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BESCHOUWING 

Onderwijs tussen wens en werl~elijlrneid 

Door Jacueline Soetenhorst - de Savornin Lohman 

L of der luiheid" van Max Dender
monde was een door mijn kinde
ren veel gelezen boek. Dender

monde schetst een ideaal soort samenle
ving, waarin leren spelenderwijs plaats
vindt. Niet vervelend of ingewikkeld, het 
gaat gewoon om het bevredigen van 
nieuwsgierigheid. Elk kind bereikt al snel 
het stadium van vragen stellen. Een en
kele heb ik genoteerd: 'Waarom ligt er 
een plasje onder de auto?', 'Auto's hebben 
toch geen piemeltje?', een voorbeeld van 
logisch denken. 

Hoe staat het er voor met 
ons onderwijs? Jacquelien 
Soetenhorst belicht deze 

schappelijke functie van de school. Hoe 
het onderwijsaanbod er uit gaat zien, is 
mede de uitkomst van overleg tussen be
langengroepen. In Nederland speelt daar 
de historische strijd tussen het openbaar 
en het bijzonder onderwijs doorheen. In 
het maatschappelijk-bureaucratisch mid
denveld is een uitgebreid netwerk ont
staan van belangengroepen, vakbonden, 
adviesraden en ambtenaren, die in over
leg het onderwijsaanbod bepalen. Elke 
verandering gaat gepaard met een einde
loos aftasten van posities en het zoeken 
naar compromissen. 

voorname sector van de 
Verzorgingsstaat. Zij ziet de 

school als context voor 
processen van hechting en 

onthechting en vraagt hiervoor 
de aandacht. 

Fantasie en nieuwsgierigheid, daar moe
ten we het van hebben. "Eigenlijk", zo 

• 
stelt Paul Goodman, "is er geen beter onderwijs dan op te groei
en in een wereld die de moeite waard is." Hij nam in de jaren 
zeventig, samen met andere cultuurcritici zoals Iwan Illich, het 
onderwijsbestel onder vuur. Volgens hen was het onderwijsaan
bod te ver afgedreven van de oorspronkelijke opdracht. Het 
stelsel is zo ingewikkeld geworden, dat al onze energie in het op
lossen van problemen is gaan zitten, wat op zich weer tot groei 
van de bureaucratie leidt. 
In de eerste levensfase zijn geborgenheid en liefde, het plezier 
om dingen samen te doen, samen pret maken, de onmisbare ele
menten voor groei. Dit leerproces vindt allereerst plaats in klei
ne verbanden, zoals het gezin, de zandbak of de peuterspeel
plaats. Later zouden de school en nog later het werk deze functie 
moeten gaan vervullen. 
Het ideaal zou zijn wanneer dit netwerk van 'face-to-face' re
laties, evenals bij de Russisische poppetjes zo is opgebouwd, dat 
elk volgend poppetje, het kleinere precies omvat. 
Je zou dit mogen verwachten op de school, omdat het basispa
troon hetzelfde blijft. Het verschil is dat het leerproces nu in een 
face-to-face contact met een leerkracht verloopt. Maar zo eenvou
dig ligt het niet. Een school is niet opgezet om tegemoet te ko
men aan de behoefte van kinderen. Scholen zijn door de overheid 
gefinancierde voorzieningen, waarvan ouders voor hun kinderen 
gebruik moeten en tenslotte mogen maken, maar dan wel onder 
de voorwaarden die de school stelt (met daar achter de financie
rende en normerende overheid). 
Scholen zijn niet van onderop ontstaan, althans, slechts bij hoge 
uitzondering. Het centrale gezag, de kerk, de overheid, heeft de 
inrichting van scholen ter hand genomen. Het zijn dan ook voor
al gemeenschapsbelangen - het opleiden van mensen voor be
paalde beroepen, het aanleren van discipline en onderlinge com
petitie - die de inhoud van het onderwijs bepalen. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de ambitie en nieuwsgierigheid van de 
leerlingen, maar in feite zijn deze ondergeschikt aan de maat-
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• 
Op zich beschouwd is het geven van on

