierbij het onderscheid dat 
de nota maakt tussen het aspect van het 
schoolverlaten zonder (beroeps)diploma 
(vooral een maatschappelijk vraagstuk), 
en dat van talent-verlies in de aandacht 
moet blijven. Uit de statistieken blijkt dan, 
dat degenen, die een opleiding met succes 
beeindigen aanzienlijk talrijker zijn (glo
baal 70 % van a11e leerlingen), dan de 
schoolverlaters zonder diploma. Van de 
schoolverlaters van VWO en HA VO be
haalt een aanzienlijk deel nog wei een 
ander diploma. Het percentage gediplo
meerden is het gunstigst voor de MA VO 
(nl. 80 % ). Dit laatste percentage is waar
schijnlijk niet voor verbetering vatbaar, 
het eerder genoemde percentage wellicht 
enigszins. Men moet zich nl. bij deze sta-
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tistische gegevens wel bedenken, dat het 
onderwijs als zodanig slechts een van de 
determinanten is, die bepalend zijn voor 
het rendement. 
Nu geven mijns inziens de statistieken 
allerminst de indruk, dat het uitstellen van 
een meer definitieve studie- en beroeps
keuze voor het merendeel der leerlingen 
wenselijk is, integendeel. Inderdaad heb
ben de ouders, daarbij geadviseerd door 
leerkrachten voor hun kinderen een onder
wijstype gekozen, dat hun voor hun kind 
passend voorkomt en voorts blijkt dit in 
een hoog percentage van de gevallen een 
juiste keus te zijn geweest. Afgezien van 
l.t.o./l.h.n.o. komt hier nog geen beroeps
keuze aan te pas. Uiteraard kan men nog 
wei bedenkingen hebben bij het onder
wijsprogramma, dat geboden is. 
Er is echter aan een vroege keuze een be
langrijk onderwijskundig voordeel ver
bonden. In vrijwel aile typen opleidingen 
komt in de eerste jaren leerstof aan de 
orde, die meer passend is voor een jeug
dige leeftijd, dan voor 16- en 17-jarigen. 
Dit betreft voor de VWO/HA VO/ 
MA VO-groep vooral het goed leren van 
elementaire wiskunde, grammatica en 
woorden van moderne en klassieke talen; 
voor de technische opleidingen de niet 
altijd aangename oefeningen om techni
sche vaardigheid te verwerven. In beide 
gevallen gaat het om het leren van zaken, 
die onmisbaar zijn om meer gevorderde 
leertaken te kunnen aanvatten, en die op 
latere leeftijd in toenemende mate 'verve
lend' worden gevonden: een facet van 
leerprocessen, waarbij de analogie met 
het leren bespelen van een instrument 
(bijv. de piano) wellicht verhelderend is. 
Deze onderdelen van het onderwijs ver
eisen keuze, en niet uitstel van keuze, 
wat het grondthema is, waarop de nota 

2 A. D. de Groot, 1971, Standpunt over Onderwijs, Democratic en Wetenschap, Den Haag, 
Mouton. Speciaal hoofdstuk 1 en 2. 

a A. D. de Groot en J. C. Traas, 1980, Onderwijs van binnen en van huiten. Deventer, Van 
Loghum Slaterus. Speciaal hoofdstuk 6 en 8. 
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drijft. Op diverse gronden is het niet zo 
aannemelijk, dat allerlei orientaties de 
keuze ten slotte kunnen vergemakkelijken. 
De leerling moet iets kiezen en gaan doen. 
Eerst dan kan hem duidelijk worden, of 
de gekozen leergebieden hem satisfactie 
geven. Ret is jammer, als de keuze ver
keerd blijkt te zijn geweest, doch oak nu 
reeds wordt het keuze-proces zorgvuldig 
begeleid. En bij een verkeerde keuze zal 
- zoals reeds opgemerkt - in overscha
kelingsmogelijkheden moeten worden 
voorzien, zodat onvermijdelijk tijdsverlies 
tot een minimum beperkt blijft. 

