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Op 1 1 december 19 87werdhetwetsvoorstel 
basisvorming bij de Staten -Generaal ingediend. 
Het voorstel is een uitwerking van het advies van 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid over de structuur van het 
voortgezet onderwijs. Over dat advies waren vele 
enthous iaste reacties te beluisteren. Maakt het 
wetsvoorstel bas isvorming nu een einde aan de 
vele problemen die het voortgezet onderwijs 
teisteren? 

Korte samenvatting van het wetsvoorstel 
Doelen 

In de preambule bij het wetsontwerp stelt de regering 
dat er verschillende argumenten zijn om de basisvor
ming te verlengen tot en met de eerste jaren van het 
voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij vooral om de 
noodzaak het peil van het jeugdanderwijs te verhogen 
en verschillen tussen leerlingen als gevolg van sociaal
economische en culturele achtergronden te verkleinen. 
Een sterkere gemeenschappelijke culturele basis kan 
daarvoor een goed instrument zijn. Verder vindt de 
regering basisvorming ook gewenst omdat de samen
leving in hoog tempo aan het veranderen is en steeds 
nieuwe technologische en sociaal-culturele eisen stelt. 
Het onderwijs moet op deze veranderingen inspelen. 
De verlenging van de basisvorming voorkomt dat 
leerlingen te vroeg een def initieve keuze moeten ma
ken voor een vervolgstudie en een beroep. Uitstel van 
dit keuzemoment leidt ertoe datleerlingen meer gelijke 
kansen krijgen. Een langer gemeenschappelijk onder
wijsprogramma zal bovendien de gelijkwaardigheid 
van jongens en meisjes bevorderen. 

Hoofdlijnen 

De hoofdlijnen van dit wetsvoorstel zijn: 
- de wet op het voortgezet onderwijs (W.V.O.) wordt 

zodanig gewijzigd dat de basisvorming op a lle 
scholen in hetvoortgezetonderwijsdie aansluiten op 
de basisschool wordt ingevoerd en dat eindtermen 
voor die basisvorming worden vastgesteld; 

- de structuur van het voortgezet onderwijs, zoals 
geregeld in de W.V.O., blijft gehandhaafd; 
er gaan door een wijziging van de Wet op het 
Basisonderwijs voor het basisonderwijs eindtermen 
gelden; 

* De auteur is leraar geschiedenis en 
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de mogelijkheid wordt geboden een beperkt aantal 
experimentele scholen voor basisvorming op te rich
ten. 

Inrichting 

De regering stelt voor de eindtermen per vak vast te 
stellen op twee niveaus: een algemeen en een hoger. 
Dit geldt overigens niet voor het vak lichamelijke 
opvoeding. De basisvorming gaat in beginsel drie jaar 
duren, tempo-differentiatie is echter toegestaan. Leer
lingen mogen na twee jaren deel gaan nemen aan de 
eindtermentoetsen. Een leerling behoort de basisvor
ming in maximaal vijf jaar te hebben afgerond. De 
eindtermen zullen bij wet worden vastgesteld. Vanwe
ge de tijdrovende procedure wordt voorgesteld de 
minister ze tijdelijk per ministeriële beschikking te laten 
regelen. 

Vakken 

De basisvorming zal uit twee delen bestaan. Alle leer
lingen krijgen dezelfde vakken in het verplichte deel 
dat uit 80% van het totale aantal lesuren bestaat. 
Daarnaast krijgt iedere school 20% vrije ruimte die 
naareigen inzicht magworoen besteed. De vrije ruimte 
maakt het scholen mogelijk zich onderling te profi
leren. Voor een bepaalde categorie leerlingen wordt 
het mogelijk een individueel programma vast te stellen 
(b.v. allochtone leerlingen). Het programma voor de 
basisvorming kan na twee jaar worden gecombineerd 
met onderwijs in vakken die op hettoekomstige beroep 
gericht zijn (combinatievariant). Deze variant is vooral 
bedoeld als een tegemoetkoming aan het beroepson
derwijs. 

Veertien vakken worden verplicht, omdat deze zo 
belangrijk zijn dat niemand zonder zou kunnen. De 
regering sluit bij de keuze van deze vakken aan bij het 
advies van de W.R.R. 