derwijs - in de zin van overdracht van kennis en vaardigheden 
door volwassenen aan kinderen - een schitterende onderneming 
waar elke samenleving geld en energie voor over heeft. In Ne
derland wordt jaarlijks een bedrag van circa 30 miljard, 67 % 
van het Bruto Nationaal Produkt, besteed aan onderwijs (in
clusiefhet universitaire onderwijs). Er zijn ongeveer drie miljoen 
jongeren dagelijks full time met onderwijs bezig. Stel je de totale 
bevolking van 16 jaar en ouder op 100% , dan neemt 21.3 % deel 
aan kwalificerende educatie en 23% aan niet-kwalificerende edu
catie (Volwasseneneducatie tussen markt en overheid, Bron
neman-Helmers, SCP,1992, pI9). De variatie in diploma's, be
roepsopleidingen en cursussen is schier oneindig, maar helaas 
het aantal mislukkingen is groot. Ongeveer de helft haakt vroeg
tijdig af, faalt voor het examen of verdwijnt naar een andere op
leiding. Tien procent van elke jaargang instroom, verlaat de 
school zonder diploma. Dit zou aanleiding moeten zijn je af te 
vragen of het onderwijsaanbod niet te ver af is komen te staan 
van de oorspronkelijke opdracht: jonge mensen te steunen in het 
proces naar volwassenwording. 
Een tweede reden om de opdracht van het onderwijs opnieuw te 
doordenken is gelegen in de permanente druk om te bezuinigen 
op onderwijs. En dan komt het devies: de overheid moet een 
stapje terug doen. Laat het bedrijfsleven, of de individuele bur
ger, maar meer verantwoordelijkheid nemen. Het is de vraag of 
deze stap niet net iets te snel wordt gezet. 

Deze beschouwing omtrent onderwijs en de verzorgingsstaat is 
als volgt opgebouwd. Eerst sta ik stil bij de vraag waaruit on
derwijs idealiter zou moeten bestaan, even afgezien van het on
derwijsaanbod, zoals wij dat nu kennen. Laten wij uitgaan van 
een tabula rasa-situatie, om te bekijken wat er- gezien de huidi
ge stand van zaken in het politieke- en het onderwijsveld- nodig 
is om dit ideaal dichterbij te brengen. 

Blanco beginnen 

Wat beweegt al die mensen om te g~an leren? De eerste drijfveer 
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heb ik al genoemd, het bevredigen van nieuwsgierigheid, of wat 
is gaan heten de behoefte aan zelfontplooiing. De tweede -min
stens zo belangrijk en de eerste drijfveer deels overlappend- is 
ambitie. Het is een algemeen verbreid besef: Wie in deze maat
schappij iets wil bereiken moet over een 'papiertje' beschikken. 
En als de kinderen geen ambitie hebben, dan hebben hun ouders 
die wel! Kortom, als de school niet reeds bestond, zou zij door ou
ders worden uitgevonden. 
Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Wij groeien niet op 
onder de omstandigheden van Robinson Crusoë. Mensen zijn so
ciale wezens. Zij zijn vanaf hun geboorte verbonden met en af
hankelijk vàn anderen. Het ontdekken van je eigen mogelijkhe
den en grenzen in contacten met die anderen is de eerste vorm 
van 'leren'. 

Levensloop als leerproces 

Wij zijn komen te leven in een hyper-complexe maatschappij. 
Het onderwijs dient jongeren te leren om complexe problemen, 
waar de maatschappij ons voor stelt, op adequate manier te be
naderen. "Leren wordt pas interessant als je er wat mee kunt in 
verschillende stadia van de levensloop", stelt van de Kamp 
(ARVO-advies 1991, p98). Deze onderwijsdeskundige constateert 
dat gedurende de hele levenscyclus problemen aan de orde zijn, 
waarbij de vaardigheden, die nodig zijn voor de oplossing ervan 
steeds complexer van aard worden. "Het lijkt niet reëel om van 
het initiële onderwijs te eisen dat het jong-volwassenen de beno
digde kwalificaties meegeeft om gedurende de volle levensloop 
problemen in verschillende contexten adequaat aan te kunnen 
pakken. Kennelijk moet er ook op latere leeftijd steeds weer wor
den geleerd", is de conclusie van Van der Kamp (Van der Kamp, 
1991, p 98). 
In deze visie moeten mensen in staat zijn om het produktiepro
ces van goederen en diensten, waar elke samenleving op is ge
baseerd, in stand te houden en liefst ook te verbeteren. Deze 
pragmatische benadering is nauwelijks omstreden. Moeilijker 
wordt het wanneer wij het hebben over de sociale arrangemen
ten, die zijn ontstaan om deze goederen en diensten zo recht
vaardig mogelijk tussen de mensen te verdelen. Het gaat dan om 
herverdelingsmechanismen en het scheppen van gelijke kansen 
en dus om sociaal-filosofische of politieke kwesties, waarover 
verschillend gedacht kan worden. 
Voordat de staat zich met het onderwijs ging bemoeien, was het 
onderwijs het terrein van de kerken en de steden. Deze her
komst zet zich nog voort in het bijzonder onderwijs, dat kennis 
en levensbeschouwing met elkaar blijft verbinden. Wie daar an
ders over denkt, kan terecht bij het openbaar onderwijs of het al
gemeen bijzonder onderwijs. Dat is de uitkomst geweest van de 
schoolstrijd, die gedurende het begin van deze eeuw het on
derwijs domineerde. Het resultaat staat in artikel 23 van de 
Grondwet, waarin de financiële gelijkstelling tussen het open
baar en bijzonder onderwijs werd vastgelegd. 
Waarom dit onderscheid? We leven toch in dezelfde maatschap
pij, die ons voor dezelfde problemen stelt op gebieden als het mi
lieu, vrede en veiligheid, en openbare orde? We kunnen het toch 
eens worden over de hiervóór geformuleerde taak van het on
derwijs, namelijk het probleemoplossend vermogen van mensen 
in alle levensfasen te versterken? 
Dit is maar tot op zekere hoogte het geval, want er is ook een 
ideële dimensie in het spel. Kennis is zelden neutraal en vrijwel 

