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BESCHOUWING 

Een nieuwe kijl~ 
op onderwijspolitiel~ 

Door Frans Hoefnagel 

I
n een recent onderzoek (1) werd ge
concludeerd dat alleen het CDA een 
duidelijke onderwijspolitieke visie 

heeft . De overige partijen, vooral D66, ko
men er bekaaid vanaf. Toch was deze con
clusie niet de aanleiding voor dit artikel. 
Er is een belangrijkere reden om het on
derwerp aan te snijden. In onderwijsland 
is men in hoge mate discussie- en veran
deringsmoe, zeker als de zoveelste stelsel
vernieuwing vanuit Zoetermeer wordt 
'aangestuurd'. Daartegenover staat dat de 
'buitenstaanders', zij die niet in de onder
wijsprovincie hun brood verdienen, in alle 

Na aUe discussie en totaliteit, inclusief de volwassenenedu
catie. Kern van het perspectief dat ik hier
na ontvouw is, dat de politiek zich niet 
zozeer met het interne onderwijsproces als 
zodanig moet bemoeien maar wel een 
eigen, ook inhoudelijke verantwoordelijk
heid heeft bij de weging van de verschil
lende onderwijsfuncties uit oogpunt van 
algemeen belang en daarbij voorrang moet 
geven aan de algemene vorming in het 
leerplichtig onderwijs. 

veranderingen in het ondenvijs 
is het tijd om pas op de 

plaats te maken. 
Hoefnagel ontvouwt een 
politiek perspectief op 

ondenvijs in z'n totaliteit 
en zoekt naar nieuwe wegen 

in de ondenvijspolitiek. Twee algemene uitgangspunten van ons 
geldend verkiezingsprogramma lijken me 
voor onderwijs relevant: beschouwingen over kerntaken en toe-

komstvisies juist het onderwijs als publie-
ke zaak herontdekt hebben en zien als hèt antwoord op allerlei 
uitdagingen. Dit contrast in opstelling vindt zijn verklaring in het 
gegeven dat onderwijsbeleid tot voor kort een zaak was van een 
beperkte groep belanghebbenden en specialisten die vooral naar 
de interne inrichting van het onderwijs keken met verwaarlozing 
van het belangrijkste: het maatschappelijk functioneren van on
derwijs (2). 
Dit verkokerde onderwijsdebat geeft, zoals iedere inner-circle
talk, het risico van wat men met een deftig woord 'zelf-referentië
le geslotenheid' noemt, waarin steeds dezelfde en wat sleets ge
worden beelden het perspectief bepalen. Van een open debat over 
onderwijs als publieke zaak, waaraan ook generalisten en 'gewo
ne' burgers deelnemen, is geen sprake. Als ergens de publieke 
ruimte is gefragmenteerd en geüsurpeerd door technocratische 
specialisten dan is het wel bij het onderwijs. 
Hier ligt de inzet van mijn bijdrage. Ook onderwijspolitiek is pri
mair een zaak van optiek. Ik wil geen nieuwe blauwdrukken 
scheppen. Ik probeer vooral de 'niet deskundige' D66-ers voor on
derwijspolitiek te interesseren door een benadering van buiten af. 
Het gaat om een beredeneerde keuze door D66 van nieuwe beel
den die het onderwijslandschap voor de toekomst moeten bepa
len. Waar de dominante technocratische benadering zich traditio
neel richt op de afzonderlijke segmenten van onderwijs, gaat het 
mij hier om een politiek perspectief voor het onderwijs in zijn 

Frans Hoefnagel is stafinedewerker bij de Wetenschappelijk Raad 
Regeringsbeleid. 
Met dank aan mijn coUega 's P. den Hoed en GJ. Kronjee, alsmede aan 
CII. de Vries voor hun conunentaar op een eerste concept. 

a. een nieuw evenwicht tussen overheids
garandering en -stimulering, welke verschuiving vooral tot uiting 
komt in de formule voor de verzorgingsstaat-nieuwe stijl: mensen 
helpen zich zelf te helpen en waar dit niet mogelijk is, blijvend 
bijspringen. 
b. democratisering binnen en buiten de overheid, herstel van het 
primaat van de politiek waar het de publieke zaak betreft en ho
ge waardering van dat maatschappelijk middenveld dat zijn le
gitimatie vindt in bewuste keuzes van burgers. 