De aantallen uren vormen het totaal per vak in drie 
jaren basisvorming. Gedacht wordt aan de volgende 
verdeling: 
Nederlands 400 
Engels 280 
Frans of Duits 240 
Wiskunde 400 
Biologie 120 
Natuur- en Scheikunde 200 
Informatiekunde 20 
Geschiedenis en Staatsinrichting 200 
Aardrijkskunde 120 
Economie 80 
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Techniek 
Beeldende vorm ing en Muziek 
Lichamelijke oefening 

Vrije ruimte 
Totaal 

180 
280 
360 

720 
3600 

Als we uitgaan van 40 schoolweken per jaar, bete
kent bovenstaande verdeling dot b.v. aan een vak als 
Aardrijkskunde drie jaar long tenminste één uur per 
week moet worden besteed. 

In de memorie van toelichting geeft de regering per 
vak aan waarom voorditvak is gekozen en watglobaa l 
tot de inhoud zal worden gerekend. Zo wordt de keuze 
voor Frons of Duits gemotiveerd door erop tewijzen dot 
ook in Europees verbond ernaar wordt gestreefd leer
lingen twee moderne vreemde talen te onderwijzen. 
Voor het vak Geschiedenis en Stootsinrichting wordt 
opgemerkt dot binnen dit vak ook elementen van 
Maatschappijleeraan de ordedienen te komen. Onder 
het vak Beeldende vorming kon naast Tekenen en 
Hondvaardigheid ook Fotografie, Film of Dramatische 
Expressie vollen . 

Vrije ruimte 

De vrije ruimte hoeft niet per leerjaar gelijk te zijn. 
'Kenmerkend voor de vrije ruimte is dot deze vrij is.' , 
aldus de toelichting op het wetsvoorstel. Dot betekent 
dot scholen voor bijzonder onderwijs van de ruimte 
gebruik kunnen maken voor godsdienstonderwijs. 
Ook kunnen vakken als Latijn, Grieks, studielessen en 
beroepsoriëntatie hier een plaatsje krijgen . 

Aansluiting 

In de eerste fase kunnen de leerlingen verschillende 
onderwijsprogramma's volgen voor aansluitend ver
volgonderwijs. Het ligt voor de hond dot leerlingen het 
onderwijs vervolgen op de school waar ze de basisvor
ming hebben genoten. Zo zullen leerlingen die op een 
Mavo-school basisvorming hebben gevolgd waar
schijnlijk ook op die school een diploma Mavo holen. 
Als leerlingen echter op niveau twee de basisvorming 
hebben afgesloten, kunnen ze ook direct doorstromen 
naar Havo/VWO-onderwijs. Leerlingen die tijdens de 
basisvorming gebruik hebben gemaakt van de com
binotievariant zouden door kunnen stromen naar het 
M.B.O. Het stoot scholen overigens vrij doorstroom
progromma's voorvervolgonderwijs aan te bieden. De 
scholen kunnen hier weer gebruik maken van de vrije 
ruimte die hen ter beschikking stoot. 

Invoering 

Gerekend vanaf het moment van indiening van de wet 
krijgen de scholen tien jaar de tijd om de basisvorming 
volledig in te voeren. In 1997 zullen alle scholen voor 
voortgezet onderwijs de basisvorming moeten hebben 
ingevoerd . In 1994 wordt de basisvorming voor het 
eerste leerjaar verplicht en vanaf 1989 mogen scholen 
een begin maken met de basisvorming. 

Randvoorwaarden 

De regering goot ervan uit dot het reeds aanwezige 
personeel op de scholen de basisvorming zal gaan 
verzorgen. Men is van plan doorvoor in overleg met de 
onderwijsbonden her- en bijscholingsprogramma's te 
ontwikkelen. Voor deze progromma's zullen extra fi 
nanciële middelen worden uitgetrokken. Dot geldt ook 
voor de invoeringsoperotie, het ontwikkelen van eind
termen en toetsen. No de invoering van de basisvor
ming zullen de kosten van het onderwijs niet zijn 
gestegen, aldus de bewindslieden.1 

yA)G(EN 

DATUM 

waar
sct\Uw\ng5-

rapport 

1e 
rapport \ 

2e 
rapport 

1 

,,6 
Grieks · · 
Latijn · · 
Nederlands 

6 
~ 

~ .. 
j 

.~ ···l ···· 
. ... f . 