steeds terug te voeren tot subjectieve keuzen, gebaseerd op een 
bepaald mensbeeld. Een school is meer dan een plek waar je 
kennis kunt halen. Er is steeds een 'context' en dus een leef- en 
leerklimaat dat ruimte moet bieden aan het vermogen tot em
pathie, samenwerking en wederzijds respect, als 'bijprodukten' 
van de kennisoverdracht. 
Uitgaande van een tabuIa ras a-situatie, zou het onderwijs dus 
de volgende basiselementen moeten bevatten: 
• individuele behoefte: ontplooiing, ambitie, je weg weten te vin
den in het bestaande maatschappelijk bestel; 
• sociale behoefte: medeleven, samenwerking, warmte, erken
ning, sharing. (Het Engelse werkwoord to share brengt dit aspect 
mooier tot uitdrukking dan het Nederlandse werkwoord 'delen'. 
Delen betekent iets opgeven, sharing betekent iets erbij krijgen.) 
• behoefte van de gemeenschap: adequaat aanpakken van maat
schappelijke problemen, met behoud van stabiliteit en ruimte 
voor vernieuwing. 

Onderwijsbeleid en m.ensbeeld 

Tot zover is het gestelde nauwelijks controversieel. De proble
men ontstaan dan ook wanneer wij dit programma gaan invul
len. Elk basiselement geeft een spanningsveld weer en dwingt 
tot keuzen. Wat is belangrijker: integratie van zwakkere leerlin
gen of het selecteren en zo goed mogelijk opleiden van de meer 
begaafden? De stabiliteit van een samenleving is gebaat bij con
formisme, terwijl vernieuwing juist kritisch vermogen en inzet 
(en verzet) vereist. Hoe rechtvaardig is de bestaande samen
leving? Leidt realistisch onderwijs niet op tot cynisme? 
Om aan dit soort lastige vragen te ontkomen formuleert de over
heid slechts vage doelstellingen, zo lijkt het. Cultuuroverdracht, 
individuele ontplooiing en voorbereiding op deelname aan het 
maatschappelijk leven zijn op dit moment de onomstreden func
ties van het onderwijsbeleid. In elke begroting, in vrijwel iedere 
Memorie van Toelichting, wordt naar deze functies verwezen. 
Maar- zo stelt het CDA in haar rapport Ruimte voor kwaliteit 
(1989,p 31) de luwte rondom dit uitgangspunt is slechts schijn. 
"Met de discussies over het verplichte leerplan, de verhouding 
tussen algemeen vormend en beroepsvoorbereidend of kwalifice
rend onderwijs en de reikwijdte van de vrijheid van onderwijs, 
zijn verschillen in mensvisie gemoeid." Volgens dit CDA-rapport 
zijn er vier stromingen te onderscheiden, elk met een eigen visie. 
Ik geef ze hier weer, enigszins vrij vertaald: 
- de utilitaristisch-liberale stroming. "The greatest happiness for 
the greatest number", het principe dat Bentham onder woorden 
bracht, is het uitgangspunt voor de aanhangers van deze stro
ming, die vanaf de 17e eeuw aan gezag wint. Nu komt dit tot uit
drukking in economische principes zoals efficiency, kosten-baten 
en effectiviteit. Onderwijs dient de burgers aan te spreken op 
nut-maximalisatie. Daarmee is de gemeenschap, de som van de 
individuen, het meest gediend. 
- de naturalistisch-liberale stroming legt het accent op de enke
ling, op zijn of haar behoefte aan zelfverwerkelijking. De denk
wereld van John Stuart Mill inspireert de aanhangers van deze 
richting. Individuele vrijheid wordt slechts beperkt door de vrij
heid van anderen (grondrechten). Mensenrechten, in de jaren 
zeventig aangevuld met inzichten uit de humanistische psycho
logie, vormen de ideale basis. De mens wil zichzelf in vrijheid 
ontplooien. De staat dient zich te onthouden van inbreuken op 
die vrijheid. 
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de maatschappij-kritische stro
ming, geschoeid op historisch-ma
terialistische leest, legt juist de 
nadruk op de beperkingen, die 
mensen ondervinden doordat zij 
zich moeten onderwerpen aan de 
bestaande structuren. De kapita
listische samenleving genereert 
ongelijkheid. Dat zie je ook in het 
onderwijs. Ondanks alle inspan
ningen om ieder de opleiding te 
geven die bij zijn of haar aanleg 
past, is nog steeds het sociale mi
lieu (de opleiding van de ouders) 
van invloed op de school prestaties 
van kinderen. De mens is in zeke
re zin speelbal van maatschappe
lijke krachten. De mens past zich 
aan, of komt (vaak vergeefs) in 
verzet. 

