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September vorig jaar, tij
dens de Olympische Spelen 
in Sydney en op het hoogte
punt van de campagne voor 
de presidentsverkiezingen, 
verscheen een paginagrote 
advertentie in USA Today. 1 

Een krachtige 
overheid 

stelt haar burgers 
centraal- ook 

blieke school voor je kinde
reo buiten de wijk waar je 
woont, of met een (gods
dienstige) identiteit als je 
dat wilt. Kortom: ook hier 
kiest men het Nederlandse 
model als lichtend voor
beeld. 

in het onderwijs 

Ondertekend door tal van 
Democratische en Repu
blikeinse prominenten, on
der meer de ministers van 

MARLEEN BARTH* 
De conclusie zou voor de 
hand kunnen liggen: wat 
heeft de PvdA nog te zeuren onderwijs onder Carter en 

Reagan. De advertentie toont een ranglijst van de 
onderwijsprestaties van 2 1 Ianden; de Verenigde 
Staten komen niet verder dan een bescheiden 1 8e 
plaats. 'Imagine the humiliation if these were the 
Summer Games Standings', staat erboven. Wat deze 
advertentie op mijn prikbord deed belanden, is de 
nummer een van haar ranglijst: Nederland. 

Maar er is meer dat deze oproep tot onderwijs
hervormingen in de vs voor een Nederlandse poli 
tica interessant maakt. Hij laat zien hoe groot de pa
rallellen zijn in de discussie daar en hier over inves
teren in onderwijs: 'Every year we pump more 
money into our public education system, and every 
year the system gets worse', stellen de onderteke
naars vast. 'Het gaat over heel wat meer dan: meer 
geld', verwoordt Ad Melkert dat aanmerkelijk posi
tiever. 2 

Nog boeiender wordt het voor iemand die de 
moeite neemt om de website van de ondertekenaars 
van de advertentie te bezoeken.3 Zij zoeken de op
lossing voor de achterblijvende kwaliteit van het 
Amerikaanse onderwijs namelijk niet, zoals een Eu
ropeaan snel zou verwachten, in meer prive-onder
wijs. De club strijdt voor meer geld voor publieke 
scholen, die ouders dan zelfmogen kiezen. Een pu-

over invloed van de burger op het onderwijs, als 
mensen als Henry Kissinger, George Shultz en Mar
tin Luther King Ill Nederland als baken beschouwen 
- of het nu gaat om de kwaliteit van onze scholen of 
de inrichting van ons onderwijssysteem? Heeft Paul 
Kalma daarom gelijk, met zijn afwijzing van het prin
cipe 'de burger centraal', zoals door Melkert gelnt
roduceerd in het sociaal-democratisch denken over 
revitalisering van de collectieve sector?4 

Ik ben zo bescheiden te menen van niet. Niet 
omdat de advertentie onzinnig is, integendeel. Cal
vinistische tobbers als wij zijn, zien Nederlanders 
in de tweejaarlijkse rapportages van de OESO over 
het onderwijs in de lidstaten altijd wei het bij an
dere Ianden achterblijvende investeringspercen
tage, en niet de geweldige prestaties die Neder
landse scholen leveren>. Iedereen die klaagt over 
gebrek aan diversiteit in ons onderwijs, bewijst 
vooral zijn gebrekkige kennis van ons systeem6 . 

Nergens anders ter wereld worden niet aileen 
openbare, maar ook Katholieke en Protestants
Christelijke scholen volledig door de overheid be
kostigd, net als Hindoestaanse- (liberaal en conser
vatief), Islamitische- en Rozenkruisersscholen. 
Nergens anders zijn Montessori- Vrije-, Freinet-

1. USA Today, 29 september 2ooo. 
2. A. Melkert, 'Nieuwe ambitics, cen 
progressieve agenda voor nationale en 
internationale betrokkenheid ', in: 

3· www.parentsincharge.org. 
4· Melkert, blz. 16o e. v .. 

6. Zie bijvoo.-beeld: H. Wijers, 'De 
'aaibaarheid' voorbij, Kenniscconomie 
vraagt om fundamenteel andere 
inrichting samenleving' (Den Uyl-lezing 
2ooo) biz. 19. Socialisme &.Democratie, nr. 4, 2 oo 1, 

blz. 163. 

s. Education at a a lance, OECD 
indicators, 2oo1 edition. Met name in 
exacte vakken soren Nederlandse 
leerlingen erg goed. 
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en Jenaplanscholen zo' n alledaags verschijnsel. 
Wei, omdat goed natuurlijk altijd beter kan. 

Wei, omdat ik de argumenten van Kalrna tegen 'de 
burger centraal' niet erg krachtig vind, zoals ik hier
onder zal verduidelijken. Wei, vooral, omdat mijns 
inziens juist voor de Partij van de Arbeid nadenken 
over een bepalende rol van burgers in de collectieve 
sector een opdracht moet zijn. Te lang zijn weals 
partij vereenzelvigd met 'collectief om het collec
tief', met een overheidssysteem dat niet dienend, 
stimulerend en actief kwaliteitsbevorderend is, 
maar star, bureaucratisch en naar binnen gekeerd. 
Wil de Partij van de Arbeid een partij voor mensen 
zijn, en tegelijkertijd waken over solidariteit en ge
meenschapszin (even democratisch als sociaal dus), 
dan heeft ze geen andere keuze dan te bouwen aan 
een overheid waarvan burgers ervaren dat zij mede
eigenaar zijn. Geen mooier moment daarvoor dan 
het huidige, nu deze discussie niet meer gehinderd 
hoeft te worden door alles bepalende fmanciele be
perkingen. 