Sociaal-economische versus sociaal-culturele functies 

van ondenvijs 

Het is een vast gebruik de discussie over sociaal-economische en 
sociaal-culturele functies in of/of-termen te voeren, waarbij iedere 
tijdsperiode haar eigen voorkeur heeft. Als onaantastbare van
zelfsprekendheid staan thans de 'harde' economische functies 
voorop en is het 'bon ton' om wat smalend te doen over de sociaal
culturele functies . Met name een wat simpele investeringstheorie 
doet het in de onderwijssector goed om de blijvende overheidsste
un te rechtvaardigen: op termijn wordt het geld in termen van 
economische groei en werkgelegenheid dubbel en dwars terug 
verdiend. Een aantal wezenlijke aspecten wordt in dit denken 
weggedefinieerd. 
Een dergelijke reductie schept calculerende burgers omdat geen 

(1) 'De kerntaken van de overheid voor onderwijs ', Werkdocument 23, 
Adviesraad Onderwijs, Leiden, Sdu-DOP,1995, blz.17 e.v. 
(2) Zie hierover: J. Donkers, 'Om de plaats van het onderwijs in de same,.,. 
leving', Tijdschrift Mens en Maatschappij , 1995, ,Ir 1, blz. 70. 
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ander oriëntatiekader wordt aangereikt dan, al dan niet kunst
matig, gekwantificeerde prijsverhoudingen (3). Bovendien is 
'hardheid' van functies eenzijdig vanuit een technocratische be
heersingsoptiek gedefinieerd. Beleidsmatig zijn sociaal-culturele 
functies weliswaar moeilijker hanteerbaar, maar over hun intrin
sieke, maatschappelijke hardheid is hiermede niets gezegd. Een 
pluralistische maatschappij met afnemende zekerheid en losser 
wordende sociale verbanden, waarin het standaard type levens
loop is doorbroken, vraagt vooral een bepáálde culturele vorming: 
het kunnen kiezen in onzekerheid, het hanteren van dilemma's 
en het kunnen omgaan met verscheidenheid waardoor maat
schappelijke conflicten beheersbaar blijven. Dit type vorming 
heeft een basaler karakter dan de beroepsgerichte opleiding en de 
overheidsverantwoordelijkheid weegt hier sterker. De zorg voor 
deze vorming kan moeilijk aan het vrije spel der maatschappelij
ke krachten worden overgelaten. Juist in een verzorgingsstaat
nieuwe-stijl, waarin het zwaartepunt wordt verlegd van passieve 
sociale compensatie naar activering van menselijk potentieel, 
krijgt de overheidsverantwoordelijkheid voor deze vorming een 
extra gewicht. 

Ook vanuit louter economisch gezichtspunt kunnen kritische 
kanttekeningen worden gemaakt bij een fixatie op de beroeps
voorbereidende functie van onderwijs. Zo getuigt de huidige po
ging om de eindtermen van het onderwijs precies te doen aanslui
ten op 'de' eisen van het bedrijfs- en beroepsleven van een (te) 
statische visie, die miskent dat zowel de toepasbare kennis als 
ook de beroepenstructuur zèlf snel verouderen. De toenemende 
baanspecificiteit van het hoger onderwijs correspondeert juist 
niet met de afnemende opleidingsspecificiteit van beroepen (4). 

Een eenzijdige gerichtheid op de beroepsvoorbereidende functie 
van onderwijs, als legitimatie voor overheidsbekostiging, roept 
tenslotte ook politieke vragen van verantwoordelijkheid op die als 
regel worden ontkend. Verantwoordelijkheden van overheid, be
drijven en burgers worden ten onrechte niet onderscheiden. Zoals 
ook elders staat het bedrijfsleven hier ambivalent tegenover over
heidsterugtred; in abstracto is men natuurlijk vóór, maar als het 
gaat om concrete bedrijfs- en beroepsopleidingen geldt al gauw 
het adagium dat 'de' educatieve infrastructuur een zorg voor de 
overheid is. Een helder onderscheid tussen bedrijfstak- en be
roepsbelang en het algemeen belang, de werkelijk collectieve goe
deren, wordt niet gemaakt. Ook in de relatie tussen overheid en 
burger ligt hier een nog weinig onderkend dilemma. De al of niet 
terechte gedachte van burgers dat onderwijs de belangrijkste 
factor is voor de individuele beroepscarrière, heeft de onderwijs
deelname en scholingsgraad enorm vergroot, maar roept uit het 
oogpunt van algemeen belang de vraag op of er geen sprake is 
van overinvestering, met alle nadelen van verdringing op de ar
beidsmarkt vandien. Deze discrepantie tussen individueel en col
lectiefbelang speelt veel minder bij het funderend leerplichtig on
derwijs: een hoog niveau van algemene basisvorming is zowel een 
collectief als individueel goed, zodat een zware, ook financiële, 
overheidsrol niet ter discussie staat. 