ders talenten tot ontwikkeling 
brengen. Ook daar is iedereen 
het wel over eens. 
Partijprogramma's en rapporten 
van politieke partijen blijven 
veelal op een algemeen niveau 
steken, waardoor de eigenlijke te
genstellingen in visie niet over 
het voetlicht komen. Misschien 
willen politici dat ook liever niet. 
Het is gebruikelijk om de primai
re opvoedings-verantwoordelijk
heid bij de ouders te leggen en de 
secundaire verantwoordelijkheid 
bij de overheid, die daaraan door 
voorzieningen zoals kleuterdag
verblijven, school en opvoedings
ondersteuning inhoud geeft. De 
ontwikkeling van het kind tot 
een gelukkig mens behoort dan 
tot de verantwoordelijkheid van 
het thuismilieu. Gaat het mis, 
dan krijgen de ouders, en vooral 
de moeder, de schuld. 

- de christelijk geïnspireerde stro
ming legt de nadruk op zorgvuldig 
gebruik van eigen talenten (rent
meesterschap) en de ontwikkeling 
van kinderen, als sociaal wezen, 
tot volwaardig lid van een ge
meenschap. Dit moet gerealiseerd 
worden via relaties met de mede
mens, de schepping en God. Hier
in ligt de taak voor het onderwijs. 

Hoe sluit het onderwijhsbeleid aan 
bij jongerencultuur ? 

De WRR constateert in een re
cent rapport over de jeugd dat dit 
uitgangspunt algemeen wordt on
derschreven, maar toch niet op 
empirische data berust (WRR, 

Het politieke beeld 

In de politieke praktijk zijn deze stromingen nauwelijks meer te 
onderscheiden. Dat blijkt ook uit de kamerdebatten, die over 
fundamentele wetgeving worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld de 
wet op de basisvorming. Deze indeling valt niet samen met het 
driestromenland dat gebruikelijk is in de politiek: de sociaal -de
mocratische stroming, de liberale en de christelijk geïnspireerde 
stroming. Politiek gezien zal de sociaal-democratische stroming 
de nadruk leggen op gelijkheid van kansen, terwijl de liberalen 
de zelfontplooiing vooropstellen en de christelijke stroming 
hetzelfde doet met de morele vorming. Kijk je naar de politieke 
programma's, dan is van elke mensvisie iets terug te vinden, zij 
het dat de christelijke waarden niet expliciet worden genoemd. 
Ook D66 ontkomt niet aan dit gegeven. De politieke program
ma's, die in de loop van de jaren zijn verschenen, leggen de na
druk op individuele vrijheid en de noodzaak tot zelfontplooiing 
(éducation permanente). Tegelijkertijd wordt het belang van de 
gelijkheid in onderwijskansen onderschreven. De visie van D66 
is helder verwoord in 'Het beleidSplan D66 voor de jaren 1971-
1975'. Daarin wordt gepleit voor goede moderne scholing om de 
nieuwe technologische uitdagingen creatief te kunnen benade
ren, terwijl tegelijkertijd het onderwijs een leerschool moet zijn 
voor de democratie. "Het belangrijkste doel van het onderwijs is 
een sociaal doel: de volle ontplooiing van ieders persoonlijkheid 
om een eigen houding te vinden ten opzichte van de bestaande 
maatschappij." Het onderwijs moet behoorlijk aansluiten op de 
arbeidsmarkt, het moet van kwalitatief hoog niveau zijn en ie-