Doel 3. 
Ret opheffen van ongelijkheid van kansen 
onder meer door de leerlingen gedurende 
3 jaar zoveel mogelijk bij elkaar te houden 
en in breed (orienterend) onderwijsaanbod 
te voorzien. 
In het voorgaande zijn reeds diverse pro
blemen gesignaleerd, die zich zullen voor
doen in zeer heterogene klassen, en bij 
breed onderwijsaanbod. Wij zullen echter 
allereerst op de doelstelling als zodanig 
ingaan. Naar veler mening is het slag
woord 'ongelijkheid van kansen' in het 
algemeen en in het bijzonder in verband 
met onderwijs geen gelukkige greep. De 
exegetische problemen, die deze termen 
oproepen terzijde latend, moet geconsta
teerd worden, dat vrijwel avera! in het 
menselijk Ieven - uitgezonderd aan de 
roulettetafel - er ongelijkheid van kansen 
is; zo oak in het onderwijs, en daar blijkt 
de ongelijkheid die zich oak binnen de 
resp. milieugroepen voordoet, gecorreleerd 
te zijn met de sociale gelaagdheid van 
milieus. Nu was het fraaier geweest, in
dien de nota eenvoudigweg verklaard had: 
'wij willen zodanig onderwijs, dat aile 
leerlingen de kansen op onderwijs krijgen, 
die hun krachtens aanleg en belangstelling 
(gemotiveerdheid) toekomen'. Dit is na-
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melijk, waar het om gaat, en zo gezien 
valt deze doelstelling vrijwel samen met 
het doe! om nodeloos talent-verlies te 
voorkomen. Dit punt kwam reeds onder 
doel 2 ter sprake en evenals in dat ver
band, gunnen we oak nu de nota het 
voordeel van de twijfel. Alvorens de kwes
tie zelf aan te vatten, nag een opmerking 
vooraf. In de passage van de nota, die 
over ongelijkheid in het onderwijs gaan, 
wordt ten onrechte het belangrijke onder
scheid vervaagd tussen het element van 
selectie, dat in het algemeen op basis van 
schoolresultaten in de vorm van min of 
meer dwingende adviezen, evt. afwijzing, 
dus vanuit het systeem plaatsvindt, en het 
element van keuze, dat gegeven de moge
lijkheden die het systeem biedt en de 
taxatie van eigen capaciteiten en belang
stelling aan de leerling en/ of zijn ouders 
toekomt. Reeds voerden wij aan, dat de 
schoolkeuze in een hoog percentage van 
de gevallen goed uitpakt; en dat er sterke 
onderwijskundige argumenten zijn voor 
vroege keuze. 
Recentelijk is er nu ook een duidelijke 
aanwijzing, dat de ouders in overgrote 
meerderheid voorstander zijn van de een
of tweejarige brugklas (Elsevier-Nipo 
enquete, Elseviers Magazine 20 februari 
1982). Mogelijk dat thans de ouders meer 
de betekenis inzien van tijdige keuze, dan 
de beleidsmakers. Met moet er echter ook 
in Den Haag wei rekening mee houden 
dat de keuze niet uitsluitend plaats vindt 
op grand van 'de verdeling van school
geschiktheid'. Voorts is uit het gegeven, 
dat de verdeling van schoolgeschiktheid 
55 % van het verschil in schoolkeuze 
verklaart, niet - zoals de nota doet - te 
concluderen, dat het restpercentage dan 
uitsluitend aan milieu kan worden toege
schreven, noch dat een verder niet gespe
cificeerde milieu-invloed per definitie ge
heel onterecht moet zijn 4• 

4 Het onderwerp intelligentie en het daarmee verbonden aanleg versus milieu vraagstuk komt 
ter sprake in het Themanummer 'Intelligentie' van het Nederlands Tijdschrift voor de Psycho
logie en haar grensgebieden 1982, 37, 3. Een snelle orientatie biedt het Nawoord van de 
Themanummer-redacteuren. 
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ONDERWIJS 

