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86 onderwijs': een doorbraak? 

Inleiding 

Direct na het verschijnen in februari jl. van het 
wRR-rapport leek het erop dat een snelle oplos
sing in zicht was voor het meest knellende pro
bleem van het onderwijs in Nederland nl. de eer
ste fase van het voortgezet onderwijs voor leerlin
gen tot 15 à 16 jaar. Ruim tien jaar na het ver
schijnen van de Contourennota deed het rapport 
van de WRR over de basisvorming in het onder
wijs een voorstel waarover consensus zou kunnen 
worden bereikt. Kort en goed wordt door de 
WRR gevraagd om een principiële politieke uit
spraak over de invoering van basisvorming in het 
onderwijs met een gemeenschappelijk kerncurri
culum, afgesloten met een centraal landelijk 
eindexamen voor alle leerlingen. Deze afsluiting 
zou kunnen geschieden op twee niveaus, verge
lijkbaar met het huidige MA vo-c en -0 eindexa
menmveau. 

De eerste reacties waren vrijwel unaniem. Een 
'gedurfde' aanpak, een 'moedig rapport', een 
'doorbraak in een impasse' en 'het ei van Colum
bus' waren de meest gelezen kwalificaties in de 
eerste weken na het verschijnen van het rapport. 
Er bleek in de politiek maar ook bij het onder
wijsveld grote welwillendheid te bestaan om het 
netelige vraagstuk van de middenschool of het 
voortgezet basisonderwijs langs een nieuwe, door 
het rapport aangereikte, weg te benaderen. Ge-

leidelijk begonnen de dissonanten echter door te 
klinken. In de eerste plaats verklaarde oud-mi
nister Van Kemenade dat de inhoud van de ba
sisvorming niet kon worden losgemaakt van het 
structuurvraagstuk en dat de basisvorming tot 15 
à 16 jaar niet diende plaats te vinden in de be
staande categoriale schooltypen. In zijn kielzog 
lieten de Middenschoolvereniging, de ABOP (Al
gemene Bond voor Onderwijzend Personeel) en 
de FNV soortgelijke geluiden horen. Aan de an
dere kant werden kritische geluiden vernomen 
van bijv. het NGL (Nederlands Genootschap voor 
Leraren) en de voorstanders van het categoriaal 
gymnasium, die de voorstellen van de WRR ken
schetsten als nieuwe wijn in oude (middenschool) 

zakken en ze scherp afwezen. De politieke partij
en stelden zich vervolgens afwachtend op. De re
gering zal nog voor de verkiezingen een stand
punt innemen, dat echter geen rol meer kan spe
len in het huidige kabinetsbeleid. Een indicatie 
voor het regeringsstandpunt is reeds gegeven 
door de heren Lubbers en Deetman tijdens een 
congres over het wRR-rapport op '2 april jl., geor
ganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. In het bijzonder de minister
president liet zich nogal positief uit over de ver
lenging van de basisvorming voor alle leerlingen 
met een gemeenschappelijk kern programma. 
Hoe het ook zij , het ziet er naar uit dat de con
sensus die aanvankelijk binnen handbereik leek, 
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veel moeilijker haalbaar is en dat de basisvor

ming in het onderwijs een belangrijke rol in de 
kabinetsformatie zal spelen. 

Tien jaar onzekerheid 

Het advies van de WRR is op verzoek van de, re
gering uitgebracht in een poging om een einde te 
maken aan een lange periode van onzekerheid 
over de ontwikkeling van het voortgezet onder
wijs. Het advies heeft een 'impact' die vergelijk