1991, p. 33). Het is populair om
dàt het de overheid ontslaat van 

de plicht zich te verdiepen in de vraag wat kinderen nodig heb
ben teneinde uit te kunnen groeien tot evenwichtige, min of meer 
gelukkige mensen. Op dat moment wordt immers belangrijk 
welk mensbeeld men hanteert. Een tweede empirisch gegeven is 
nog dat de basis voor onderwijsachterstand (op latere leeftijd) in 
de eerste vier levensjaren wordt gelegd. (Samenhang rond de 
kinderopvang, Bronneman-Helmers, SCP,1986). Sommigen plei
ten dan ook voor vervroeging van de leerplicht. 
De inhoud van het onderwijs (de basiselementen) wordt of zou 
dus moeten worden gekleurd door verschillende mensvisies, die 
om voorrang strijden. Overheid en ouders hebben op zijn minst 
een gedeelde verantwoordelijkheid. En ook deze verhouding 
houdt politieke keuzen in! 
Kortom, het pleidooi voor terugtreden van de staat en het pri
mair verantwoordelijk stellen van ouders is een te mager ver
haal. Wij zullen de instellingen, die tijdens de uitbouw van de 
verzorgingsstaat zijn ontstaan, weer in de hand moeten krijgen, 
opdat zij nuttig kunnen zijn voor de ontwikkeling van mensen en 
niet andersom - dat zij mensen zoeken en vormen zodat zij aan
sluiten bij de behoefte van de instelling. Vreemd genoeg is de bu
reaucratisering nu zo ver doorgeschoten, dat deze voor de hand 
liggende opdracht een vrijwel onuitvoerbare opgave is geworden. 
Hoe heeft dat zover kunnen komen? 

Opkomst en ontwikkeling van het onderwijsaanbod 

Op dit moment is voor de integratie van nieuwkomers in onze 
samenleving Nederlands leren opdracht nummer één. Voor de 
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opname en de integratie van Nederland in Europa is evenwel 
kennis van het Engels weer noodzakelijk. In de middeleeuwen 
bijvoorbeeld vervulde vooral het Latijn deze functie. "Lezen, 
schrijven, rekenen, wat aardrijkskunde en geschiedenis, en een 
flink portie ideologische of godsdienstige vorming, vormen sa
men overal ter wereld de hoofdmoot van het lager onderwijs", zo 
stelt De Swaan in zijn boek Zorg en de staat (1989). 
De Swaan laat ook zien dat achter deze eensgezindheid altijd 
een hevige belangenstrijd is schuil gegaan. De kerk is daarin 
altijd als vanzelfsprekend betrokken geweest. Dat kennis macht 
is hadden de kerkelijke autoriteiten allang door. Vanaf de mid
deleeuwen zorgde de kennis van het latijn voor de communicatie 
tussen de geestelijken. Toen in de achttiende eeuw het thema 
volksonderwijs op de politieke agenda kwam, werd vooral ge
dacht aan morele en religieuze vorming en niet zozeer aan scho
ling van mensen ten behoeve van de industrie. De Swaan laat 
zien dat de roep voor de ontwikkeling van de handel en de 
staats bureaucratie volksonderricht noodzakelijk maakte. Er ont
stond behoefte aan een nationaal communicatienetwerk, de men
sen moesten elkaar verstààn, kortom één taal leren lezen, schrij
ven en spreken. Een hoera voor de staat ditmaal (maar niet te 
lang), die toen iets buitengewoon nuttigs in gang zette. Maar het 
zou ook de ontwikkeling van een omvangrijke staatsbureaucra
tie betekenen. 
Ook het 'middenveld' ontwikkelde zich. De strijd tussen de kerk 
en de verschillende overheden over de inhoud van het onderwijs 
loopt als een rode draad door de geschiedenis van het onderwijs. 
Drie ontwikkelingen staan daarbij centraal: de verbreiding van 
de standaardtaal, de inkapseling van de godsdienststrijd door de 
oprichting van afzonderlijke scholen voor verschillende levens
beschouwelijke richtingen en de differentiatie van het onder
wijsstelsel in lager, middelbaar en wetenschappelijk onderwijs. 
In Nederland heeft de maatschappij tot Nut van het Algemeen, 
zich vanaf het eind van de achttiende eeuw, ingezet voor de in
voering van algemeen openbaar onderwijs. Onder de voorwaarde 
dat het dan wel van Nederlands Hervormde huize zou zijn. 
In 1848 werd de vrijheid van onderwijs in de Grondwet neerge
legd als liberaal antwoord op de grief van katholieken en protes
tanten, dat het leerplan van staatsscholen gebaseerd was op Ne
derlands Hervormde beginselen. Volgens sommige protestanten 
ging dat evenwel niet ver genoeg. Zij besloten, net als de rooms
katholieken, eigen scholen op te richten, zonder steun van de 
staat. Dat was het begin van de schoolstrijd, die een halve eeuw 
heeft gewoed. Uitkomst was het genoemde artikel 23 van de 
Grondwet van 1917 en de Lager Onderwijswet van 1920. De 
staat kreeg de zorg voor het onderwijsbestel en het openbaar on
derwijs. Deze dient de vrijheid van inrichting van het bijzonder 
onderwijs te waarborgen en het openbaar en bijzonder onderwijs 
'naar gelijke maatstaf te bekostigen. Deze vernuftige constructie 
heeft de verdere ontwikkelingen in onderwijsland bepaald. De fi
nancieringsregeling kost niet alleen verhoudingsgewijs veel geld, 
maar heeft ook geleid tot de vele ingewikkelde rekenmodellen, 
waar uitsluitend ingewijden nog weg mee weten. Bij elke be
slissing over het onderwijs spelen de verzuilde bonden, en advies
organen, een belangrijke rol. Er wordt met oog op de macht van 
de boeren weleens gesproken van het 'groene front', maar het on
derwijsfront is zo mogelijk nog machtiger. Het categoriaal on
derwijs, het bijzonder onderwijs, het speciaal onderwijs, het al
gemeen onderwijs, de vakopleidingen. In elke sector trachten de 