Frans · · 
Duits · · 
Engels · · : 
oescb./Staatsl!lf · 
Aardrijkskunde . 
Econ. Wetensch. 1 
Econ. Wetensch. U 
Maatschappijleer 
Wiskunde 1 . 
Wiskunde U· 
Natuurkunde 
Scheikunde · 
Biologie · · 
Handtekenen · 
Lijntekenen · 
Muziek · ·. · 
Handvaardigheld 
Kunstbesch. · · 
Lich. oefening · 

.Algemene indruk . 
venuimen . . . 

Paraat ldasseleraar . . \ 

~ 6 
b 
ó 

6 
7 

........ .J 
..... 1 

.. ::· . ./:; 

...... 1 

b 
7 

7 · 

~ 
7 

7 ····· 



/ '" .. '· ....... 
?.: ..... 

····· ·· , .... 

~ 

~ 

Kanttekeningen 
De structuur 

De belangrijkste doelstellingen die het kabinet met het 
invoeren van de basisvorming w il bereiken zijn: verbe
tering van de kwaliteit van het onderwijs en het voorko
men van te vroege keuzen van leerlingen voor een 
vervolgopleiding of een beroep. Deze ambitieuze 
doelstellingen wil het kabinet vervolgens realiseren 
binnen de bestaande structuur van het voortgezet on
derwijs. Het kabinet volgt daarmee het re
geerakkoord, waarin invoering van de basisvorming 
binnen de huidige structuurwerd vastgelegd. Het kabi
net onderkent daarmee onvoldoende de gevolgen van 
de inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs op de 
structuur. In de bijdrage van de D66-fractie aan het 
voorlopig verslag over de wet basisvorming wordt 
daaropterecht door Aad Nu is gewezen. Het zou juister 
zijn de bestaande structuur wel als uitgangpsunt te 
nemen, maar te onderkennen dat de structuur wijzi
gingen zal kunnen ondergaan als de inhoudelijke 
vernieuwingen dit vereisen. Het is anders de vraag of 
het kabinet erin zal slagen de hoofddoelstellingen van 
het wetsontwerp te realiseren. 

De W.R.R. had destijds voorgesteld op de middellan
ge termijn tot aanpassingen van de structuur te komen. 
Hetkabinet is daar nu op tegen. Als het stelsel, zoals het 
kabinet het zich voorstelt, goed van de grond komt zijn 
er uiteindelijk drie mogelijkheden: scholen die alleen 
de basisvorming verzorgen, met name die scholen die 
nu experimenteren als middenschool; scholen die hun 
leerlingen na de basisvorming verder opleiden voor 
hetdiploma LBOofMavoentenslottescholen die na de 
basisvorming hun leerlingen opleiden voor het Havo/ 
VWO diploma. 

Wie in het voortgezet onderwijs eenmaal binnen de 
LBO/Mavo-poot binnen is gekomen, stroomt in de 
huidige structuur maar zeer moeizaam door naar het 
Havo/VWO. De basisvorming zal deze tweedeling 
alleen maar accentueren. Daarbij komtdat het kabinet 
het LBO de mogelijkheid van de combinatievariant 
laat. Na twee jaar basisvorming mag het programma 
gecombineerd worden met beroepsvoorbereidende 
vakken. De kans is grootdat het LBO massaal van deze 
mogelijkheid gebruik gaat maken om specifiek be
roepsonderwijs te blijven en zich van de andere scho
len voor basisvorming te onderscheiden. Van een ge
meenschappelijke vorming is daarmee geen sprake 
meer, van uitstel van de keuze voor de leerlingen nog 
minder. Om deze ontwikkeling tegen te gaan zouden 
zeer brede scholengemeenschappen moeten worden 
gevormd. Als Den Haag de vorming daarvan echter 
aan het onderwijs zelf overlaat, zullen deze met name 

in de niet verstedelijkte gebieden niet van de grond 
komen. Op veel scholen ziet men naast onderwijskun
di ge ook vooral om rechtspositionele redenen op tegen 
de vorming van dergelijke eenheden. Als een diploma 
basisvorming doorstromingsmogelijkheden biedt 
naar het MBO, worden zelfstandige scholen voor LBO 
en Mavo overigens vrijwel overbodig. 

