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J. VIS 

Onderwijs en politiek: een verstoorde relatie, 
rijp voor herziening 

Ondanks alle klachten over bezuinigingen is on
derwijs nog steeds het belangrijkste onderwerp 
van staatszorg. Minister Deetman heeft in zijn 
eentje nog steeds meer gu ldens te besteden dan 
heel wat zijn collega's samen. Het defensiebudget 
is de helft van het onderwijsbudget, het budget 
voor volkshuisvesting en milieu is nog geen twee
derde; alleen de post Sociale Zaken komt een 
beetje in de buurt van Onderwijs en Wetenschap
pen. 

In de begroting voor 1984 klaagt Deetman dat 
de aandacht voor zijn beleid bezig is zich te ver· 
smallen tot de financiële kanten. Bij het neer
schrijven van die zin heeft de minister zich de 
discussies met zijn collega van financiën wellicht 
herinnerd: hard vechten in de ministerraad om 
nog zoveel mogelijk van het budget overeind te 
houden. En daarna valt dan de hele onderwijs
wereld over je heen, omdat er toch weer nieuwe 
bezuinigingen op komst zijn. Deetman voert een 
gevecht op twee fronten en ondervindt nergens 
waardering. 

H et lijkt mij zeer de vraag of dat gebrek aan 
waardering alleen maar te maken heeft met de 
bezuinigingen. Zou er niet veel meer aan de hand 
zijn? Is de klacht over de bezuinigingen misschien 
ook een rationalisatie van een onvrede die niet
financiële oorzaken heeft? 

- --- - ~---- --

Innige samenhang 

Onderwijs en politiek vertonen In Nederland, 
zoals in veel andere landen, een innige samen
hang. Het onderwijs heeft de staatszorg nodig, 
maar de integratie van de staat en van de mo
derne samenleving kan op zijn beurt niet bestaan 
zonder en openbaar onderwijs. De Nederlandse 

tie zijn onbestaanbaar zonder een fijnmazig net 
van onderwijsvoorzieningen . 

In de Nederlandse verhouding van onderwijs 
en politiek komt daar nog iets speciaals bij. Be
langrijke politieke stromingen hebben zich ont
wikkeld in de strijd om de macht over het on
derwijs. Ons algemeen kiesrecht werd ingevoerd 
tegelijk met de financiële gelijkstelling van bij
zonder en openbaar onderwijs. De Nederlandse 
politiek heeft een speciale belangstelling voor het 
onderwijs; onderwijs was jarenlang het troetel
kind van de politiek. 

Het is opmerkelijk dat ondanks die innige ver
houding in ons land de discussie over inhoudelijk 
onderwijsbeleid en het expliciet maken van on
derwijsdoeleinden pas laat op gang is gekomen. 
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het ty
pische Nederlandse verschijnsel dat niet de poli
tiek zich met onderwijs ging bezighouden, maar 
omgekeerd: het onderwijs ging in de politiek. De 
feitelijke overwinnaars van de pacificatie van 
19 I 7 (de confessionele partijen als beschermers 
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van het bijzonder onderwijs ) ging het slechts om Onderwij's als hefboom 
de bewaking van de eigen identiteit, de eigen 

richting. Over de inrichting en de doeleinden Vragen als 'wat wil je met het onderwijs en hoe 
wensten ze geen discussie met anderen. Die voer
den ze op het eigen, voor anderen afgesloten erf, 

met Bijbel en kerkelijk leergezag als richtsnoer; 
dat wil zeggen: buiten de politieke sfeer. Het eni
ge waar ze voor moesten zorgen, was een geest