De bezwaren van Kalma 

Kalma gebruikt voorbeelden uit het onderwijs om 
zijn stellingname te onderbouwen. Kort gezegd ko
men zijn bezwaren tegen 'de burger centraal' op het 

' volgende neer: 
- Het miskent de betekenis van onderwijs als 
collectief goed; 
- Het wakkert de jacht op meer onderwijs en 
daarmee diploma-inflatie aan; 
- Het opent de weg voor een financiele ver
taling van het principe: meer en hogere ouderbij
dragen; 
- Het doet tekort aan de professionaliteit van 
leraren; 
- Het vormt een vrijbrief voor grotere centrale 
bemoeienis met scholen. 7 

Kalma heeft gelijk dat de betekenis van onderwijs als 
collectief goed groot is. Niet aileen omdat het aan-

dee! van de dienstensector in onze economic en het 
belang van technologische innovatie voor econorni
sche groei stijgt, en daarmee het belang van een 
goed opgeleide beroepsbevolking. 8 Het belang is 
vee! breder: goed opgeleide mensen Ieven Ianger en 
gezonder en voelen zich gelukkiger. 9 

Ingewikkelder wordt zijn redenering als Kalma 
'de burger centraal' opeens synoniem verklaart met 
'een economisch-liberale nadruk op onderwijs als 
individueel investeringsgoed', waar de PvdA vol 
gens hem te weinig tegenwicht voor biedt. Kalma 
maakt echter nergens helder waar of wanneer 'de 
PvdA' onvoldoende over het voetlicht zou brengen 
'hoe groot het maatschappelijk belang van onder
wijs voor met name gelijke kansen van allen is' . Ster
ker nog, enkele bladzijden verder beklaagt bij zich 
meermalen over de te hoge pretenties van onder
wijspolitiek, en de verkeerde neiging van 'de PvdA ' 
om 'de school als panacee voor alle kwalen te zien'. 
H ij concludeert: 'Meer terughoudendheid in dit op
zicht zou de sociaal-democratie passen '.I 

0 Wat is het 
nou? Willen we met onderwijs te veel of te weinig? 

Ook het door Kalma vermaledijde, kennelijk uit 
de weg gaan door 'de PvdA' van een eventuele dis
cussie over nut en noodzaak van belastingverhoging 
ter bekostiging van ambities met (onder andere) het 
onderwijs, overtuigt niet erg als argument tegen in
vloed van ouders en leerlingen op het reilen en zei
len van de school. Zolang econornische groei en een 
navenante stijging van overheidsinvesteringen zulke 
discussies overbodig maken, hebben principiele 
stellingnames hierover een hoog symbolisch karak
ter. Vanaf de zomer van r 9 9 8 is er tot nu toe 6, 2 mil
jard gulden aan de begroting van onderwijs en we
tenschappen toegevoegd, een ongekend bedrag in 
de recente parlementaire geschiedenis. Volgens de 
OESO stegen de uitgaven aan basisonderwijs in r 998 

nergens zo snel als in Nederland. En dat in een tijd 
van lastenverlichting voor burgers. 

Kalma zou nog een punt hebben met de door 
hem aangevoerde spanning tussen 'onderwijs als 

7· P. Kalma, 'De burger de baas? 
'Paars', de PvdA en de publiekc 
sector', in: Socialisme &_.Democratie, nr. 
s, 2oo1, biz. I96-2o6. 

Io. Kalma, blz. 198, 2o2 - 4. &_Democratie, nr. 3 1999, biz. I I I - 1 24: 

8. Wijers, biz. 3 e. v .. 
9. Zo Ieven hager opgeleiden 
gemiddeld 3 ,s jaar Ianger dan laag 
opgeleiden, en brengen I 2 jaar Ianger 
door in goecle gezondheid . Uit : RIVM, 
Volksaezondheid Toekomst Verkennina, 
Bilthoven, 2ooi. 

I 1. H.J. Walberg & M.C. Wang, 
'Effective educational practices and 
provisions for individual differences ', 
In : M.C. Wang, M.C. Reynold & H.J. 
Walberg (Eds.), Handbook '![Special 
Education Research and Practice, vol. I, 
New York , I987. 
I 2. M.Barth, 'Galbraith voor de klas , 
De tevreclen meerclerheicl en ongelijke 
kansen in het onderwijs', in: Socialisme 

A Is de belangen van de tevreden 
meerclerheid ongeremd kan prevaleren 
in het onderwijs, remt dat juist gelijke 
kansen voor iedereen. Overigens is de 
afkomst van kinderen (en met name het 
opleidingsniveau van hun ouders) nog 
steeds grotendeels bepalend voor het 
verloop van hun schoolloopbaan. 
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collectief goed met een grote maatschappelijk bete
kenis' en 'de burger centraal' als invloed van burgers 
(lees: ouders, leraren, leerlingen) een negatief ef
fect op de kwaliteit van onderwijs zou hebben. On
derzoek toont aan dat het tegendeel het geval is. 1 1 

Dan Kalma's tweede bezwaar: aanwakkerende di
ploma-inflatie, door de niet-aflatende hanger onder 
burgers naar meer scholing. Hier heeft hij een punt 
als hij vaststelt dat onderwijs, altijd gekoesterd als 
weg naar gelijkere kansen, kan uitgroeien tot de be
langrijkste oorzaak van sociale ongelijkheid. Naar
mate de status van mensen minder bepaald zal wor
den door hun afkomst en meer door hun opleidings
niveau, verwordt onderwijs tot bron van ongelijk
heid. De PvdA zal zich de komende jaren zeker moe
ten bezinnen op de vraag hoe ze de strijd met deze 
schaduwkant van de meritocratie het beste kan aan
gaan. 12 