baar is met de Contourennota van 1975, die ove
rigens deze periode van onzekerheid inluidde. Op 
basis van nauwelijks omstreden uitgangspunten 
van o.m. gelijke kansen en uitstel van school- en 
beroepskeuze schetste deze nota de omtrekken 
van een vierjarige middenschool. Onderwijskun
dig werd daarbij sterk geleund op de opvattingen 
van individuele zelfontplooiing zoals deze aan het 
einde van de jaren zestig en het begin van de 
jaren zeventig nationaal en internationaal door 
onderwijskundigen werden gepropageerd. Mede 
door de ideologische lading die Van Kemenade 
als minister van Onderwijs in het kabin~t-Den 
Uyl aan zijn Contourennota en aan de in 1977 
verschenen vervolgnota daarop gaf, werd deze 
visie het onderwerp van grote controverse en zelfs 
polarisatie zowel in de politiek als in het onder
wijsvela. Het wRR-rapport gaat zelfs zover te 
stellen dat deze benadering een trendbreuk be
tekende met de politiek van onderwijskundige 
eenheid die in een politiek bestel van verschei
denheid en pluriformiteit sinds de pacificatie van 
1917 was gevoerd. De kiem voor een 'nieuwe 
schoolstrijd' werd daarmee gelegd (p. 75). Of
schoon deze uitspraak mij overtrokken lijkt, kan 
niet worden ontkend dat alle pogingen om het 
probleem op te lossen tot nu toe zijn gestrand, 
mede vanwege het feit dat de bestaande verzuilde 
onderwijsstructuur in het geding is. 

De vloedgolf van plannen, beleidsnota's en 

(concept- ) wetsvoorstellen die na 1977 over het 

onderwijs is uitgestort, heeft de impasse alleen 
maar vergroot. Middenschool experimenten 
sinds [976 gestart (overigens nog op initiatief van 
minister Van Veen! ) en in 1985 uitgegroeid tot 

ruim 20 scholen, kwamen steeds meer in het 
luchtledige te hangen omdat een duidelijke keuze 
over de toekomst van het voortgezet onderwijs 

ontbrak. Ieder kabinet probeerde het op zijn ei
gen manier. Minister Pais kwam, in reactie op de 
Contourennota's, met zijn Ontwikkelingsplan 
voor het Voortgezet Onderwijs (o pvo), hetgeen 
niets meer voorstelde dan een verlengde brug
periode en verder een bloedarm stuk was. Van 
Kemenade en Deetman kwamen in het kort
stondige kabinet-Van Agt-II met de nota 'Verder 
na de basisschool', die de draad van de midden
schoolgedachte weer oppakte. Er zou één 
schooltype voor alle leerlingen moeten komen, nu 
niet meer onder de naam middenschool, maar 
dat als Voortgezet Basisonderwijs met een drie
jarige cursusduur door het leven zou gaan. De 
proeve van een concept-ontwerp 'ontwikkelings
wet voortgezet onderwijs' van 1984 van minister 
Deetman bouwde in grote lijnen op deze nota 
voort. Dit betekende overigens niet dat het ka
binet-Lubbers een duidelijke keuze voor de ver
lengde basisvorming had gedaan. Deze proeve, 
die in [985 werd omgezet in een wetsvoorstel 
'houdende vaststelling van een kader voor de ont
wikkeling van het voortgezet onderwijs', was het 
resultaat van een compromis tussen CDA en VVD 

tijdens de kabinetsformatie van 1982 om wel een 
nieuw ontwikkelingskader voor experimenten te 
scheppen maar de definitieve keuze over de 
vormgeving van de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs te verschuiven tot na 1986. Het wets
voorstel zal zeker niet meer voor de verkiezingen 
in de Tweede Kamer worden behandeld, temeer 
daar het qua gedachtengang en qua aansluiting 
min of meer haaks staat op de Lyceumnota van 
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staatssecretaris Ginjaar-Maas, die eveneens in 

1985 verscheen. In deze nota worden - mede op 

basis van de adviezen van de adviesraad voor het 
voortgezet onderwijs, tweede fase ( ARVO lI ) -

nogal ingrijpende voorstellen gedaan voor een in

tegratie van de bovenbouw van HAVO / VWO. 

Typering van het rapport 

Het is geen wonder dat het onderwijsveld zo 

langzamerhand dolgedraaid was door de steeds 

wisselende plannen en voorstellen waarover ie

dere keer opnieuw advies moest worden uitge

bracht resp. commentaar geleverd. Als gevolg 

van de politieke compromissen, waarvan vooral 

de produkten van de laatste kabinetsperiode bol 

stonden, waren de nuances van de voorstellen ook 

nauwelijks meer te volgen. Alleen al het feit dat 

er niet naar een compromis gezocht hoefde te 

worden en in onafhankelijkheid een oordeel ge

geven kon worden, maakt het rapport van de 

WRR uiterst lezenswaard. Los daarvan - en daar 

zijn alle commentaren het over eens - is het een 

degelijk verhaal, goed gedocumenteerd en geba

seerd op een groot aantal voorstudies van des

kundigen. Het is echter geen eenvoudige kost en 

de niet getrainde lezer zal bij sommige specialis

tische onderdelen de draad enigszins kwijtraken. 