verschillende richtingen hun belangen veilig te stellen. Tot de 
dag van vandaag komt de verhouding bijzonder/openbaar on
derwijs in vrijwel elk wetsvoorstel aan de orde. 

Modernisering van het onderwijs 

Tot in het begin van de jaren zestig bleef het rustig op het on
derwijsfront. "Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een 
kwartje", zong Louis Davids in de dertiger jaren en het werd 
door een ieder aanvaard. Het ministerie van onderwijs bleef re
latiefklein en hervormingen bleven uit. De doorbraak kwam met 
de Mammoetwet in 1967, die meer samenhang moest brengen in 
het onderwijs van ambachtsschool tot en met het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs. De achterliggende visie was om een 
meer samenhangend stelsel van onderwijs te creëren met over
stapmogelijkheden voor de leerlingen. Het onderscheid tussen 
het beroepsonderwijs Obo, mbo, hbo) en het algemeen vormend 
onderwijs (mavo, havo, vwo) bevorderde in zekere zin een twee
deling tussen 'minder begaafde leerlingen', die doorstroomden 
naar het vakonderricht en de 'meer begaafden', voor wie in prin
cipe de weg naar de universiteit open stond. 
Eind jaren zestig nam ook de kritiek op de ongelijkheid in on
derwijskansen toe. De mammoetwet bracht daar geen verbete
ring in. Onder meer Van Heeks studie Het verborgen talent 
(1966) liet zien dat het sociale milieu grotendeels bepalend is 
voor het bereikte onderwijsniveau. 
Het samenspel tussen politiek en wetenschap -helder uiteen
gezet in het proefschrift van Harbers (1986)- vormde de impuls 
achter de onderwijsvernieuwing van de laatste decennia. Het 
begin was de Contourennota van Van Kemenade (1976), die de 
middenschool introduceerde, en het einde (voorlopig), de Wet op 
de Basisvorming. Deze wet legt een verplicht vakkenpakket van 
15 vakken op voor iedere jongere van 12 tot 16 jaar. Nieuw 
geïntroduceerde vakken zijn informatica, zorg en techniek. Het 
pakket moet voldoen aan centraal vastgestelde 'kerndoelen'. De 
weerstand tegen deze wet -door staatssecretiris Wallage met 
moeite door het parlement gesleept- was en is nog steeds groot. 
Ouders vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit zal 
gaan. De toch al overbelaste leerkrachten worden voor ingrijpen
de veranderingen gesteld, waardoor zij aan hun eigenlijke taak, 
goed onderwijs geven, niet meer toekomen. 
Een principieel bezwaar tegen deze wet is het compromis-ka
rakter ervan. In beginsel is de wet gebaseerd op de visie neerge
legd in het rapport van de WRR, Basisvorming in het onderwijs 
(1985). Tijdens de behandeling in het parlement werd dit concept 
evenwel zo bijgesteld, dat van de oorspronkelijke visie weinig 
over bleef. Ook het voorstel uit het WRR-rapport was al een com
promis, doordat het de bestaande scholen structuur in principe 
onaangetast liet. 
Geen middenschool dus, maar er zijn inmiddels wel een aantal 
beleidsinstrumenten ingebracht (de wet op de basisvorming, het 
FormatieBudgetsysteem), die schaalvergroting en fusering van 
scholen bevorderen (SCP,1992,p.251). Teleurstellend is dat on
danks alle beleidsinspanning de sociale klasse en het opleidings
niveau van de ouders nog steeds sterk medebepalend is voor een 
succesvolle schoolloopbaan. Het onderwijsniveau van de bevol
king in het algemeen is gestegen, maar de reproduktie van de so
ciale ongelijkheid is gebleven. 
De overheid blijft zijn best doen om achterstanden op te heffen, 
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Samen pretmaken als leerproces 