Voor zover keuze echter op oneigenlijke 
milieu-overwegingen plaats vindt, is het 
zaak, dat de scholen i.e. vooral VWO en 
HAVO, door middel van voorlichting en 
interne zorg zoveel mogelijk in het werk 
stellen om een eventueel nog resterende 
milieu-'stigmatisering' kwijt te raken. Dit 
wordt wat voorzichtig gesteld, omdat on
zeker is, of dit eigenlijk nog wei bestaat; 
in ieder geval geven de cijfers van de Lan
delijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia 
er weinig steun aan. 
Nu dan de zaak zelf, onder de aanname 
dat bij het huidige systeem talentverlies 
optreedt, en niet op andere wijze aan de 
problematiek kan worden tegemoetgeko
men. Is het nu denkbaar, dat de voorwaar
den voor talentontwikkeling verbeterd 
worden door aile leerlingen van 12-15 jaar 
voor een belangrijk deel hetzelfde onder
wijs te Iaten volgen, en dus deze zeer 
heterogene groep grotendeels bijeen te 
houden? Mijn afwijzend antwoord wil ik 
nader adstrueren. De verschillen in leer
vaardigheid, die zich in de 6e klas van het 
basisonderwijs manifesteren zijn reeds 
bijzonder groot. Zij zetten zich in ver
sterkte mate voort in de periode van 12-15 
jaar. Als we aannemen, dat de variatie in 
leervaardigheid hoog gecorreleerd is met 
de variatie op aanlegtests, die schoolsucces 
voorspellen, dan zijn er gegevens, die des
tijds (in 1960) door mij en Dirkzwager 5 

op representatieve steekproeven van ULG
en MO-leerlingen verzameld zijn, die hier 
iets over zeggen. Ret volgende globale 
gegeven, dat aan de resultaten van 2e 
klassen is ontleend, is hier van belang: 
er is uiteraard een aanzienlijke overlap
ping tussen de score-spreidingen van de 
groepen leerlingen, die resp. in 2 ULO en 
in 2 MO zitten, doch 80 a 85 % van de 
ULO-leerlingen scoort lager dan de ge
middelde MO-Ieerling. Hoewel er mij geen 
desbetreffend onderzoek bekend is, is het 
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een plausibele taxatie, dat althans destijds, 
een overeenkomstige relatie bestond tussen 
de leerlingen, die het ULO volgden, en 
de leerlingen van l.t.o./l.h.n.o. De wijzi
ging in schooltypen, die inmiddels heeft 
plaats gevonden, laat deze constateringen 
over drastische verschillen in leervaardig
heid uiteraard onverlet. Yoorts zij be
dacht, dat de verschillen in leervaardig
heid ook weer samenhang vertonen met 
de motivatie om zich kennis en vaardig
heden eigen te maken. 
De heterogeniteit, die de nota voor 12-15-
jarigen in vergaande mate wil handhaven 
kan didactisch niet hanteerbaar zijn. 
Daarom kan het onderhavige plan niet 
in de beoogde verbetering van de voor
waarden voor talent-ontwikkeling voor
zien. We noemen nog kort de volgende 
overwegingen: 
1. Talent-ontwikkeling behoeft uitdaging 
door 'moeilijke' opgaven en wenkende 
perspectieven (men onderwijst muzikaal 
begaafden ook niet tesamen met amuzika
len). 
2. De buitenlandse ervaringen (incl. de 
Russische) met het langdurig bijeen hou
den van de heterogene groep zijn niet 
rooskleurig. 
3. Wat de Nederlandse experimentele 
middenscholen betreft, er zijn slechts twee 
van de acht, waarvan het leerlingenaan
bod min of meer de gehele varieteit in be
gaafdheid dekt. Wat ons eigen land be
treft zijn er op dit moment geen erva
ringen, die de door de nota genoemde 
wenselijkheid steunen, nl. 'dat een volle
dige jaargroep gedurende drie jaren bijeen 
gehouden wordt'. 
4. Weliswaar zinspeelt de nota op moge
lijkheden om begaafde Jeerlingen binnen 
het voortgezet basisonderwijs meer te Ia
ten doen. Afgezien van de vraag of de 
sociale situatie in de school dit attractief 
maakt voor de leerling, heeft men de con-