verwant op het Ministerie van Onderwijs (waar 
ze tot 1973, toen Van Kemenade kwam, bijna 
onafgebroken in slaagden). Het gevolg van die 
toestand was dat er zich een eigenaardige be
heers- en subsidiestructuur ontwikkelde. De on
derwijsorganisaties hadden al vroeg een recht
streeks contact met de bewindslieden en in de 
kamerfracties hadden zij een gegarandeerde en 
belangrijke aanwezigheid. Het subsidiestelsel 
kende slechts kwantitatieve criteria (de getals
norm voor stichting van scholen en subsidiëring 
van leerkrachten). De kwaliteit van het onderwijs 
- die overigens op een hoog niveau stond - kwam 
in het politieke milieu de eerste decenniën na 
[9 [7 nauwelijks ter sprake. Als de politiek zich 
met het onderwijs bemoeide, dan ging het om 
subsidiegelden en rechtsposities (en ook de rechts
posi ties hadden vrijwel alles te maken met geld). 
Het openbaar onderwijs, dat globaal genomen 
volgens dezelfde normen werd gesubsidieerd, ver
toonde hier en daar trekken van een soort tweede 
keus, had politiek onvoldoende steun en kwam 
door zijn polarisatie ten opzichte van het bijzon
der onderwijs ook nauwelijks aan een inhoudelij
ke gedachtenwisseling toe. Het neutraal bijzon
der onderwijs was kwantitatief nauwelijks de 
moeite waard en telde in de politiek niet echt mee 
(al werden juist daar al heel vroeg vernieuwingen 
zichtbaar: de Werkplaats van Kees Boeke, de 

Vrije Scholen ). 

moet het dan ingericht worden? ' kwamen in de 
politiek pas in de zestiger jaren in de discussie. 

De gedachte dat het onderwijs een hefboom tot 
maatschappelijke veranderingen zou kunnen 
zijn, werd populair ongeveer in dezelfde periode 
waarin begrippen als gelijke kansen en democra
tisering bekendheid kregen. Anders gezegd: de 
politiek begon zich nu wél met het onderwijs te 
bemoeien en de bemoeienis voltrok zich volgens 
de patronen die in die jaren hoog scoorden bij 
politici en bestuurders: grootschalig, planmatig, 
duur, met overschatting van de sturingsmogelijk
heden en onderschatting van de bureaucratische 
bedreigingen. 

Maar er was geld genoeg en het streven werd 
vrij algemeen onderschreven . In de zestiger jaren 
werd de Mammoetwet ingevoerd, waarmee het 
voortgezet onderwijs een structuur kreeg die, 
zoals de wetgevers toen dachten, stellig voor vele 
decenniën ongewijzigd zou kunnen blijven. 

De nieuwe visie op onderwijs had een aantal 
gevolgen die overigens goed aansloten bij ont
wikkelingen in het politieke bestel. Door de plan
ningsgedachte raakte het getalscriterium op de 
achtergrond. De pakkettenkeuze noodzaakte tot 
grotere scholen, het bijzonder onderwijs begon 
zich open te stellen voor andersdenkenden, het
geen een extra-bijdrage leverde tot de deconfes
sionalisering. Verder raakte de eigen identiteit 
meer en meer op de achtergrond door de grote 
en algemene aandacht aan nieuwe onderwerpen: 
emancipatie, democratisering, derde wereld, mi
lieu, culturele pluriformiteit. Het verschil tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs viel hier en daar 
nog maar moeilijk waar te nemen en beperkte 
zich dikwijls tot (slechts) een verschil in beheers
structuur. De komst van andersdenken op 'On
derwijs ' was voor het bijzonder onderwijs hele-
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maal niet zo'n ramp als vroeger was voorspeld. 

De niet-confessionele bewindslieden vergrepen 
zich niet aan de eigen identiteit - waarschijnlijk 
vooral omdat er niet veel meer te grijpen viel. 

Versomberde situatie 

Zolang er geld genoeg was, leek het allemaal heel 
aardig, maar na 1975 versomberde de situatie 
door een aantal oorzaken: 

I. de teruglopende bevolkingsgroei begon via 
het getalscriterium structureel door te werken in 
de subsidies. De laatste tijd verdwijnen er hele 
scholen tegelijk. De daardoor ontstane witte plek
ken noodzaken tot hardhandige fusies; 

2. de situatie van de rijksbegroting leidt tot 

subsidievermindering. In 1975 werd nog 22 % 

van de rijksbegroting aan onderwijs besteed, in 
1984 is het percentage 15; 