Gelukkig krijgt men dan toestemming van de au

teur om elders een samenvatting te lezen zoals 

bijv. het geval is bij de uiteenzetting over de ver

schillende vormen van differentiatie in het voort

gezet onderwijs in hoofdstuk 6. 
Basisvorming in het onderwijs wordt in het 

rapport als volgt gedefinieerd: 'het geven van ge

meenschappelijke en algemene vorming op intel

lectueel, cultureel en sociaal gebied, die als 

grondslag dient voor een verdere ontwikkeling 

van de persoonlijkheid, voor het zinvol functio

neren als lid van de samenleving en voor een ver

antwoorde keuze voor een verdere scholing en 

van een beroep'. Als gevolg van maatschappelijke 

ontwikkelingen, die in hoofdstuk 2 in extenso be

schreven worden, bepleit het rapport een verbe
tering van de kwaliteit en een verlenging van de 

basisvorming. Daarbij zijn drie factoren in het 

geding, nl. inhoud, structuur en vorm (de onder
wijskundige en didactische vormgeving). Wat het 

laatste betreft pleit het rapport voor een aanpak 

die meer appeleert aan de belevingswereld van 

de leerlingen en voor meer toepassingsgericht en 

probleemgericht onderwijs. 'Leren moet span

nend zijn', luidt een van de uitspraken in dit ver

band . 

Veruit het beste hoofdstuk (4) handelt over de 

inhoud van de basisvorming. Op grond van uit
voerig beschreven doeleinden en keuzecriteria 

wordt een ordening van vakken gemaakt die in 

de basisvorming aan alle leerlingen moeten wor

den bijgebracht. Er is niet gekozen voor veral

gemenisering van het huidige onderwijs-aanbod 
in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

maar voor een weloverwogen aanbod van 14 vak

ken die de nodige breedte en diepgang bezitten. 

Voor deze vakken dient een kerncurriculum te 

worden ontwikkeld en de eindtermen dienen op 

landelijk niveau te worden vastgelegd. Toetsing 

van het niveau geschiedt door een centraal eind

examen . 

Met betrekking tot de structuur van de basis

vorming doet het rapport geen uitspraak. Het 

stelt voor te starten met de huidige categoriale 

structuur, onder de voorwaarde dat alle scholen 

met een eerste fase voor voortgezet onderwijs het 

programma voor de basisvorming op de voorge

stelde twee niveaus aanbieden. Verder gaat het 

rapport ervan uit, dat na verloop van tijd wel zal 

blijken welke de beste schoolstructuur voor de 
basisvorming is. Er wordt in eerste instantie ge

kozen voor eenheid in inhoud en afsluiting van 

de basisvorming. De invoering moet binnen tien 

jaar zijn voltooid en de schoolstructuur zal zich 

aanpassen, is kortweg de redenering. 



I' 

: 
1 

" 

!' 

I1 

I 

I' 

I 

idee'66 I Het WRR-rapport I blz. 38 

Inhoud van de basisvorming 

De voorstellen over de inhoud van de basisvor
ming zijn het minst omstreden . Vrijwel alle com
mentaren zijn het erover eens dat er sprake is van 

een duidelijke kwaliteitsverbetering van de basis
vorming en dat deze nodig is. Het onderwijs aan
bod en het verlangde niveau zijn pittig, maar 

haalbaar. De voorstellen zijn goed doordacht en 
knopen aan bij nagenoeg onomstreden uitgangs
punten. Terecht wordt dan ook in het rapport 
gevraagd om een principiële politieke uitspraak 
over de invoering van de basisvorming. 