(3) Zie hierover J. Glasira val/. LoolI, "De ruilltle wlIlIrin wij leven", in: 
De opel/. sllmelllevillg el/./llIar vriel/.dell , C. de Vries ell K. Schuyl (red.), 
Amsterdllm, Boom, 1995, blz. 14 e.v. 
(4) Zie hierover het WRR-rctpport 'Hoger onderwijs infasen', Del/. Haag, 
Sdu, 1995,11..3. 

Deze waardering van de verschillende externe functies van on
derwijs in relatie tot het algemeen belang moet de kern van de 
onderwijspolitiek worden. Alvorens dit verder uit te werken is 
eerst een kort uitstapje naar het verleden nodig om te laten zien 
dat de onderwijspolitiek zich vanouds om andere zaken druk 
maakt. 

De traditionele onderwijspolitieke uitgangspunten 

Onderwijsvrijheid 
Allereerst de vraag om wiens vrijheid het gaat? Waar in het libe
rale denken instituties als scholen een naar tijd en plaats bepaal
de afgeleide zijn van individueel menselijk handelen, hebben in 
de confessionele visie deze instituties een autonome betekenis als 
sociaal-normatief kader. De confessionele cultuurpolitieke visie 
op vrijheid heeft vanaf 1917 de onderwijswetgeving grotendeels 
bepaald (5). 

Bij de vraag welke vrijheid voorop staat, is de beperking in het 
geldend recht van de vrijheid van richting tot levensbeschouwing 
het beste voorbeeld van deze confessionele doorwerking. Het 
meest pregnant komt deze doorwerking naar voren in de aard 
van de overheidsrol: een koppeling van de instellingsautonomie 
aan een overheidsplicht tot bekostiging. In de christen-democra
tische visie is verder altijd een scherpe scheiding aangebracht 
tussen de culturele en economische vrijheid, waarbij overheidsbe
kostiging de onderwijsinstellingen moet beschermen tegen be
dreigingen vanuit de commercie. Weliswaar is ook in de liberale 
doctrine erkend dat essentiële vrijheden, als onderwijsvrijheid, 
zowel om respectering als om facilitering door de overheid vragen 
(vrij laten en vrij maken). Maar hier is vanouds veel beter het di
lemma onderkend dat actieve vrijheidsbevordering door de over
heid het bureaucratisch neveneffect geeft dat de betalende over
heid ook een bepalende overheid wordt en dat aldus respectering 
van en facilitering van vrijheid tegen elkaar gaan inwerken. De 
christen-democraten hebben steeds gemeend dat een gedetailleer
de, wettelijke uitwerking van het onderwijsartikel van de 
Grondwet wel een goed evenwicht tussen inhoudelijke overheids
onthouding en -bekostiging kan waarborgen. Juist deze opstelling 
heeft ons onderwijsbeleid internationaal gezien een hoge regel
dichtheid gegeven (6). 

Deze klassieke kern van onze onderwijswetgeving, de door de 
overheid bekostigde instellingsvrijheid, heeft zowel de beleids
fluctuaties van de jaren zeventig als die van de jaren tachtig goed 
doorstaan. Het constructief onderwijsbeleid van de jaren zeventig 
kon zich slechts, mondjesmaat, ontwikkelen binnen de traditione
le kaders. De belangrijkste wet uit die periode, die voor het ba
sisonderwijs, maakt dit duidelijk. De bezuinigingen in het volgen
de decennium hebben wel tot een globalisering van regelgeving 
en bekostiging geleid, maar stonden geheel in het teken van de 
heilige koe van de instellingsvrijheid. De verplichting van de in
stellingen om kwaliteit te leveren, kreeg weliswaar meer aan
dacht, maar de normering was of inhoudelijk zeer globaal ('de zo
genaamde kerndoelen') of, bij het hoger onderwijs, louter proced-