5 S.D. Fokkema en A. Dirkzwager, 1960, Handleiding voor de Differentiele Aanlegtests. 
Amsterdam, Swets en Zeitlinger. 
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sequenties van het effect van daadwerke
lijk extra onderwijs voor meer begaafden 
op het beoogde onderwijssysteem niet 
willen trekken. V ooralsnog moet voor 
ernstige nivellering van schoolprestaties 
gevreesd worden, en dus voor een aan
merkelijke verlaging van het feitelijk be
reikbare prestatie-niveau aan het einde van 
het voortgezet basisonderwijs. Dit is exact, 
waar velen in de Scandinavische Ianden nu 
hun bekomst van krijgen 6. 

5. Hoe dan ook, er is- ook bij de nota
schrijvers - twijfel, of een van hun be
langrijkste desiderata uitvoerbaar is. Is 
het nu wei verantwoord een dergelijk ver
strekkend plan te lanceren onder de aan
name, dat de methoden om aan zozeer 
verschillende leerlingen gezamenlijk 
vruchtbaar onderwijs te geven alsnog zul
len worden uitgevonden? 
6. Het komt mij voor, dat ten aanzien 
van dit punt een zware, waarschijnlijk 
ondragelijke last, die voor een groot deel 
door het schoolsysteem zou moeten wor
den gedragen, op de schouders wordt ge
legd van individuele leerkrachten, en 
daarmee geplaatst binnen de schoolklas, 
d.w.z. precies in die vrij gevoelige am
biance, waarin door kinderen met animo 
en aandacht, en in een sfeer van leerbe
reidheid moet worden gewerkt. 

Slot 
Hiermee is het in de inleiding aangekon
digde voornemen om de doelstellingen en 
voorgestelde middelen van het plan tot 
voortgezet basisonderwijs kritisch te over
wegen grotendeels uitgevoerd. In deze 
overwegingen springt primair naar voren, 
dat de door de bewindslieden opgedolven 
onderwijs-problematiek niet met het ene 
antwoord van de nota kan en behoort te 
worden opgelost, en dat men - zo men 
de experimenten op dit stramien toch 
wenst uit te voeren- de resultaten daar
van moet afwachten, alvorens forse be-
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leidsvoornemens te lanceren. Bij experi
menten behoort echter - ook in dit op
zicht laat de nota ons nog in het onge
wisse- dat eenduidig aangegeven wordt, 
wat de evaluatiecriteria zullen zijn. Van 
primair belang daarbij zijn de te kiezen 
operationalisaties van de doelstelling, dat 
leerlingen het onderwijs krijgen, dat hun 
krachtens aanleg en belangstelling toe
komt, en of zij hun beste talenten tot ont
plooiing kunnen brengen. Er moet echter 
met grote nadruk verlangd worden, dat 
ook vernieuwd categoriaal onderwijs, 
waarin de terecht gesignaleerde tekortko
mingen van het huidige stelsel zijn ge
remedieerd, bijv. door ingrepen zoals hier 
terloops gesuggereerd (betere opvang voor 
overstappers; wijzigingen in onderwijs
aanbod), een experimentele kans krijgt, 
en mede als vergelijkingsbasis kan dienen 
bij een uiteindelijke beslissing. V oorlopig 
houd ik het er op, dat vernieuwd catego
riaal onderwijs aanzienlijk gemakkelijker 
en ook beter te realiseren is, en voorts 
dat dft door de meerderheid van ouders 
en leerlingen zal worden gekozen. Laten 
we tenslotte stellen dat de keuze, die men
sen in vrijheid doen, bij de vergelijking van 
onderwijsvormen een belangrijke evalua
tiecriterium behoort te zijn. Dit zou in 
ieder geval passen in de goede tradities 
van de CDA-onderwijspolitiek. 

6 D. Gress, Waiting for Fortinbras, Encounter, febr. 1982. 
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