Er zijn nog wel enkele kanttekeningen te plaat
sen bij de voorgestelde inhoud en het niveau van 
de basisvorming. Het rapport rekent genadeloos 
af met vakkenintegratie of de introductie van 
leergebieden i. p. v. afzonderlijke vakken. Deze 
benadering is juist en vergemakkelijkt bovendien 
het vastleggen van de eindtermen die een zo 
groot mogelijke gemeenschappelijke inhoud heb
ben. Voor de meeste vakken wordt differentiatie 
in eindtermen voorgesteld. Het rapport geeft 
hierbij een niveau aanduiding nl. het huidige c
en D-niveau van de MAVO / LBO. Door deze ver
gelijking te maken wordt ten onrechte de indruk 
gewekt alsof de basisvorming word t afgesloten op 
het huidige MAVO / LBo-niveau. Op de eerste 
plaats dient men te bedenken dat de voorstellen 
uitgaan van nieuwe vakinhouden en soms zelfs 
van nieuwe vakken (techniek, informatiekunde ) 
en dat het slechts gaat om een niveauaanduiding. 
In de tweede plaats gaat het bij de afsluiting van 
de basisvorming om 14 vakken en niet om 6 zoals 
bij de huidige MAVO. 

Dit laatste is ook belangrijk om de kritiek te 
ontzenuwen die vooral van de kant van de be
langenbehartigers van het vwo en in het bijzon
der van het categoriale gymnasium is gekomen. 
De voorgestelde inhoud van de basisvorming is 
ook voor de goede HA vo /vwo-leerling van dien 

aard, dat hij zijn tijd niet in ledigheid hoeft door 

te brengen. Als hij bovendien in drie jaar het 
hoogste niveau weet te bereiken en voorts goed 
gebruik maakt van de vrije ruimte die het les
rooster biedt, dan hoeft voor kwaliteitsverlies niet 

gevreesd te worden. Onderzoekingen op grote 
schaal hebben trouwens uitgewezen dat een ver
blijf tot 15 à 16jaar in een geïntegreerd schoolty
pe absoluut niet schadelijk is voor de verdere vor
ming en ontwikkeling van hoogbegaafde leerlin
gen. Bovendien verbreedt een dergelijk systeem 
de doorstroming naar hogere vormen van voort
gezet onderwijs aanzienlijk. Overigens betekent 
dit niet dat het huidige gymnasiaal onderwijs on
verkort kan blijven voortbestaan. Dit is inder
daad de consequentie van de voorstellen van het 
wRR-rapport. Het is dan ook een mooie gelegen
heid om eens rigoureus een begin te maken met 
een andere benadering van de klassieke vorming 
in Nederland, waarover sinds de invoering van 
de Mammoetwet in 1968 veel is nagedacht, maar 
waaruit weinig concreets tevoorschijn is geko
men. 

De enige zwakte in de voorstellen m.b.t. de in
houd en het niveau zit hem m.i . in de categorie 
leerlingen, die nu al grote moeite hebben het 
huidige c-niveau van LBO en MAVO te halen. 
Deze groep wordt op ongeveer 20 % van alle leer
lingen geschat. Weliswaar wordt de mogelijkheid 
geboden de basisvorming te combineren met be
roepsvoorbereidend leren met een totale cursus
duur van vijf jaar, maar daarmee wordt dit pro
bleem niet uit de wereld geholpen. Het wRR-rap
port komt na consultatie van ontwikkelingspsy
chologen tot de slotsom dat er maatregelen moeten 

worden getroffen ter verbetering van de leerge
schiktheid van deze groep leerlingen. Het lijkt mij 
twijfelachtig of hiermee ook op langere termijn 
een oplossing kan worden bereikt, temeer daar 
voor deze groep veelal ook nog het motivatiepro
bleem een rol speelt. Het rapport maakt hierover 
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een aantal behartenswaardige opmerkingen. Ge

zien de omvang van de groep en de aard van de 
problematiek dient m .i. nog eens zorgvuldig te 
worden nagegaan of de oplossing niet mede ge

zocht kan worden in een iets kortere duur van de 

basisvorming. 