(5) Zie hierover FJ.P.lIf. Hoefllllgel, 'Cultuurpolitiek', WRR Voorstudie 73 , 
Den Hallg, Sdu, 1992, blz. 59 e.v. 
(6) Zie hierover: G. Walford, E. Jal/tes e.lI. , 'Privllte schools in tel/. COUllt
ries ', Lolldoll, Routledge, 1987, blz. 179 e.v. ,blz. 218 e.v. 
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De uithof, het centrunl van de Rijksuniversiteit Utrecht 

ureel. Deze traditionele visie en uitwerking wijken op wezenlijke 
punten af van de D66-lijn: de relatie tussen overheid en de indi
viduele burger raakt uit zicht en de institutionele vormgeving 
wordt gedogmatiseerd en niet meer pragmatisch beoordeeld op 
haar aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en op haar 
praktische effectiviteit. 

Onderwijsgelijkheid 
Gelijkheid is hier een belangrijk uitgangspunt, zowel in de relatie 
tussen overheid en instelling als in de verhouding tussen over
heid en burgers. De eerste gelijkheidsgedachte, de gelijke finan
ciële behandeling van openbaar en bijzonder onderwijs, hangt 
sterk samen met de eerder besproken instellingsvrijheid en komt 
verder niet ter sprake. De tweede gelijkheidsgedachte is vanaf de 
opkomst van de verzorgingsstaat geradicaliseerd: het ambitie
niveau werd verhoogd door eerst de formeel gelijke toegankelijk
heid tot onderwijs om te zetten in een gelijkheid de facto en ver
volgens te pleiten voor een zo gelijk mogelijk onderwijsresultaat 
en -eindniveau voor alle burgers. 
Zowel de socialistische gedachte dat maatschappelijke structuren 
die iedere burger een gelijke welvaartsfunctie bieden (7) denk-

(7) Zie hierover: WRR-rapport , 'Beleidsgerichte toekormtverkenllillg deel 
1', Den Haag, Sdlt, 1980, blz. 15. 

baar en nastrevenswaardig zijn, als de verwarring in het domi
nante sociologische denken tussen aanleg en afkomst (8), hebben 
deze fixatie gestimuleerd. 
Juist de tweede ambitieverhoging, gelijkheid van resultaat, mis
kent dat in een pluralistische maatschappij meerdere waarden 
met elkaar moeten concurreren. Concurrerende waarden zijn in 
dit verband vooral respectering van ieders eigenheid, inzet en 
kwaliteiten en de autonomie van primaire levensverbanden. 
Een korte vergelijking met het Franse stelsel (9) is op haar plaa
ts. De gelijkheidsgedachte concentreert zich hier op het basis- en 
voortgezet onderwijs: een relatief zwaar, algemeen geldend on
derwijsprogramma moet alle jongeren een brede intellectuele vor
ming bieden en, populair gezegd, bij iedereen 'er uithalen wat 
erin zit'. Deze gelijke behandeling, 'promotion des tous', is dan 
weer een basis voor differentiatie in het erop volgend beroeps- en 
hoger onderwijs, waarin een 'selection des meilleurs' plaats vindt. 
Ons stelsel laat eerder een tegengestelde tendens zien: differen
tiatie in het basis en vooral voortgezet onderwijs en een sterke ac
centuering van de gelijkheidsgedachte in het hoger onderwijs. 
Gelijkheid, verscheidenheid en kwaliteit kunnen in het Franse 
stelsel aldus beter in evenwicht worden gebracht. De 'promotion 

(8) Zie hierover W.K.B. Hofstee, 'Een curricuillm voor bllrgersclwp', 
Bllrgerschup in praktijken Deel 1, WRR VoorstIldie 77, Den Haag Sdu, 
1992, blz. 275. 
(9) Zie hierover S. Blom, '1llteUectllele vomullg in Nederlond en Frallkrijk ', 
Grollillgen, Wolters-Noordlwff, 1995. 
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des tous' in de beginfase kan beter garanderen dat de latere diffe
rentiatie in onderwijsresultaat bepaald wordt door legitieme 
factoren als aanleg, inzet en kwaliteit en niet door oneigenlijke 
oorzaken als sociaal-economische afkomst. 
Ook voor D66 liggen hier twee aanknopingspunten voor politieke 
kritiek op het traditionele Nederlandse onderwijsbeleid: concep
tueel is de gelijkheidsgedachte onvoldoende doordacht en het 
streven naar gelijkheid richt zich te weinig op de eerste leer
plichtige fasen van funderend onderwijs. 