Kalma maakt echter niet duidelijk tegen welke 
'diploma-race' hij zich precies keert. Vindt hij het 
verkeerd dat steeds meer mensen een diploma 
hal en, of dat steeds meer mensen een diploma in het 
hager onderwijs halen? Er van uitgaande dat het laat
ste het geval is, hoe verklaart Kalma dan het nij
pende gebrek aan hoger opgeleiden (leraren, ver
pleegkundigen, informatici, technici) dat Neder
land teistert? 
En: wie had den die diploma's dan niet moe ten hal en, 
om inflatie te voorkomen? Het overgrote dee! van 
het gestegen aantal hogere diploma's van de afgelo
pen decennia is behaald door vrouwen, die op spec
taculaire wijze hun onderwijsachterstand op man
nen hebben ingelopen. Oat had ik niet graag willen 
missen. 

De bewering dat een hogere onderwijsdeelname 
leidt tot verdringing van lager opgeleiden, houdt bij 
de huidige krapte op de arbeidsmarkt geen stand. Er 
is een groot tekort aan personeel in de bouw, de ho
reca en winkels. Wie hier voor is opgeleid, wordt 
niet verdrongen maar met de rode Ioper binnen ge
haald. Het is zelfs goed denkbaar dat de aanwezig
heid van meer hoger opgeleiden een positief effect 

II). Kalma, biz. 2oo. 

heeft op de sociaal-econornische positie van lager 
opgeleiden: hoe schaarser zij worden, hoe hoger hun 
prijs. Ergo: diploma-inflatie leidt tot inkomensni
vellering. '3 Voor zover een groeiende stapel diplo
ma's al nadelen heeft, wegen de voordelen ervan dus 
ruirnschoots op tegen de eventuele nadelen. 

Bij het derde argument gaat Kalma er van uit dat 
meer invloed van ouders op de school vrijwel auto
matisch zal leiden tot hogere ouderbijdragen, die 
dan ook nog een structure! ere plek in de bekostiging 
van scholen zullen krijgen. Op dit moment spelen 
ouderbijdragen een zeer beperkte rol. In het basis
onderwijs vraagt 9 s procent van de scholen niet 
meer dan 1 oo gulden per jaar'4, voor schoolreisjes 
en Sinterklaas. Leerrniddelen, leerkrachten en an
dere essentialia worden er doorgaans niet van be
taald. Met zo'n bijdrage voor extraatjes is niets mis. 
Kalma wijst er volkomen terecht op dat als ouderbij
dragen een substantiele en structurele rol zouden 
gaan spelen in de bekostiging van scholen, verscher
ping van het verschil tussen armere en rijkere scho
len op de loer ligt. Hoogopgeleide tweeverdieners 
zijn nu eenmaal niet evenredig over aile scholen ver
deeld. Een grotere rol voor ouderbijdragen ver
draagt zich slecht met leerplicht (als de overheid 
voorschrijft dat iets moet, moet zij er zelf voor zor
gen dat het ook kan), en met de ontwikkeling naar 
zelfstandiger scholen - het gaat niet aan professio
nele organisaties uit te leveren aan de charitas van 
ouders. 

Oat maakt het des te raadselachtiger dat Kalma 
zich afvraagt 'of uitgerekend een sociaal-democrati
sche partij deze ontwikkeling moet gaan bevorde
ren?' '> Wie doet dat dan? De fractie in de Tweede 
Kamer in elk geval niet, mag blijken uit deze uit
spraak van Melkert tijdens de Algemene Beschou
wingen van vorig jaar: 'Ouderbijdragen mogen 
nooit meer zijn dan een toefje slagroom. De over
heid moet zorgen voor de taart. ( ... ) Ongelijkheid 
van kansen als gevolg van private bekostiging wijst 
de PvdA-fractie vierkant van de hand'. ' 6 Een en 
ander mondde tijdens het de bat over de Onderwijs-

13. Voorlopig is hier weinig sprake van, 
gezien het hoge persoonlijke rendement 
dat mensen nog altijd van een hoger 
onderwijsopleiding genieten. Zie: 

16. Handelinaen Tweede Kamer, 20 

september 2ooo, 2- 26 & 27. 

'8. Hct SCP voert geen enkel 
empirisch bewijs aan voor de 
veronderstelling dat het particulier 
onderwijs de komende jaren zal 
groeien. Het publieke investeringspeil 
groeit deze jaren juist sterk, en ouders 
zijn tevreden over het publiek 
bekostigde onderwijs (zie noot 40). 

J.J.M. Theeuwes, 'Het rendement van 
scholing en training', ESB, II) 

september 1993, biz. 841) -81)9. 
'4· lnspectie voor het Onderwijs, 
Onderwijsverslaa 2000, biz. 61). 

17 . De Kamer spreekt in deze motie uit 
dat het onderwijs voor 1 oo procent 
moet worden bekostigd uit publieke 
middelen. Handelinaen Tweede Kamer, 16 

november 2ooo, 24- 1879 · 
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begroting 2oo1 uit in een breed gesteunde motie
Oijksma c.s., die een structurele rol voor hogere ou
derbijdragen ronduit afwijst. '7 Ik heb geen enkele 
reden om te veronderstellen dat de fractie een an
dere opstelling zal gaan kiezen . 