Het structuurvraagstuk 

De kritiek op het ontwijken van een keuze voor 
de structuur van de basisvorming is terecht. Het 
wRR-rapport verwacht dat de scholen in een pe
riode van tien jaar naar elkaar zullen toegroeien 
vanwege het gemeenschappelijke kerncurriculum 
en de centrale eindtermen. Het rapport verwacht 
dat aan het einde van die periode het bestaande 
categoriaal systeem van verschillende schoolty
pen zal zijn verdwenen. Door hergroepering en 
fusie zal, naar verwachting van de WRR, een sys
teem ontstaan met een beperkt aantal structuur
varianten, die naast elkaar kunnen blijven be
staan. Deze varianten zijn: twee à drie schoolty
pen, ontstaan door fusies van scholen met één 
verplicht kerncurriculum, met meer klassen of 

ferentieerde integratie, d.w.z. één schooltype, één 
verplicht kerncuriculum, met meer klassen of 
stromen en tenslotte een volledige integratie met 
één verplicht kerncurriculum en één klas en één 

les. 
De verwachting van de WRR over het ontstaan 

van deze structuurvarianten is gebaseerd op een 
nogal onduidelijke en hier en daar inconsistente 
verhandeling over differentiatie tussen schoolty
pen en intraklassikale differentiatievormen en 
combinaties daarvan. Dit alles wordt dan ver
volgens in relatie gebracht met leerresultaten. 
Evenmin als de uiteenzettingen over 'streaming' 
en 'setting' in de Contourennota's - een termi
nologie die overigens tot in het bovengenoemde 
voorstel 'ontwikkelingswet voortgezet onderwijs' 
wordt volgehouden - mij vermochten te overtui-

gen, is dat nu het geval met de verhandeling over 

differentiatievormen in het wRR-rapport. Het 
verhaal heeft iets kunstmatigs en het is duidelijk 
dat de WRR met het structuurprobleem in zijn 

maag zat. Een en ander neemt overigens niet weg 
dat terecht eerst de keuze voor de introductie van 
de basisvorming dient te worden gemaakt. Het 
structuurvraagstuk dient echter wel direct na een 

positieve uitspraak daarover te worden aange
pakt. 

Aansluiting basisschool en voortgezet onderwijs 

Een gebrek van het rapport is de geringe aan
dacht die het besteedt aan de aansluiting van de 
basisvorming enerzijds op de basisschool en an
derzijds op de tweede fase van het voortgezet on
derwijs. Weliswaar worden op vele plaatsen in 
het rapport vergelijkingen gemaakt met het 
huidige voortgezet onderwijs, doch deze hebben 
altijd betrekking op de onderbouwen in het bij
zonder op de positie van het LBO dat in toene
mende mate als vorm van rest onderwijs wordt 
beschouwd. Deze geringe aandacht voor de aan
sluiting op de basisschool en op het voortgezet on
derwijs vloeit waarschijnlijk voort uit de advies
aanvrage van de regering die de WRR verzocht 
een advies uit te brengen over de inhoud, duur 
en structuur van de basisvorming. Daardoor is 
verzuimd het vraagstuk van de basisvorming in 
longitudinaal verband te beschouwen. Dat zoiets 
ernstige gevolgen kan hebben, leert ons de nog 
zeer recente geschiedenis van het voorstel 'ont
wikkelingswet voortgezet onderwijs' en de 'Ly
ceumnota' . 

Over de basisschool maakt het wRR-rapport 
één belangrijke opmerking, maar werkt deze he
laas niet uit. Het vindt nl. dat ook voor de basis
school centrale eindtermen moeten worden vast
gesteld en het betreurt het dat de nieuwe wet op 
het basisonderwijs daarin niet voorziet. Het rap-
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port acht dit een gevolg van de onderwijskundige 

opvattingen over de individuele zelfontplooiing 
van de zestiger en zeventiger jaren, die het als 
een trendbreuk in het Nederlandse onderwijsbe

leid beschouwt. De opvatting om centrale eind

termen voor het basisonderwijs in te voeren ver

dient m.i. nadere uitwerking al was het alleen 
maar omdat daardoor het beginniveau van de 

basisvorming preciezer en uniformer kan worden 

vastgesteld en de aansluiting tussen de beide on

derwijsvormen beter kan worden geregeld. Dat 

laatste is erg belangrijk omdat de overgang van 

basisschool naar brugklas op dit ogenblik voor 

veel leerlingen nog steeds erg groot is. 