3. een tragische botsing tussen bestuurlijk-poli
tieke theorie en pedagogische werkelijkheid. Ter
wijl de politiek zich nog bezighoudt met om
vangrijke hervormingsplannen (integratie basis
onderwijs, middenschool, bovenschool, pedago-· 
gische academies, lerarenopleidingen, hbo-instel
lingen) loopt de overtuigingskracht van de her
vormers terug. Het 'veld' merkt dat er steeds 
minder geld komt en wordt geconfronteerd met 
de onrust tengevolge van a. bezuinigingen en b. 
komende of reeds in gang gezette veranderingen. 
(N.B. Hoe grootschaliger een organisatie des te 
groter de overgangsproblematiek); 

4. ook zonder I, 2 en 3 hebben leerkrachten 
het al veel moeilijker dan vroeger omdat de mees
te maatschappelijke problemen vooral de jeugd 
aangaan en zich dus vooral op school (mede) af
spiegelen . De overbelasting van leerkrachten 
blijkt uit de belangstelling voor de VUT; nog niet 
zo lang geleden waren leerkrachten die de 65 
waren gepasseerd met moeite uit de school te 
krijgen. Met genoegen vielen ze in voor een zieke 

ex-collega; 

5. slechte relatie tussen de scholen en het mi

nisterie. (De minister beschuldigt scholen van 
fraude in de opgegeven leerlingenaantallen, maar 
het ministerie op zijn beurt is nu en dan opmer

kelijk onzorgvuldig in zijn circulaires. ) Deetman 
is waarschijnlijk de eerste minister die meer als 
vijand dan als vriend van het onderwijs wordt 
gezien. 

Over elk van deze factoren valt veel meer te zeg
gen. In één opzicht stemmen ze met elkaar over
een: ze zullen niet spoedig verdwijnen. De bezui
nigingen zijn nog maar pas begonnen, de ver
anderingen eveneens. De bureaucratisering en de 
centralisatie zullen nog jarenlang doorgaan. De 
problematiek op de scholen (een toekomst zonder 
werk, anderstaligen in de klas, schoolverzuim) zal 
eerder toe- dan afnemen. Het aantal leerkrachten 
dat het 'niet meer ziet zitten' en dat voorspelt dat 
het onderwijs over vijf of tien jaar in elkaar zal 
zakken, neemt hand over hand toe. Het onder
wijs voelt zich veelal weerloos tegen de komende 
problemen en mist de beweeglijkheid om zich 
weerbaar te maken. 

Tegen deze achtergrond laat zich terecht de 
vraag stellen of het geen tijd wordt om het on
derwijs een meer autonome positie te geven, om 
het tot op zekere hoogte te debureaucratiseren, 
te dereguleren en te decentraliseren. Kortom, 
wordt het geen tijd de structuur zo te veranderen 
dat het onderwijs beter in staat is z'n eigen pro
blemen aan te pakken? Nu de bestaande verhou
ding tussen overheid en politiek bezig is vast te 
lopen, lijkt het raadzaam die verhouding dras
tisch te herzien. 

Minder frustraties , meer kwaliteit 

In principe kan men aan een geheel ander sub
sidiestelsel denken dat het onderwijs veel meer 
flexibiliteit geeft zonder de kwaliteit aan te tas-
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ten. Een subsidiestelsel dat een aantal frustraties afgewogen tegen de financiële behoefte van het 

wegneemt en daardoor wellicht kwaliteitsverho
gend werkt. Laten we eens aannemen dat bij
voorbeeld voor het lager onderwijs alle subsidie

stromen (salarissen, huisvesting, exploitatie) sa
mengevoegd worden en gedeeld worden door het 
aantal kinderen. Het quotiënt is dan een subsi
diebedrag per leerling. Indien aan de ontvanger 
van dit bedrag (de ouder/verzorger) de verplich
ting wordt opgelegd dit bedrag aan lager onder
wijs te besteden, dan ontstaat er een directe rela
tie tussen de ontvanger en de door hem uitgeko
zen onderwijsinstelling. De betrokken onderwijs
instelling heeft eveneens de verplichting het geld 
aan onderwijs te besteden, maar wordt vrijgela
ten in de specifieke bestemming. Duidelijker ge
zegd: de school maakt zèlf uit welke gedeelten 
worden besteed aan salarissen, huisvesting, ex
ploitatie. Om te voorkomen dat sommige scholen 
zich schuldig maken aan oplichting controleert 
de overheid de kwaliteit van het onderwijs. Zakt 
de kwaliteit beneden de norm, dan verliest de 
school zijn recht als onderwijsinstelling, d.w.z . als 
'su bsidie' ontvanger. 