De verwachting van het SCP dater in hoog tempo 
meer particulier gefmancierde scholen bij zullen 
komen, kent een dubieuze onderbouwing. ' 8 Maar 
de beste manier om zo'n eventuele ontwikkeling te 
voorkomen is ... meer invloed van burgers op het 
publieke bestel. Als ouders zich daar thuis voelen en 
hun kinderen in goede handen weten, zouden ze -
om het op z'n Hollands te zeggen- wei gek zijn om 
veel geld te betalen voor iets dat je om de hoek ook 
gratis kunt krijgen. ' 9 

Met zijn vierde bezwaar - 'de burger centraal' gaat 
ten koste van de professionele autononlie van lera
ren - vliegt Kalma wei erg uit de bocht. Natuurlijk, 
goed onderwijs kan niet zonder goede leraren. Te
recht dus, dat de afgelopen jaren voorrang is gege
ven aan versterking van de positie van leraren, door 
betere arbeidsvoorwaarden en verlaging van de 
werkdruk. Ook de komende jaren zal dat voluit 
moeten worden doorgezet. Daarom spreekt Mel
ker.t ook nadrukkelijk over 'meer invloed voor lera-

'ren en ouders'. 20 

Maar dat neemt niet weg dat de leraar er is voor 
de kinderen, en niet andersom. En dat de belangen 
van kinderen niet beter kunnen worden gediend dan 
door hun eigen ouders . 21 Het is dan ook een nlisver
stand om te denken dat zeggenschap van ouders ten 
koste zou gaan van invloed van leraren, of an
dersom . Zoals gezegd: de beste scholen zijn de scho
len waar ouders en leraren sam en het grootbrengen 
van kinderen ter hand nemen. 

Het begrippenkader wordt ronduit schimmig als 
Kalma 'de burger centraal' gelijk verklaart aan 
'marktwerking' en dat weer aan 'prestatiebeloning'. 
Als hij ' marktwerking' defmieert als 'werking van 
vraag en aanbod', zie ik het probleem niet. Ouders 
hebben immers al vrije schoolkeuze en bepalen zo 

mede de omvang van het budget van de school (die 
per leerling door de overheid bekostigd wordt). 
Kalma geeft aan dat hij rtiet van die vrije schoolkeuze 
af wil, en dat lijkt mij volkomen terecht. 

Wat hij vervolgens onder 'prestatiebeloning' 
verstaat, wordt niet duidelijk. Niemand propageert 
de komst van een soort stukloon op school. 2 2 Maar 
dat er verschil zou kunnen gaan ontstaan in de belo
ning van leraren, lijkt mij een heel gezonde ontwik
keling. Elke organisatie kent werknemers die zich 
voor 1 1 o procent inzetten en werknemers die de 
kantjes er af I open . Zo zijn er ook leraren die altijd 
de sportdagen orgartiseren, weken vakantie opoffe
ren om het rooster in elkaar te draaien of de ene na 
de andere cursus volgen, en leraren die 's rniddags 
niet weten hoe snel ze naar huis moeten komen, zich 
drukken van de ouderavonden of geen zin hebben 
om zich te verdiepen in ICT. Oat de eerste groep le
raren nog steeds elk jaar hetzelfde periodiek extra 
krijgt als de tweede groep, d;h is pas in flagrante 
strijd met de 'professionele autononlie van de le
raar' die Kalma terecht hoog in het vaandel heeft. 

Tenslotte: de 'vrijbrief voor vergaande en gedetail
leerde bemoeienis van overheidswege ·met de on
derwijspraktijk', die volgens Kalma het gevolg zal 
zijn van meer invloed van burgers. Hier schakelt hij 
'de burger centraal' gelijk met prestatiemeting en 
prestatie-evaluatie in het onderwijs. En inderdaad 
kunnen burgers lastig invloed uitoefenen op het be
leid van een school als zij niet weten water gebeurt, 
en niet kunnen bepalen of het geboden onderwijs 
wei aan de maat is. Kalma gaat er dus terecht van uit 
dat transparantie van scholen over hun beleid en hun 
resultaten de evenknie vormt van invloed van bur
gers. En zeker, ouders stellen hoge eisen aan het on
derwijs. Begrijpelijk: het gaat om het belang van hun 
kinderen. 

Maar wat is er mis mee, dat scholen helder moe
ten gaan maken wat zij doen met tientallen miljar
den aan gemeenschapsgeld? Oat de overheid er na
mens de belastingbetalende burger op toeziet dat 

19. Particulier onderwijs gaat snel in de 
papieren I open, als ouders de overheid 
willen evenaren. In het primair 
onderwijs besteedt de rijksoverheid in 
2001 zo'n 7100 gulden per lcerling per 
jaar; dat is dus nog exclus.ief de 
onderwijsuitgaven van gemeenten (aan 
bijvoorbeeld schoolgebouwen). In het 
voortgezet onderwijs besteedt de 

rijksoverheid 1o.soo gulden per 
leerling per jaar. 

gelukkig', gepubliceerd in Index (uitgave 
CBS), april 2oo1, blz. 8. 
2 2. H . Oosterbeek, Marktwerking in 
onderwijs is slecht idee, Het Financieele 
Daablad, 2o april 2oo1. Oosterbeek 
trapt dus een open deur in met zijn 
bezwaren tegen 'stukloon' in het 
onderwijs. 

2o. Melkert, biz. 164. 
2 1. Uiteraard zijn er uitzonderingen op 
deze algemene uitspraak. Met ruim 90 
procent van de Nederlandse jongeren 
gaat het uitgesproken gocd; zij voelen 
zich gelukkig en hebben een goede 
relatie met hun ouders. Zie: 'Jong en 
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het onderwijs kwaliteit Ievert? Of dat een politieke 
partij verantwoording aflegt aan haar kiezers over 
wat haar ambities met het onderwijs zijn, en wat zij 
er voor gedaan heeft en zal gaan doen om die ambi
ties ook te verwezenlijken? 