zoals in het onderwijsvoorrangsbeleid, dat is gericht op de soci
aal-zwakkeren. Uit een recente evaluatie blijkt dat de maatrege
len vrijwel geen effect hebben (SCP,1992). In een recent rapport 
van de commissie van Kemenade Gawel) 'Ceders in de tuin', wor
den nieuwe voorstellen gedaan om de effectiviteit van het beleid, 
dat is gericht op de opheffing van achterstanden van allochtonen, 
te vergroten. De eerste reacties van het onderwijsveld zijn niet 
enthousiast. Is bezuiniging opnieuw het achterliggende doel? 
De laatste jaren wordt het regeringsbeleid toch voornamelijk ge
ïnspireerd door de noodzaak te bezuinigen. Van deregulering 
valt bitter weinig te merken. Het onderwijsveld wordt voortdu
rend geconfronteerd met 'nieuw beleid'. Veranderingen die geld 
zouden moeten opleveren voor de schatkist. En dat maakt ach
terdochtig. In hoeverre verhullen fraaie idealen, zoals 'gelijkheid 
van onderwijs kansen' (Basisvorming), ' weer samen naar school' 
(terugdringen speciaal onderwijs), 'grotere autonomie voor scho
len' (FBS), de werkelijke intentie van de overheid namelijk min
der geld beschikbaar te stellen voor onderwijs? 
Vermoedelijk zullen de scholen -om te kunnen overleven- scherp 
moeten gaan concurreren. Dit versterkt de selectieprocessen, het 
kiezen van de goede en het afstoten van de slechte leerlingen, 
waarmee het tegendeel van het officieel beleden beleid wordt be
reikt. De burgers kunnen hier slechts weinig tegenover uitrichten. 
Onderwijs is weliswaar een sociaal grondrecht, maar ondanks de 
leerplicht is een individueel leerrecht nergens geformuleerd. Ook 
de directe invloed van ouders op het onderwijsaanbod blijft be
perkt. Zij kunnen invloed uitoefenen door deelname aan het 
schoolbestuur en via de medezeggenschapsraad, maar het mana
gement van een school (scholengemeenschap) is dermate ingewik
keld geworden, en vereist zoveel detailkennis, dat het vrijwel on
doenlijk is om een inhoudelijke visie op tafel te kunnen brengen. 
Dit geldt al voor de leerkrachten, laat staan voor de ouders. 

Welke conclusie valt uit dit overzicht in vogelvlucht te trekken? 
De verwachting dat onderwijsidealen met centraal beleid gere
aliseerd kunnen worden, is een illusie gebleken. Zowel op het ge
bied van de gelijkheid, als op het gebied van het inhoudelijke 
resultaat. Eén op de vier leerlingen doubleert één of meer keer, 
en één op de drie leerlingen vertrekt zonder diploma. De 
motivatie van leerlingen is door de bank genomen slecht. Wie dit 
niet uit eigen ervaring kent, heeft door de serie van de VPRO, 
'De Klas', een ontnuchterend kijkje in de keuken gekregen. Bij 
onderwijsvernieuwing gaat het voornamelijk over de besluitvor
ming, over de toedeling van middelen. 