De effecten van een dergelijke verandering zijn 
nogal ingrijpend: 

- de ouders gaan zich intensief bezighouden 
met de kwaliteit van het onderwijs, de scholen 
eveneens. Leerplan en methode zullen door de 
school zelf worden vastgesteld, rekening houdend 
met de kwaliteitseis. Er zal een zekere concurren
tie tussen scholen ontstaan. Slechte scholen zullen 
weinig leerlingen trekken, goede veel; 

- de rechtspositie en financiële positie van de 
leerkrachten wordt anders. Ze gaan lijken op 
beoefenaars van vrije beroepen; ze opereren op 
een onderwijsmarkt. Ze zijn vrij om hun eigen 
salaris te bepalen en kunnen maatschappen slui
ten ter verdeling van het salaris. In deze verde
ling kan de individuele inkomensbehoefte worden 

onderwijs op de eigen school. Een zuinig salaris
beleid strekt tot voordeel van het onderwijs op de 
eigen school - en verdwijnt niet in het begrotings
tekort van de Nederlandse staat; 

- de mogelijkheid om zelf leerplan en methode 
vast te stellen, zal er toe leiden dat hervormingen 
alleen plaats hebben als de leerkrachten en de 

ouders dat wensen. Men wordt dus niet bedolven 
onder hervormingen die men zelf eigenlijk niet 
wil of waarover men nauwelijks een oordeel heeft; 

- bezuinigingen komen tot stand door verla
ging van het subsidiebedrag. 

Tegenstanders en bezwaren 

Het aantal tegenstanders van zo'n verandering 
zal heel groot zijn. Om te beginnen de onder
wijsorganisaties, de vakbonden en in hun voet
spoor heel wat politieke partijen. Globaal gezegd 
leidt de verandering tot verlies van macht voor 
iedere instelling die zich op nationaal niveau met 
het onderwijs bezighoudt. Ook heel wat gemeen
ten zullen er tegen zijn, want ook op gemeentelijk 
niveau is de onderwijspolitiek belangrijk. 

Maar machtsverlies van belanghebbenden bij 
handhaving van de huidige situatie behoort geen 
argument te zijn. Er laten zich andere bezwaren, 
althans risico's bedenken: 

- kunnen ouders en leerkrachten wel verant
woordelijk zijn voor handhaving van de kwali
teit? Is het niet te idealistisch om te veronder
stellen dat leerkrachten de salarissen verdelen 
zonder voortdurend ruzie te krijgen? Komt er 
niet een groot verschil in het niveau van de on
derwijsvoorzieningen? 

Wie deze vragen probeert te beantwoorden 
binnen het heersende paradigma (het geheel van 
gangbare opvattingen) omtrent het onderwijs, 
omtrent de onderwijsgevenden en de onderwijs
genieters, zal neiging hebben om deze vragen te 
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beantwoorden met respectievelijk 'nee', 'ja' en 

nog eens 'ja'. 