Mochten scholen als gevolg van dit alles (toch de 
grondbeginselen van onze parlementaire democra
tie) risicomijdend gedrag gaan vertonen, wie kan 
daar binnen de school in een vroeg stadium beter te
genwicht aan bieden dan ouders, leerlingen en lera
ren?23 

Geen publieke sector zonder publiek 

'Mensen zullen eerlijker moeten erkennen dat de 
overheid hard nodig is, dat burgers elkaar soms echt 
de maat moeten nemen door geboden en verboden. 
Oat is lange tijd uit de mode geweest. Overheden 
zullen anders moeten gaan werken: open, dienst
baar en betrokken - dichter bij mensen. Aan zo' n 
revolutie moeten politieke bestuurders Ieiding 
geven, onafhankelijk van de organisaties en betrok
ken bij mensen. Daar hebben we op alle niveaus nog 
veel te leren en vee! te verbeteren. De politiek is de 
overheid niet. De Partij van de Arbeid staat wei voor 
een overheid die haar taak 

nen of zelfs aanmoedigen. 
De opdracht voor de Parti j van de Arbeid voor de 

komende jaren is daarom te komen tot een herijking 
van verantwoordelijkheden, juist om de overheid 
weer het gezag en het respect te geven dat zij nodig 
heeft om haar taken uit te kunnen voeren. Oat bete
kent het verlaten van de trend van de afgelopen pak
weg 2o jaar, die anti-overheid was: de overheid 
moest slanker, bedrijfsmatiger, taken afstoten. Oat 
alles heeft de prestaties niet zichtbaar verbeterd. 
Hoogste tijd dus om de koers te wijzigen; naar een 
zelfbewuste overheid, die haar werk goed doet. En 
goed, dat is de belangen van al haar burgers centraal 
zetten. 

In het onderwijs klemt dat des te meer omdat deze 
sector voor een niet geringe opgave staat. Nederland 
ontwikkelt zich in een hoog tempo van een indus
triele samenleving naar een kenniseconomie. Een 
hoog opgeleide, flexibele en innovatieve beroepsbe
volking is een noodzaak om internationale concur
rentie aan te kunnen. 

Maar ook de definitie van 'burgerschap' veran
dert radicaal. De industriele samenleving ken de een 

verstaat'. 24 

Dit citaat uit de Van 
Traa-rede van Melkert ver
heldert het centrale argu
ment dat tegen de redene
ring van Kalma in te bren
gen valt: hij vat Mclkerts 
betoog over 'de burger 
centraal' vee! te eng op. 

ledereen die klaagt 

over gebrek aan diversiteit 

in ons onderwijs, 

bewijst vooral 

sterk hierarchische organi
satie: aan de top van de pi
ramide werd nagedacht, 
aan de basis vooral uitge
voerd. Alom is waarneem
baar dat de opbouw van de 
maatschappij steeds platter 
wordt. Door het stijgende 
opleidingsniveau en de toe
nemende deling en specia

zijn gebrekkige kennis 

van ons ~steem 

Een overheid die zich een dienaar weet- niet van de 
Kroon maar van het volk - ondergraaft daarmee 
niet vanzelfsprekend de eigen positie. lntegendeel! 
Een overheid die krachtig wil kunnen optreden, die 
algemene belangen wil dienen die individuen uit 
zichzelf niet goed of rechtvaardig organiseren, zo' n 
overheid wint aan arms lag als zij een grote legitima
tie onder haar burgers kent. Hoe meer de overheid 
door burgers gedragen wordt, hoe meer burgers 
overheidsoptreden zullen accepteren, ondersteu-

lisatie van arbeid krijgt de samenleving steeds meer 
het karakter van een verzameling autonoom opere
rende eenheden, die ieder een eigen, gelijkwaardige 
positie innemen, en regelmatig van samenstelling 
veranderen. 

Oat vraagt vee! van mensen. Beschikken over 
hoogwaardige basiskennis, maar ook een Ieven lang 
blijven leren; goed kunnen communiceren met al
lerlei verschillende mensen; eigen verantwoorde
lijkheid nemen: het zijn onontbeerlijke vaardighe-

23. A. van der Zwan, 'Het klassickc 
drama van de nieuwe maatschappchjke 
onderklasse, Een tegendraadse analyse 
van allochtone onderwijsachterstan
den', Socialisme &...Democratie, 4, 2001, 

bJz. IJI - 146 . 
24. Melkert, biz. 1 6 3. 
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den om in een kennissamenleving volwaardig mee te 
kunnen doen. Het onderwijs is niet de panacee voor 
aile kwalen, maar heeft wei de niet geringe taak om 
jonge mensen adequaat voor te bereiden op een ge
compliceerde maatschappij waarin vee! van hen 
wordt verwacht. Tegelijkertijd nemen onderwijs en 
wetenschappen een steeds centralere positie in als 
motor van de economie, en wordt de schoollangza
merhand de enige plek die mensen nog vanzelfspre
kend bindt. 
Voor een partij die staat voor een eerlijke spreiding 
van kennis, macht en inkomen is er daarom volgens 
mij geen andere optie dan het koesteren van hoge 
ambities voor het onderwijs. Oat schept echter wei 
verplichtingen : een even hoge inzet van politici om 
scholen en instellingen in staat te stellen hun maat
schappelijke taken goed uit te Iaten voeren. Oat be
tekent doorgaan met een omvangrijk investerings
programma, dat scholen financiele ruimte geeft. 
Maar scholen hebben ook ruimte van handelen 
nodig. Het vergt de nodige hervormingen, om elke 
bij het onderwijs betrokken partij in een optimale 
positie te brengen. 