Naar een inhoudelijke onderwijspolitiek 

De opkomst van de liberale staat leidde in de vorige eeuw tot een 
stelsel van nationale cultuurzorg waarin de overheid een directe 
verantwoordelijkheid heeft voor dat deel van de cultuur dat van 
algemeen belang wordt geacht (10). Na de onderwijs-pacificatie 
van 1917 kwam er een andersoortige cultuur- en onderwijspoli
tiek: de door de overheid mogelijk gemaakte cultuurzorg door bij 
voorkeur particuliere instellingen. Onderwijspolitiek is hierdoor 
praktisch geheel een zaak geworden van procedures, structuren 
en wijzen van bekostiging. In het dichte bos van regelgeving zijn 
inhoudelijke bepalingen schaars. Zo heeft in ons hoger onderwijs 
een duidelijke doordenking van het algemene belang van de ver
schillende functies van hoger onderwijs nooit plaats gevonden 
(11). Beroepsscholing en intellectuele vorming van getalenteerde 
jong-volwassenen worden onvoldoende onderscheiden (12). 

Het met deze opstelling corresponderend beeld van een inhoude
lijke neutrale overheid kon in de hoogtijdagen van de verzor
gingsstaat-oude-stijl in zoverre overeind gehouden worden, dat de 
overheid zich kon beperken tot het verdelen van het geld over de 
toen nog vrij stabiele zuilen. Hierdoor was de overheid, ook finan
cieel gezien, minder dan nu gedwongen selectieve keuzes te ma
ken. 
In zijn maatschappelijke uitwerking klopte dit beeld uiteraard 
niet: het naoorlogse expansieve onderwijsbeleid heeft ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen gehad op het vlak van emancipatie, 
sociale dynamiek en welvaartsgroei. De facto had de overheid ook 
toen geen louter neutrale rol; niet in de zin van sturing, maar wel 
van globale stuwing. Helder bestuur vraagt dat deze overheidsrol 
niet wordt weggedefiniëerd maar expliciet en politiek bespreek
baar wordt gemaakt. 
Het belangrijkste argument voor versterking van de inhoudelijke 
betrokkenheid van de overheid bij onderwijs ligt in de eigen uit
gangspunten van D66. Individuele vrijheid houdt meer in dan de 
afwezigheid van dwang en vraagt ook om een toerusting tot keu
zevaardigheid. Vrijheid betreft meer dan individuele rechten en 
impliceert ook een type maatschappij, bepaald door waarden als 
openheid, ruimdenkendheid, tolerantie, een goed evenwicht tus
sen integratie en pluriformiteit, tussen stabiliteit en dynamiek. 
Onderwijspolitiek moet worden gezien als overheidszorg voor die 
institutionele voorwaarden die deze keuzevrijheid en dit type 
maatschappij mogelijk maken. 
De hier bepleite eigen politieke waardering van de verschillende 

(10)Zie hierover SCP Advies cultuunvetgevillg, Cahier 51, Rijswijk, 1986, 
blz. 48 e.v. 
(ll)Zie hierover Hoger ondenvijs in fasen, a.w. , blz. 27 e.v. 
(12) Zie "iervoor: De Universiteit binnenste buiten, een vraaggesprek met 
René Foqué in 'Idee', nummer 2, ju/i 1995. 

vormen en functies van onderwijs, die resulteert in inhoudelijke 
overheidsbemoeienis met onderwijs op macro-niveau, is eerder 
aanvullend dan plaatsvervangend voor de individuele en instel
lingsvrijheden op de lagere niveaus. Wettelijke ordening van ver
antwoordelijkheden kan de overheidsinvloed aan banden leggen 
waardoor gedetailleerd overheidsdirigisme kan worden voorko
men. 
Vanuit deze benadering kan de onderwijspolitieke agenda weer 
bepaald worden door de werkelijk belangrijke vragen, zoals die 
o.a. door Foqué (13) zijn gesteld: vraagt vermogen tot reflexief 
denken geen versterking in ons leerplichtig onderwijs en wat is 
de eigen rol van de academische vrijheid en onafhankelijkheid in 
een democratiserende samenleving? Met het oog op de verzor
gingsstaat-nieuwe-stijlligt wellicht de kern van de onderwijspoli
tieke opdracht in een zo scherp mogelijke inhoudelijke definiëring 
van het recht op algemene vorming in het leerplichtig funderend 
onderwijs. Voor één aspect zullen we dit kort uitwerken: de bur
gerschapsvorming. 