Maar er laten zich andere vragen tegenover stel

len: 
- waarom zouden de direct betrokkenen niet 

verantwoordelijk kunnen zijn voor de kwaliteits
handhaving? Als het gaat om de kwaliteit van 

bijvoorbeeld duurzame consumptiegoederen 
gaan we daar zonder meer van uit. Als het gaat 
om de kwaliteit van het eigen gezin ook. Je kunt 
het probleem ook abstracter formuleren: iedereen 
die er wezenlijk van overtuigd is dat mensen hun 
eigen beslissingen kunnen nemen en niet geleid 
hoeven te worden door een elite zal het risico in 

principe aandurven; 
-waarom zouden de betrokkenen niet hun ei

gen salaris in overleg met collega's kunnen vast
stellen. N u geschied t dat elders - en het gekrakeel 
is niet van de lucht. Er zijn trouwens praktijk
voorbeelden van geslaagde pogingen. In heel wat 
Vrije Scholen vindt in onderling overleg een her
verdeling plaats van de wettelijke salarissen. Zö 
lang men er voor zorgt dat eventuele menings
verschillen voorgelegd kunnen worden aan een 
niet-belanghebbende buitenstaander is kans op 
succes niet uitgesloten, zo leert de praktijk. 

- wat betreft het verschil in niveau van de voor
zieningen. Wie durft er te beweren dat de huidige 
situatie geen grote verschillen kent? Men moet de 
vraag dan ook anders stellen: zal het verschil toe
nemen of afnemen? Als het verschil toeneemt om
dat slechte scholen weinig leerlingen zullen trek
ken, is dat niet per se ongezond. Slechte scholen 
kunnen beter verdwijnen. Als het verschil toe
neemt omdat rijke ouders aan hun eigen school 
bovendien nog flinke ouderbijdragen gaan beta
len is dat onrechtvaardig. Maar men zou de be
talers van een forse ouderbijdrage kunnen ver
plichten een deel te bestemmen voor scholen met 
minder draagkrachtige ouders of scholen met 

minder ouders (in dunbevolkte gebieden). Het 

betalen van extra-bijdragen uit egoïstische mo
tieven zou kunnen worden afgeremd door een re
geling te ontwerpen die de egoïsten verplicht tot 

solidariteit met anderen. 

Er is nog een serieus bezwaar. De ene vorm van 
onderwijs is duurder dan de andere vorm. Tech

nisch onderwijs is duurder dan algemeen vor
mend onderwijs - een MTS kost meer dan een Pe
dagogische Academie. Voor het voortgezet on
derwijs zou men dan ook onderscheid moeten 
maken naar de vorm van het gekozen onderwijs 
als het gaat om de hoogte van de (individuele) 
onderwijssubsidie. Dat kan technisch gecompli
'ceerd zijn, ook al omdat het duurdere onderwijs 
zonder meer een minimale omvang van de on
derwijsinstelling noodzakelijk maakt. Het bepa
len van een minimale omvang zal dan noodzaken 
tot een bepaalde vorm van planning. 

Ik laat het bezwaar hier voor wat het is. Mijn 
suggestie heeft primair betrekking op die vonnen 
van onderwijs waar de kosten per onderwijsin
stelling in principe aan elkaar gelijk kunnen zijn: 
het basisonderwijs. 

Conclusie 

Een verandering als hierboven bepleit, gaat uit 
van een aantal overwegingen die ik, tenslotte, 
niet ongenoemd wil laten: 

- de samenleving heeft behoefte aan nieuwe 
culturele impulsen. Ook in de huidige structuur 
komen ze wel voor, maar ze krijgen er weinig 
kansen omdat het lang duurt voordat ze de veelal 
noodzakelijke erkenning krijgen. Vaak wijken ze 
vóór het moment van erkenning uit naar het al
ternatieve circuit. Eenmaal daar aangekomen, 
krijgen ze vaak een geïsoleerd en dus maatschap
pelijk onvruchtbaar karakter; het is denkbaar dat 
ze een agressieve vorm gaan vertonen en desin-
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tegrerend werken op de maatschappelijke samen
hang; 

- de sterk verzorgende en begeleidende functie 
van de staat is misschien alleen maar een tijdelijk 

verschijnsel dat op de achtergrond geraakt 
naarmate de emancipatie toeneemt. Emancipatie 
impliceert in laatste instantie ook in cultureel op-

zicht meer ruimte voor een 'doe het zelf-menta
liteit'; 

- als burgers verstandig genoeg zijn om hun 
eigen bestuurders te kiezen, zijn ze stellig ook ver

standig genoeg om zelf het onderwijs te bered
deren. 

oktober 1983 