De burner centraal 
Hoewel de invloed van ouders in het Nederlandse 
'onderwijs groter is dan in andere Westerse Ianden, 
is het zeer we! mogelijk hun rol nog te versterken. 
Zo kent (met name het basis-) onderwijs in Neder
land vele richtingen, maar deze moeten wei door 
het ministerie worden erkend voordat tot stichting 
van een school mag worden overgegaan. Oit is een 
onnodige hinderpaal voor ouders die uitgesproken 
ideeen hebben over onderwijs, maar daar binnen het 
bestaande aanbod geen passende school bij vinden. 
In de praktijk blijken het vooral deze ouders te zijn 
die uiteindelijk maar overgaan op stichting van een 
prive-school. Wil de overheid hen voor het publieke 
bestel behouden, dan moeten zij de ruimte krijgen 
om zonder inhoudelijke toets vooraf van het minis
terie een school te kunnen beginJ1en. Er ligt al vijf 
jaar een voorstel op de plank dat deze mogelijkheid 
creeert; de komende kabinetsperiode zal een wet 
met voorrang het Staatsblad moeten bereiken . 2S 

Het instemmingsrecht van ouders en leerlingen 
over belangrijke beslissingen op school kan aanzien
lijk omvangrijker. Wettelijke kaders ten aanzien van 
bijvoorbeeld schooltijden, roosters en vakken zul
len moeten blijven bestaan, als garantie van kwaliteit 
en bescherming van leerlingen en leraren. Maar het 
kan vee! globaler - moet de overheid werkelijk aan
geven hoeveel uren Nederlands er in de brugklas ge
geven worden? Scholen zouden zich vee! meer kun 
nen proflleren op de vormgeving en inrichting van 
hun schooljaar; ouders kunnen dan ook echt kiezen 
voor een school die bij hen en hun kind past. 16 

Kinderen met onderwijsachterstanden, leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden of een handicap worden 
door de overheid extra bekostigd. Oat Ievert scho
len de mogelijkheid deze kinderen een eerlijke kans 
te bieden om hun tal en ten tot bloei te brengen. Maar 
de zeggenschap van ouders over deze budgetten is 
beperkt . De zogenaamde gewichtenregeling (voor 
kinderen met onderwijsachterstanden) wordt 
rechtstreeks aan schoolbesturen overgemaakt; zij 
hebben niet eens de plicht dat geld in te zetten op de 
school van het betrokken kind. Voor kinderen in het 
speciaal onderwijs hangt de ruimte voor ouders af 
van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar 
School, waar zij onder vallen. Voor kinderen met 
een handicap is er nog altijd geen Rugzakje. Al deze 
zorgbudgetten zouden persoonsgebonden budget
ten moeten zijn, om ouders het eindoordeel te 
geven over de vraag waar hun kind het beste af is. 27 

Ouders hebben vrije schoolkeuze, maar sommige 
ouders zijn vrijer dan anderen. Het zijn uitzonderin
gen, maar er zijn nog altijd bijzondere scholen die 
leerlingen weigeren, omdat ze allochtoon zijn of een 
leerhandicap hebben. Daarom zouden scholen wet
telijk moeten worden verplicht hun toelatingscrite
ria te publiceren. Aile ouders die bereid zijn de 
grondslag van een school te respecteren, moeten 
worden toegelaten - ook in de ouderraad of het 
schoolbestuur. Een weigering moet open staan voor 
beroep bij de (administratieve) rechter. 

Geen invloed zonder informatie. Daarom moe
ten scholen maximale openheid gaan betrachten 
over hun prestaties, beleidskeuzen en handelen. De 

lS. 'De identiteit van de school in een 
pluriforme samenleving', T weede 
Kamer, nr. 2S 167, nr. 1 , 9 december 
1996. Uiteraard gelden voor aile 
scholen dezelfde getalsmatige 
randvoorwaarden om van start te 
mogen gaan. 

2 6. Zie bijvoorbeeld A. van Langen en 
M. Hulsen, Schooltijden in het 
basisonderwijs~·Jeiten en flctie . Nijmegen, 
2001. 

Handelinaen Tweede Kamer, 14 november 
2ooo, 32-1]2o. Het advies wordt 
september aanstaande verwacht. 

2 7. Op initiatief van de PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer is hierover een 
advies gevraagd aan de Onderwijsraad. 
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overheid moet het kader gaan scheppen van kwali
teitscriteria die voor ouders en leerlingen een be
langrijke indicatie leveren van het door een school 
geboden onderwijs. Daarvan zou in elk geval de pu
blicatie van een regelmatig gevraagd oordeel van ou
ders en leerlingen over 'hun' school onderdeel moe
ten uitmaken. 

Naar ze!Jstandige scholen 
Grote eigen verantwoordelijkheid van scholen voor 
bewaking van hun kwaliteit is de beste garantie dat 
die kwaliteit ook geleverd zal worden. Zelfbewust
zijn bij scholen van de noodzaak om hun eigen orga
nisatie voortdurend bij de tijd en op peil te houden, 
is aanmerkelijk doeltreffender en doelmatiger dan 
de overheid die dat probeert te doen tegen de klip
pen van wisselende bereidheid op de werkvloer op. 
Uitgangspunt zou moeten zijn: de overheid schept 
het kader van kwaliteit en de randvoorwaarden om 
daar aan te voldoen, scholen worden zo vee] moge
lijk vrijgelaten in de invulling. 