Onderwijs en burgerschapsvorming 

Ook de relatie tussen (funderend) onderwijs en burgerschapsvor
ming kan aldus in een zuiverder licht komen. In dit verband zijn 
met name de ideeën van Hofstee (14) interessant: noch de klas
siek-liberale visie op de leerling als onderwijsconsument, noch de 
sterk christen-democratisch georiënteerde vormingsconceptie ge
ven zijns inziens hier het goede uitgangspunt. De in de jaren ze
ventig dominante gedachte van zelfontplooiing heeft het grote 
voordeel dat de leerling zelf als producent van het leerproces 
wordt gezien, maar vraagt uit oogpunt van burgerschapsvorming 
een sterkere sociale dimensie: het kunnen inzien van de collec
tieve gevolgen van eigen handelen en het kunnen hanteren van 
sociale mechanismen die conflicten oplosbaar en beheersbaar 
maken. 
Een vanuit deze notie uitgewerkte D66-visie kan op twee punten 
een eigen profiel krijgen. 

- Tegenover de sterk normatieve fixatie op het uitdragen van 
waarden en normen in de confessionele visie stellen wij de toerus
ting met de voor effectief burgerschap noodzakelijke vaardighe
den en kennis voorop. 

- Zowel politiek moralisme als gedoogdenken kunnen worden ver
meden door, in tegenstelling tot de christen-democraten, wel een 
scherp onderscheid te maken tussen particuliere, voor een be
paalde stroming specifieke, waarden en normen en die van pu
blieke aard, welke met het idee van staatsburgerschap zijn ver
bonden. Alleen deze laatste gaan de overheid aan. Politiek mora
lisme hoeft hier niet aan de orde te zijn daar deze publieke waar
den en normen algemeen aanvaard zijn, verankerd zijn in het 
rechtsbewustzijn en in het geldend recht. Op zich zijn zij van
zelfsprekend, maar dit geldt niet voor hun handhaving. De toe
rusting tot burgerschap in het leerplichtig, funderend onderwijs 

(13) Zie noot 12. 
(14)W.K.B. Hofstee, a.t~. 
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is voor deze handhaving één wezenlijke voorwaarde. 
Het belang van burgerschapsvorming klemt des te meer daar het 
idee van de democratische rechtsorde veelal eenzijdig in termen 
van structuren wordt vertaald. De culturele voorwaarden die deze 
orde vooronderstelt (15) - het vermogen van burger om tot eigen 
keuzes te komen en om de sociale implicaties van die keuzes te on
derkennen - krijgen traditioneel veel minder aandacht. 

Politieke en maatschappelijke democratisering 

Het relatief nieuwe punt van het verkiezingsprogramma waarin 
democratisering is verbreed tot maatschappelijke democratisering 
is juist voor onderwijs relevant. Het is immers twijfelachtig of de 
institutionele verstarring die het onderwijs zeker tot voor kort 
kenmerkte, alleen door sterkere politieke democratisering en stu
ring kan verdwijnen, gezien alle risico's van centraal dirigisme, 
dat zo kenmerkend was voor het vroegere constructieve onderwijs
beleid. De politieke democratie dient zich te beperken tot het ma
cro-niveau: de kaderstelling en algehele prioritering uit oogpunt 
van het publiek belang van de verschillende onderdelen van on
derwijs. 
Bij dit herstel van het politieke primaat waar het de publieke 
zaak betreft, heeft het huidige kabinet duidelijk voortgang ge
boekt: de herziening van de overlegstructuur heeft de onderwijs
koepels een veel minder dominante beleidspositie gegeven en de 
lagere overheden worden uitdrukkelijk erkend als mede-overheid 
en niet alleen als uitvoerder van rijksbeleid. De belangrijkste ont
wikkeling is wellicht dat de politiek in het regeerakkoord van 
1994 inhoudelijke keuzes heeft durven maken en voorrang heeft 
gegeven aan basis- en voortgezet onderwijs. 
Kritische kanttekeningen kunnen vooral geplaatst worden bij het 
toenemend gebruik van convenanten tussen overheid en onder
wijsveld ten nadele van de wetgeving, waardoor nieuwe vormen 
van corporatisme de kop op kunnen steken. Alleen in de uitvoe
rende sfeer zijn convenanten een probaat middel. Het primaat van 
de politiek vraagt ook een primaat van de wetgever. Dat de wetge
ving een soberder, meer inhoudelijk en minder verkokerd karak
ter moet krijgen, doet hier niet aan af. 