Ernstiger is het ontbreken van de relatie tussen 

de basisvorming en het voortgezet onderwijs resp. 
de huidige bovenbouw van het voortgezet on

derwijs. Naast de verhoging van de kwaliteit 

heeft de basisvorming mede tot doel de leerlingen 

beter te selecteren voor het vervolgonderwijs en de 

aansluiting daarop te regelen. Dit levert waar

schijnlijk de minste moeite op voor de leerlingen 

die doorstromen naar vormen van algemeen 

voortgezet onderwijs resp. voorbereidend hoger 

onderwijs. Als door de invoering van de basis

vorming de MAVO en de onderbouw van HAVO 

en VWO verdwijnen kan er één schooltype ont

staan voor deze categorie leerlingen. De opvat

tingen die aan de 'Lyceumnota' ten grondslag 

liggen kunnen dan wellicht beter gerealiseerd 

worden mits dan wel duidelijk het beginniveau 

en het aantal vakken wordt omschreven en vast

gesteld en geen additionele eisen worden gesteld 

aan de abituriënten van de basisvorming, die toe

laatbaar zijn voor deze vorm van vervolgonder

wijs. Aan deze aansluiting zal overigens nog veel 

zorg moeten worden besteed. 

Veel problematischer zal de aansluiting zijn 

tussen de basisvorming en het beroepsonderwijs. 

Men mag er immers van uitgaan dat het LBO in 

zijn huidige vorm verdwijnt, doch dat lang niet 

alle abituriënten van de basisvorming die naar 

het beroepsonderwijs (willen ) gaan direct tot 
middelbaar beroepsonderwijs in zijn huidige 
vorm kunnen worden toegelaten. Waarschijnlijk 

zal het beroepsonderwijs zo moeten worden ge

herstructureerd dat het een grote verscheiden
heid van opleidingen binnen één systeem krijgt. 

Cursusduur en niveau van de opleidingen zullen 

daarin erg verschillen. Delen van de huidige 

LBo-opleidingen respectievelijk kort-MBo zullen 

in cursussen van relatief korte duur moeten wor

den ondergebracht naast opleidingen met een 

lange cursusduur (3 à 4 jaar) vergelijkbaar met 

het huidige MBO. Ook de doorstroming tussen 

korte en lange opleidingen zal opnieuw in de be

schouwing moeten worden opgenomen. Bij deze 

grondige herziening van het stelsel van beroeps

onderwijs kan vastgeknoopt worden aan de 

reeds in gang gezette herstructurering van diverse 

typen van middelbaar beroepsonderwijs en aan 

de plannen voor de vorming van verticale scho

lengemeenschappen zoals die in het bijzonder le

ven in de kringen van het technisch beroepson

derwijs. 

Conclusie 

Het wRR-rapport reikt de mogelijkheden aan om 

uit een langdurige impasse over de basisvorming 

te geraken. Het voorstel eerst het principiële be

sluit te nemen om tot de introductie van de ba

sisvorming in het onderwijs te komen, is strate

gisch gezien een goed voorstel, omdat daarover 

hoogstwaarschijnlijk op korte termijn consensus 

te bereiken valt. Eenmaal dit besluit genomen, 

dient nader vorm te worden gegeven aan de 

structuur waarbinnen deze basisvorming gestalte 

moet krijgen. Daarbij dienen de aansluiting met 

het basisonderwijs en de inhoud en duur en struc

tuur van het vervolg onderwijs nadrukkelijk te 

worden betrokken. Een 'compartimentering' van 
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het beleid m.b.t. de basisschool, de basisvorming 

en het vervolgonderwijs is funest voor het onder
wijs. Op het gebied van de vormgeving bestaan 
grote tegenstellingen en het is niet te verwachten 

dat deze op korte termijn zullen verdwijnen. 
Niettemin is consensus ook op dit punt noodza
kelijk teneinde het draagvlak bij het onderwijs
veld te vergroten. Dit vraagstuk dient dan ook in 
eerste instantie buiten het kader van de partij
politiek te worden aangepakt. Een staatscommis
sie, zoals reeds door D'66 in haar verkiezingspro-

gramma bepleit, kan hiervoor voorstellen ont

wikkelen. Op basis van een beginsel uitspraak 
over de inhoud van de basisvorming en van het 
vele materiaal dat beschikbaar is uit de talloze 

adviezen, nota's en wetsvoorstellen van de laatste 
jaren moet het mogelijk zijn om op een termijn 
van I à 2 jaar concrete voorsteUen te doen over 
inhoud en vorm van het onderwijs van 12- tot 

18-jarigen. 

april 1986 