In de periode-Ritzen is dat proces voor het 
hager- en beroepsonderwijs nagenoeg voltooid. 
Ook in het voortgezet onderwijs zijn toen substan
tiele stappen gezet. De huidige bewindslieden zijn 
helaas niet vee! verder gekomen dan fraaie inten
ties. 28 Daarom zal het proces van verzelfstandiging 
van het basis- en voortgezet onderwijs in de ko
mende peri ode met kracht ter hand moeten worden 
genom en. 

Zo is het basisonderwijs rijp voor de invoering 
van lump sum-bekostiging op vrijwillige basis. Het 
voortgezet onderwijs is daar in 1 996 reeds in zijn ge
heel op overgestapt. In het basisonderwijs heeft on
geveer de helft van de schoolbesturen slechts een 
school in beheer. Deze zijn te klein om fmanciele ri
sico's te dragen. Maar de grotere schoolbesturen 
hebben voldoende kracht en kwaliteit in huis voor 
eindverantwoordelijkheid over hun begroting. 

Onderwijs is mensenwerk, maar de ruimte voor 
scholen om goed personeelsbeleid te kunnen voeren 
is beperkt. De rechtspositie van leraren is star en 
biedt am per ruimte voor een aanpak op maat - voor 

het inpassen van ondersteunende of ontwikkelende 
taken, het bieden van scholing, veri of etc . . Deze ka
binetsperiode is de zij-instroom ingevoerd, die het 
mogelijk maakt dat mensen ook met elders verwor
ven, voor het onderwijs relevante, competenties op 
school aan de slag kunnen. Maar nog steeds is een 
volledige onderwijsbevoegdheid vereist voor func
ties waar dat niet noodzakelijk hoeft: directeuren, 
remedial teachers, intern begeleiders. Nieuwe func
ties zijn bovendien nodig om leraren te ondersteu
nen: systeembeheerders, personeelsmedewerkers, 
remedial teachers, onderwijsassistenten, administra
tief medewerkers. Er moet binnen de school een 
voedingsbodem voor onderwijskundige innovatie 
zijn. Oat betekent meer ruimte voor scholing van le
raren, maar ook beleidsmedewerkers zouden op 
school een normaal verschijnsel moeten zijn. 
Kortom: ruimte voor - meer- mensen in de school, 
zowel financieel als in regelgeving, is een noodzake
lijke voorwaarde om van het onderwijs blijvend een 
wervende sector op de arbeidsmarkt te maken. 

Als de overheid bevoegdheden overdraagt aan de 
school, is het noodzakelijk om vast te stellen wie 'de 
school' eigenlijk is. In de praktijk blijkt dat 'het 
schoolbestuur' te zijn. Oat betekent niet altijd dat 
door de overheid overgemaakte taken of geld ook 
daadwerkelijk de werkvloer bereiken. Daarom zou, 
bij het verder werken aan meer autonome scholen, 
helder en onomstreden moeten zijn dat 'de school' 
ook 'de school' is. Oat vergt versterking van de Iei
ding van scholen ten opzichte van het bestuur: taken 
als personeelsbeleid, het onderwijskundig leider
schap en het uitwerken van de ( didactisch of anders
zins) identiteit van de school moeten voluit komen 
te liggen bij de directie. Het bestuur past mccr ecn 
faciliterende en toezichthoudende rol op afstand. 

Ook de ovcrheid moet de nodige investeringen 
plegcn in hct management van scholen. De direc
teur kan een school maken ofbreken. 2 9 Daarom zou 
op elke basisschool, ook de kleinere, de functie van 
directeur een volledige moeten zijn. Onderwijskun
dig management en het uitdenken van vernieuwin
gen kost tijd, en die moet scholen gegeven worden. 

28. Zie: beleid brieven 'Sterke 
instellingen, verantwoordelijke 
ovcrheid' (ministerie OC&W, 
september 1999), 'Onderwijs in 
stelling: kracht en creativiteit voor de 
kcnnissamenleving' (ministerie OC&W, 
november 2 ooo) en het recent gesloten 
akkoord 'Scholen en professionals in 

Stelling voor kwaliteit' (4 juli 2oo1). leiden tot een daling van het 
ziekteverzuim op school met bijna een 
half procentpunt. Zie: M. Gemmcke & 
S. W. van der Ploeg, Uitval van 
school/eiders in het primair onderwijs, 
Regioplan, april 2 ooo . 

2 9 . Hoe belangrijk een directeur is 
voor de kwaliteit van een school, blijkt 
uit M.P.C. van der Werf, E.H.M Nitcrt 
en G.J. Reezigt, Ejfectieve en minder 
dJectieve basisscholen voor allochtone 
leerlinaen, Groningen, 1994. Het 
vertrek van een directeur blijkt vaak te 
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Tenslotte zou de rol van de administratiekantoren in 
het onderwijs eens grondig moeten worden onder
zocht. Zij dragen bij aan 'kleilaag' tussen overheid en 
scholen, en spijkeren nog wel eens vast wat de over
heid juist heeft losgelaten. 