Kwaliteitsverbetering 

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs geldt als de 
belangrijkste doelstelling van de invoering van de 
basisvorming in het voortgezet onderwijs. Het is tot 
dusverre volstrekt onduidelijk hoe het kabinet dit wil 
real iseren. Op zichzelf is het een uitermate goede zaak 
dat er nu zowel voor het basisonderwijs als voor het 
voortgezet onderwijs eindtermen zullen worden vast
gesteld. Alle leerlingen doorlopen daarmee hetzelfde 
kernprogramma. Eindtermen maken het onderwijs 
controleerbaar waardoor een a lgehele niveauverho
ging kan worden nagestreefd. Voor eindtermen op 
twee niveaus, een algemeen en een hoger niveau, zou 
gekozen zijn om de aansluiting op het vervolgon
derwijs te verzekeren. 

Wil men komen tot een kwali teitsverbetering over de 
hele linie van het voortgezette onderwijs, dan is de 
instelling van hettweede niveau discutabel. Hier dreigt 
het gevaar dat sommige scholen in de praktijk alleen 
het lagere niveau zullen aanbieden, al was het alleen 
maar uit praktische overwegingen. Voor kleinere scho
len zal het met de huidige middelen onmogelijk zijn 
leerlingen onderwijs aan te bieden op verschillende 
niveaus, met verschillende snelheden, met eventuele 
gebruikmaking van de combinatievariant, met ver
schillende doorstroommogelijkheden, keuzen uit de 
vrije ruimte en individuele aanpassingen. Voorgrotere 
scholen wordt dat ook nog een heksentoer. 

Als we de basisvorming moeten toetsen op het ge
bied van de kwali teitsverbetering, dan ligt het voor de 
hand dat de eindtermen bekend worden gemaakt 
voordat het parlement aan de behandeling van het 
wetsontwerp begint. Dat ligt niet in de bedoeling. In de 
voorgestelde procedure stelt de minister richtlijnen vast 
voordeformulering van eindtermen wat betreft inhoud, 
niveaus, terminologie en methodiek. Daarbij moet 
aandacht worden geschonken aan kennis, vaard ighe
den en inzicht. Na verschillende overlegrondes stelt de 
minister de eindtermen vast per ministeriële beschik
king, uiterlijk vóór augustus 1989. Een jaar later, vóór 
augustus 1990 legt de minister de eindtermen in een 
wetsvoorstel aan het parlement voor. 

De D66-fractievraagt zich in hetvoorlopig verslag af 
of een effectieve kwaliteitsbewaking voor wat betreft 
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de eindtermen basisonderwijs niet plaats zou kunnen 
vinden door gebruik te maken van een periodieke 
rapportage over de bereikte resultaten via het 
schoolwerkplan. In het voortgezet onderwijs voorziet 
de fractie veel problemen als de eindtermen te snel 
worden vastgesteld. Bij snelle, zij het voorlopige vost
stelling, zoals het kabinet voorstelt, zou het gevaar op 
de loer liggen dat de eindtermen zich te dicht in de buurt 
van de traditionele vakinhouden zullen bevinden 
waaraan veelleerlingen niet kunnen voldoen. De frac
tie stelt dat het doel de leerlingen te loten voldoen aan 
een hogerolgemeen niveau binnen de gesteldetijd veel 
onderwijskundige vindingrijkheid vergt en dat daarom 
bezinning op dit punt gewenst is. Zij meent bovendien 
dat de invoering van de overigevoorstellen niet staat of 
valt met de onverwijlde invoering van de eindtermen. 

De fractie slaat daarmee de spijker op de kop, maar 
trekt de verkeerde conclusie. Als het doel van de 
basisvorming kwaliteitsverbetering is, dienen de eind
termen bij invoering van de voorstellen vast te staan. 
Vervolgens moeten de randvoorwaarden worden vast
gesteld waarbinnen het onderwijs moet opereren om 
de doelstellingen waar te maken. De basisvorming van 
start laten gaan zonder dat de eindtermen zijn vastge
steld zal er ongetwijfeld toe leiden dat er in de over
gangsperiode te laag wordt ingezet en dat het uiteinde
lijke resultaat een kwaliteitsverlaging zal zijn. Als er 
meer tijd nodig is om de eindtermen vast te stellen en 
daarop onderwijsprogramma's te baseren, moet tot 
latere invoering worden besloten. 