Eigentijdse vormgeving van maatschappelijke democratisering, de 
organisatie van betrokkenheid van (in)direct belanghebbenden op 
het meso-niveau van de onderwijsinstelling, is veel moeilijker. Het 
klassieke onderwijsbestel was juist bedoeld om deze democratie 
tot gelding te brengen, maar voldoet niet meer. We weten beter 
hoe het niet moet dan hoe het wel moet. Traditioneel wordt in de 
analyse de ontzuiling als dè factor genoemd waardoor dit stelsel 
niet meer van deze tijd zou zijn. Deze typering is eenzijdig. Het 
klassieke stelsel heeft ook een bestuurlijke zwakte; het legt het 
zwaartepunt bij de bescherming van institutionele en daarmee 
verbonden professionele onderwijsbelangen ten nadele van het al
gemeen belang, van de belangen van consumenten en van het af
nemend beroepenveld. 
Eigentijdse vormgeving van maatschappelijke democratie vraagt 
vooral een andere besturingswijze van de overheid die zich niet 
primair richt op de instelling maar op de rechten van de on
derwijsdeelnemer en op de sociale omgeving waarin het onderwijs 

(15) Zie. hierover Cl.. de Vries , De institutionele mnatschappij, De in noot 2 
genoemde bundel, blz. 88. 

moet functioneren. Met name voor de verschillende vormen. van 
vervolgonderwijs laat deze gedachte zich goed vertalen: niet de in
stelling staat in het beleid centraal, maar het individu dat zelf 
leerprocessen organiseert, keuzemogelijkheden heeft, zelf de kwa
liteit van het aanbod kan beoordelen en die voor deze keuze een 
prijs bepaalt die zich verhoudt tot het nut dat hij ervan heeft. De 
overheidstaak is primair ordenend en globaal faciliterend: zorg 
voor adequate stelsels van kwaliteitsbewaking en van informatie, 
fiscale stimulansen en arbeidsvoorwaardelijke regelingen die af
wisseling van werken en leren mogelijk maken. Voorzover speci
fieke financiële faciliteiten van overheidswege nodig zijn, richten 
zij zich op het lerend individu, zoals een onderwijsinvesterings
bank die leen-arrangementen en opleidingskredieten op maat kan 
bieden. 

Natuurlijk is dit model nie~als geheel over te hevelen naar het fu
nderend, leerplichtig onderwijs omdat de directe overheidsbekosti
ging van instellingen hier weT dominant zal moeten blijven. Toch 
zijn hier goede mogelijkheden om de band tussen overheid en in
stelling te verzwakken. Publiekrechtelijke regeling van het onder
wijsproces blijft nodig, maar waarom zouden voor het beheer van 
onderwijsinstellingen niet bij voorrang normale regels van pri
vaatrecht gelden? Concreter: waarom moet het onderwijsperso
neel een (semi)-ambtelijke status behouden? Openbaar onderwijs 
als inhoudelijk concept blijft maatschappelijk belangrijk, maar 
waarom blijft de regering ook in de huidige voorstellen uitgaan 
van een publiekrechtelijke beheersvorm? Dit leidt niet alleen tot 
onheldere bestuurlijke verhoudingen, omdat de overheid beleids
voerder en voor een deel van de scholen beheerder blijft, een 
privaatrechtelijke status kan ook de ouders bij het openbaar on
derwijs een volledig recht van medezeggenschap geven over het 
instellingenbeleid. In het gehele proces van planning, fusie en op
heffing van scholen is het verder de vraag of het begrip richting 
als organisatorisch uitgangspunt niet kan verdwijnen. Een over
heid die de voorkeuren van ouders serieus neemt, inventariseert 
de wensen, maar gaat ze niet nog een keer kwalitatief wegen en 
voorprogrammeren. Of ouders voor hun voorkeuren, levensbe
schouwelijke, geografische of andere motieven hebben, is geen 
overheidszaak . • 
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