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Reactie van G. P. Hoekendijk op 'On
derwijs en politiek' 

De markt van het (basis) onderwijs 

In zijn artikel 'Onderwijs en poli
tiek' (Idee '66, no. 4, (983) steltjan 
Vis voor om de onderwijsvoorzie

ningen, in het bijzonder het basis
onderwijs, zo in te richten, dat de 
concurrentie tussen de scholen toe
neemt en daarmee de kwaliteit van 
het geboden onderwijs wordt be
vorderd. In dit voorstel krijgen de 
ouders per kind een pakje onder

wijsconsumptiebonnen, te besteden 
op een school naar keuze, aan (in 
overleg met de onderwijsgevenden) 

salarissen, onderwijsmiddelen, huis
vesting, etc. 
Voordat echter de heilzame wer
king van een beter functionerende 

markt op het onderwijs wordt los
gelaten, moeten niet alleen de ge
vestigde belangen 'overruled' wor
den, maar zal allereerst de vraag 
gesteld moeten worden, en beant
woord, wat er van de markt ver
wacht mag worden. Immers ook in 
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het economisch gebeuren is de vrije 
markt met volledige concurrentie 
een zeldzaam verschijnsel gewor
den. 

Ook nu bestaat er een zekere mate 

van keuzevrijheid en concurrentie, 
maar wat wijst de praktijk uit? Dat 
een meerderheid van de ouders, die 

kunnen kiezen (de scholen op het 
platteland zijn vaak al pure mo
nopolisten ), kiezen voor de school, 
die dicht in de buurt is of het vei
ligst te bereiken is. Identiteit en 
kwaliteit vormen een veel minder 
belangrijke overweging. Kortom, 
van een concurrentieverhogende 

verandering in de financierings
structuur hoeft nauwelijks een kw a
liteitsbevorderende werking te wor
den verwacht. Zeker niet in het 
licht van een teruglopend aantal 
scholen. Beter lijkt het om voort te 
gaan op de moeizame weg van uit
breiding van de medezeggenschap 
en de ouderparticipatie in het on
derwijs zelf. 

Ook de wijziging van de positie van 
de leerkrachten in de richting van 
beoefenaars van een vrij beroep 

lijkt mij weinig voordelen bieden. 
De beoefenaars van vrije beroepen 
hebben zich in het verleden bijzon
der bekwaam getoond in het bui

tensluiten van de invloed van de 
markt op hun beloning. 
Wel zou het zinvol kunnen zijn af 
te stappen van het systeem, waarbij 

leerlingenaantallen worden omge
rekend in hele leerkrachten, waar
door één leerling minder opeens een 
hele leerkracht scheelt. Dat moe· 
digt gesjoemel met aantallen alleen 
maar aan. Het zou beter zijn als 
leerlingenaantallen vertaald zou
den worden in leraaruren, door de 

. school zelf te verdelen over de leer
krachten. 

Dit zou niet alleen een krachtige 
stimulans kunnen zijn voor arbeids
tijd-verkorting, maar ook voor de 
ontwikkeling van klassikaal onder
wijs naar een vorm waarin veel 

meer groepsgewijs en individueel 
gewerkt wordt. Terwijl er ook meer 
ruimte komt voor ouderparticipa
tie. 
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