Het basisprogramma 
Het talenonderwijs 

Als het om een algehele kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs gaat ligt het voor de hand het voorgestelde 
vakkenpakket eens onder de loep te nemen. 
In haar toespraak: 'Het voortgezet onderwijs van mor
gen', uitgesproken door staatssecretaris Ginjaar
Maas tijdens het openbare gedeelte van de algemene 
vergadering van de onderwijsvakbond N.G.L. op za
terdag 12 december 1987, zegt zij: 'dat in de.internatio
nale situatie waarin Nederland zich als relatief klein 
taalgebied bevindt, het gewenst is de talenkennis van 
diegenen die zich voorbereiden op verdere studie, 
zeker als het daarbij gaat om hoger onderwijs, te 
verbreden.( ... ) Zoals U weet sluiten de plannen met de 
basisvorming hierbij aan.'2 Het merkwaardige feit 
doet zich nu voor dot er in de voorstellen juist sprake is 
van een vergaande vermindering van urental voor het 
onderwijs in vreemde talen voor het overgrote deel der 
leerlingen. Er zal nu gekozen moeten worden tussen 
Frans en Duits. Het alsdan gekozen vak zal vervolgens 

met beduidend minder uren genoegen moeten nemen 
dan thans. Bij een internationalisering van de samenle
ving lijkt dit niet de meest voor de hand liggende 
aanpassing van het onderwijs. 

De maatschappijvakken 

Van verschillende kanten is er de laatste jaren op 
aangedrongen de positie van het vak Geschiedenis in 
hetvoortgezetonderwijsteversterken. De regering lijkt 
dat ook te erkennen door te spreken over accentuering 
van hetvak Geschiedenis. Die accentuering lijkt alleen 
gestalte te krijgen als men de uren van Geschiedenis 
vergelijkt met de uren van het andere maatschappijvak 
Aardrijkskunde. Dit vak wordt in de nieuwe regeling 
vrijwel weggevaagd, maar ook Geschiedenis zal met 
beduidend minder uren genoegen moeten nemen, ter
wijl er binnen ditvak bovendien aandachtaan elemen
ten van Maatschappij leer zal moeten worden geschon
ken. 

leveren de talen en de maatschappijvakken flink in; 
veel aandacht is er voor de exacte vakken. Met name 
wiskunde mag zich in een groter aantal uren verheu
gen. Opvallend is ook de zeer ruime toedeling van uren 
aan lichamelijke opvoeding. 

Vrijeuren 

Van verschillende kanten is betoogd dat het' urenplaat
je' er heel anders uit gaat zien als de vrije ruimte wordt 
meegeteld: scholen hebben immers 20% van hun uren 
vrij te besteden. De vrije ruimte heeft in hetwetsvoorstel 
echter een nogal ambivalent karakter. In de memorie 
van toelichting stelt de regering : 'De vrije ruimte maakt 
het bijvoorbeeld mogelijk om tegemoet te komen aan 
verschillen tussen leerlingen in belangstelling en aan
leg door hen verschillende vakken aan te bieden in de 
vrije ruimte of om met behulp van de vrije ruimte te 
differentiëren naar voor het kerncurriculum beschik
bare tijd'. Scholen kunnen hiermee dus eigen doelstel
lingen nastreven, maar ook voor andere zaken wordt 
fl ink tijd uit de vrije ruimte geclaimd. Studielessen, 
beroepsoriëntotie, godsdienstonderwijs, geestelijke 
stromingen, voor allochtone leerlingen hun moeder
taal, eventueel de derde moderne vreemde taal, op het 
beroep gerichte vakken, enz. De vrije ruimte is dus heel 
klein. Gymnasia zullen de vrije ruimte geheel nodig 
hebben om nog iets aan de klassieke talen te kunnen 
doen. Scholen zullen dan ook zeker geen ruimte heb
ben om uit de vrije ruimte te putten voor een urenaan
vulling op de verplichte veertien vakken. Vakbonden 
hebben daar zelfs bezwaren tegen.3 

ledere urenindeling is op zichzelf arbitrair. De rege-



ring heeft het voorstel von de W.R.R. gevolgd, voor de 
hand liggend, maar niet verstandig. De discussie over 
het aantal en de omvang van de kernvakken in de 
basisvorming wordt daarmee afgerond voordat zij 
uitgekristalliseerd is. In haar bijdrage aan het voorlo
pig verslag stelt de D66-fractie voor om in verschillen
de fasen tot een nieuwe indeling te komen. Globaal 
komt die indeling erop neer dat er eerst een aanwijzing 
van lesuren komt naar vier hoofdgroepen, n.l. talen, 
exacte vakken inclusieftechniek en informatica, socia
le vakken en kunstzinnige vakken. Daarna zou het 
binnen de hoofdgroepen tot een nadere onderwijskun
dige gedachtenontwikkeling kunnen komen over de 
vraag wat inhoudelijk nodig en mogelijk is in de 
basisvorming, uitmondend in voorstellen voor globale 
eindtermen per hoofdgroep. De voorstellen dienen 
vervolgens onderling te worden afgestemd, waarbij 
bijstelling van uren mogelijk is. TensloHe worden dan 
de eindtermen per vak en de lessentabel uitgewerkt. 
Terecht stelt de fractie dat het tijdsverlies door deze 
procedure te volgen voor lief moet worden genomen 
omdat het zalleiden tot een steviger samenhang en een 
sterkere motivering die daarvan zal uitgaan.4 