Lijnen naar de toekomst 

Om minstens twee redenen mogen we niet bij de pakken neer 
blijven zitten en is een grondige herbezinning nodig. Ten eerste 
vanwege het grote aantal jongeren dat het onderwijs de rug toe 
keert en ten tweede door de neiging van de overheid zich terug 
te trekken ten gunste van 'het vrije spel der maatschappelijke 
krachten'. In onderwijsland betekent dit het ruimte geven aan 
de belangen van het bedrijfsleven (werkgevers/werknemers orga
nisaties) en die van de verzuilde landelijke onderwijsorganisa
ties, de vakbonden, koepels en adviesorganen, die -in samenspel 
met de landelijke overheid(kroonleden)- nu het onderwijsfront 
vormen. Het overheidscentralisme wordt in dat geval vervangen 
door een corporatistisch-getint centralisme, dat alleen maar nog 
moeilijker te controleren zal zijn. 
Een eerste opgaaf lijkt mij om het onderwijs weer zo in te 
richten dat het aanspreekt, dat het weer gaat om de gretigheid 
tot leren. Aanmoediging in plaats van ontmoediging, een soepe
ler overgang tussen leren en werken, waarQ.oor kinderen al jong 
ervaren dat onderwijs zin heeft, lijkt mij van belang. Er is veel 
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know-how in de onderwijskunde ontwikkeld, dat inzicht geeft in 
de vraag welke factoren het plezier in het leren stimuleren en 
welke ontmoedigend werken. Maar het onderwijsveld is zo druk 
bezig met processen van schaalvergroting, bezuinigingen en 
rechtspositionele aspecten, dat de aandacht voor dit soort as
pecten nu ontbreekt. De basisbehoeften, vanuit de tabuIa rasa
situatie geformuleerd, dienen als uitgangspunt genomen te wor
den en van daaruit moet de behoefte van de gemeenschap wor
den geformuleerd, in plaats van andersom. Dat is dan kiezen 
voor: 
• ontplooüng, ambitie, je weg weten te vinden in het bestaande 
maatschappelijk bestel; 
• medeleven, samenwerking, warmte, erkenning, sharing en 
• behoeften van de gemeenschap: continuïteit en ruimte voor 
vernieuwing - het probleemoplossend vermogen vergroten. 
Erkend moet worden dat de context waarin onderwijs plaats
vindt, de school zelf, bepalend is voor de kwaliteit van het on
derwijs. De deelnemers- de pupillen, met de ouders op afstand 
en de onderwijsgevenden- kunnen dit het beste beoordelen. Het 
management dient daarvoor dan de voorwaarden te creëren. Ook 
de 'afnemers' van het onderwijs zouden dan een stem mogen 
hebben waar het gaat om de vraag hoe het onderwijs er uit moet 
zien. Dat is nu niet het geval. In het algemeen geldt dat de wet 
medezeggenschap een typisch bureaucratisch produkt is, moei
lijk te doorgronden en lastig te hanteren, terwijl de reële zeg
genschap te gering is. 
Erken dat opvoeders en leerkrachten beide een verantwoorde
lijkheid hebben voor het vormen van kinderen op weg naar 
volwassenwording. Scholen moeten een grotere zelfstandigheid 
krijgen om de eigen vorm te kiezen, in de sharing of samenwer
king met de ouders of opvoeders. (De Amerikaanse rechtssocio
loog Joel Handler heeft dit bijvoorbeeld uitgewerkt voor een 
school voor gehandicapte kinderen in zijn boek: The Conditions 
of Discretion, Russell Sage Foundation, N.Y.1986). Reële partici
patie zal leiden tot nieuwe vormen van samenwerking tussen 
verschillende scholen of scholengemeenschappen, maar in dat 
geval ontstaat 'het middenveld' van onderaf. Het zou een 
essentieel verschil betekenen met het corporatistisch getinte 
middenveld, waar de binding juist ligt tussen bonden en over-

heidsambtenaren op centraal niveau. 
Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat wanneer de scholen, 
samen met hun gebruikers, de kwaliteit van het onderwijs mo
gen bepalen, het allemaal goed komt. Natuurlijk moet de over
heid, daarin gestuurd door de visies van politieke partijen, een 
grote mate van zeggenschap blijven uitoefenen over het onder
wijs. In de huidige situatie is evenwel de balans doorgeslagen 
naar een soort corporatisme op centraal niveau, zodat een her
stel van de vitaliteit aan de basis onmogelijk is. De tijd is rijp 
-hoewel het CDA zich hiertegen blijft verzetten- om decentrale 
bestuursvormen mogeljk te maken, als bruggen tussen het open
baar en het bijzonder onderwijs op gemeentelijk niveau. Op die 
manier wordt de patstelling doorbroken, die door de onderwijs
pacificatie is ontstaan. Het lijkt mij alleen maar logisch dat een 
bestuurlijke structuur aansluit bij de behoefte van scholen. 
Op centraal niveau dient het debat tussen verschillende politieke 
visies plaats te vinden. In de 'kerndoelen' is al veel know-how 
neergelegd. Het gaat echter niet alleen om kennis en vaardighe
den, maar ook om een idealistische mensvisie. Dat aspect is te 
lang onderbelicht gebleven. Juist het onderwijs kan belangrijke 
gemeenschapswaarden, zoals gelijkheid van kansen, de integratie 
voor zwakkere leerlingen, het inhalen van taalachterstand voor 
nieuwkomers, heel concreet maken. De overgang tussen werken 
en leren dient overzichtelijker te worden. Het is niet voor ieder
een een zegen om tot het zestiende jaar in de banken te zitten. 
Aan de andere kant zullen er veel meer mogelijkheden moeten 
komen voor om-en bijscholing van volwassenen, alleen alom de 
nieuwe (technologische) ontwikkelingen bij te kunnen houden. 
En de politiek, zij dient er voor te waken dat op het onderwijs 
niet onevenredig wordt bezuinigd. Immers, in landen waar de 
staat zich terugtrekt, zoals Engeland en de V.S., gaat de kwaliteit 
van het onderwijs achteruit. Vooral de sociaal-zwakkere groepen 
worden daarvan de dupe. Niet voor niets wordt in ontwikkelings
landen onderwijs als hèt instrument gezien voor de verbetering 
van het leefniveau van de bevolking. De afbraak en de devaluatie 
van onderwijsvoorzieningen leveren op korte termijn enige finan
ciële winst, maar op de lange termijn ontstaat een onherstelbaar 
verlies. Daarom: géén afbraak, wel ombouwen met de burgers 
zelf als belangrijkste bouwmeesters . • 
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