Voorwaarden 

In de memorie van toelichting is de paragraaf over de 
financiële aspecten de kortste! Deze paragraaf is 
verder zeer opmerkelijk als er wordt gesteld dat: 'is 
vastgesteld dat aan de invoering van de basisvorming 
bij handhaving van de bestaande bekostigingsregels 
geen structurele meerkosten zijn verbonden'. 

Het zou aardig zijn te weten hoe dit is vastgesteld 
door de rekenaars van het ministerie. Het lijkt een. 
onmogelijke opgave binnen de bestaande bekosti
gingsregels te voldoen aan alle eisen die door de 
nieuwe wet aan scholen worden gesteld. Met name de 
verschillende differentiatiemodellen die in het wets
voorstel worden voorgesteld kunnen niet zonder extra 
kosten worden uitgevoerd. Als tot zulke ingrijpende 
veranderingen in het onderwijs wordt gekomen, dient 
de overheid ook te staan voor de financiële consequen
ties. Het parlement mag niet aan de basisvorming 
beg innen alsniet precies is vastgesteld wat de verschi I
lende onderdelen kosten. Als het om de kwaliteit van 
het onderwijs gaat, is dat een eerste vereiste. 

Naast een onvoldoende voor de financiële para
graaf is ook onduidelijk op welke wijze de nascholing 
van onderwijspersoneel zal plaatsvinden. Het ont
breekt bovendien aan een deugdelijk invoeringsplan. 
Ook de D66-fractie stelt dat: 'opnieuw de neiging 
bestaat eerst in te voeren en pas daarna aan scholing 
voor de nieuwe vakken en vakinhouden te gaan den
ken'.5 

Tenslotte 

De wetsvoorstellen basisvorming zijn door de politiek 
vrij positief ontvangen. Deze wet zou het voortgezet 
onderwijs uit de impasse halen waar het al jaren in 
verkeert. Door middel van de wet zou de politiek weer 
greep kunnen krijgen op de ontwikkeling van het 
voortgezet onderwijs. Eindelijk werden er ook instru
menten aangereikt om de kwaliteit van datonderwijs te 
verbeteren. 

De wet bevat ook een aantal positieve elementen, 
maar toch is aanvaarding van de basisvorming op dit 
moment prematuur. De overheid zou eerst de eindter
men voor het voortgezet onderwijs dienen vast te 
stellen. De discussie over de kernvakken en de toede
ling van uren in de basisvorming moet eigenlijk nog 
beginnen en is zeker nog niet aan afronding toe. 
Invoering van de basisvorming binnen de huidige on
derwijsstructuur is niet opportuun. De verschillende 
fasen van de basisvorming dienen bovendien van een 
realistisch prijskaartje te worden voorzien. Dat neemt 
enige tijd. Die tijd is nodig om een zeer ingrijpende 
hervorming van het onderwijsbestel degeli jk voor te 
bereiden. Als de politiek het onderwijs die tijd niet gunt 
zal de invoering van de basisvorming leiden tot het 
verder wegzakken van het Nederlandse onderwijs en 
kan Zoetermeer een volgende discussieronde opstar
ten. 

Noten 

1. 'Op weg naar de basisvorming' Uitleg nr. 2 januari 
1988. 

2. 'Het voortgezet onderwijs van morgen' Weekblad 
N.G.L., nr. 17, 17 december, 1987. 

3. 'Voorlopig commentaar op het wetsvoorstel basis
vorming.' Weekblad N.G. l., nr. 24, 25 februari 
1988. 

4. 'Bijdrage van de fractie van D66 (A. Nuis) aan het 
voorlopig verslag over de Wet Basisvorming 20 
381, 18 mei 1988. 

5. Ibidem 
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