Een nieuwe rol voor de overheid 
Hierboven is geschetst hoe 'de burger centraal' in 
het onderwijs kan worden uitgewerkt. Voor een dee! 
zal meer invloed van burgers ten koste gaan van Zoe
termeer. Maar het rninisterie van oc&w zal haar aan
dacht ook moeten verleggen, om de grondwette
lijke verantwoordelijkheid van de regering voor de 
kwaliteit van het onderwijs waar te kunnen 
maken.3° 

Het is opvallend dat, ondanks die grondwet, de 
politick nog nooit een samenhangend kwaliteitska
der voor scholen heeft ontworpen. Zij heeft daar
door het defmieren van een goede school Iaten weg
glippen naar dagblad Trouw, het Cito en de onder
wijsinspectie. Er zijn wei deugdelijkheidseisen, 
maar die zijn verbrokkeld tot stand gekomen en 
deels verouderd. Bovendien richten tal van deugde
lijkheidseisen zich op het proces van de school: de 
inhoud van het leren. Daar zou de overheid nu juist 
een forse stap terug moeten doen - dat primaat 
'hoort te liggen bij de professionals in de school. Een 
nieuw evenwicht in de overheidssturing van het on
derwijs is noodzakelijk: de overheid stelt vast wat 
kinderen moeten leren, de scholen bepalen zelf hoe 
zij dat aanpakken. 

Daarom zouden alle huidige deugdelijkheidsei
sen eens integraal tegen het licht moeten worden ge
houden, en geschrapt als zij te ver ingrijpen in het 
pedagogisch-rudactische proces in de school. Daar
voor in de plaats zouden de eisen aan het curriculum 
(kerndoelen en exameneisen) moeten worden aan
gescherpt. Vaststellen welke selectie uit ons cultu
rele erfgoed wordt overgedragen aan de volgende 
generatie, is een afweging van algemeen belang en 
daarmee van de overheid. 

De Partij van de Arbeid zou zich moeten bezinnen 
op de vraag wat de sociaal-democratische definitie 
van 'een goede school' eigenlijk is. Openheid naar 
de kiezer over nagestreefde kwaliteitseisen - en over 
water nodig is om er voor te zorgen dat het realisti-

sche eisen betreft! - is noodzakelijk om daadwerke
lijk politieke verantwoording over onderwijskwali
teit te kunnen afleggen. 

Voor een sociaal-democratische partij ligt het 
mijns inziens voor de hand dat een centrale indica tie 
van kwaliteit van onderwijs ligt in het bieden van ge
lijke kansen voor kinderen. Teder kind moet op 
school tot zijn recht kunnen komen, ongeacht af
komst of sekse. Scholen ontvangen - aanmerkelijk 
meer geld voor leerlingen met een sociaal-economi
sche achterstand; er mag van hen verwacht worden 
dat zij daarmee ook resultaten bereiken. Maar ook 
wat een school doet om verzuim en voortijdig 
schoolverlaten tegen te gaan, brengt in beeld of zij 
werk maakt van gelijke kansen. 

Daarnaast is het van belang eenduidiger te gaan 
vastleggen wat kinderen op een bepaalde leefti jd re
delijkerwijs moeten kennen en kunnen. Basis- en 
voortgezet onderwijs kennen kerndoelen, maar die 
zijn te vaag, te weinig samenhangend en het zijn cr te 
veel . Het huiruge programma zal daarom vervangen 
moeten worden door een helder en haalbaar curri
culum, dat meer verplichtend kan worden opge
legd. Het advies van de Onderwijsraad over leer
standaarden biedt hier voor een prima hand vat. 3 1 

Door de leerstandaarden voor drie momenten vast 
te stellen - zoals nu met 7, I I en Is jaar, plus het 
eindexamen - kan per school type de voortgang van 
een leerling worden getoetst. Leerstandaarden hie
den scholen met achterstandsleerlingen een richt
snoer voor wat er van hen aan prestaties wordt ver 
wacht. Om te voorkomen dat deze kwaliteitseis 
voor scholen zonder achterstandsleerlingen een 
wassen neus is, zouden leerstandaarden op twee ni
veaus moeten worden vastgesteld. De leerstandaard 
is de bodem, en niet het plafond: een kind dat meer 
kan, mag er niet door afgeremd worden. 

Ook het pedagogisch klimaat van een school 
moet worden getoetst als criterium van kwaliteit. 
Kinderen moeten zich veilig en gerespecteerd 
weten op school. De overheid kan en mag opvoed
kundige regels niet voorschrijven . Het cultuurpeda
gogisch debat moet niet in het parlement of in Socia
lisme &.. Democratie gevoerd worden, maar op de 
school!3 2 De overheid mag wei verwachten dat 
scholen zelf, in nauw overleg met ouders, pedago
gisch beleid ontwikkelen en dat consequent uitvoe-

30. Artikel 2 3. 1 Grondwet: 'Het 
ondcrwijs is een voorwerp van de 
aanhoudende zorg der regering'. 

3 1. Onderwijsraad, Zeker Weten. 
Leerstandaarden als basis voor 
toeaankelijkheid, Den Haag, 1999 . 

J2. Zie Kalma, biz. 2o2 
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ren. Elke school hoort zich - als eerste en indrin
gende kennismaking van een kind met de gemeen
schap buiten het gezin - te bezinnen op haar bijdrage 
aan het grootbrengen van kinderen tot volwaardig 
burgerschap. 

Tenslotte zal een school kinderen de vaardighe
den moeten bijbrengen die in een kenniseconomie 
zo onontbeerlijk zijn: flexibiliteit, kunnen samen
werken binnen een divers samengesteld team, pro
bleemoplossend vermogen, communicatieve en in
novatieve vaardigheden. 33 

Omdat de kwaliteit van het onderwijs staat of valt 
met de kwaliteit van de leraar, moet de overheid ook 
daar randvoorwaarden stellen. De rechtspositie zal 
moeten worden gemoderniseerd, om een goede 
basis te bieden voor personeelsbeleid-op-maat van 
scholen. Het huidige, van ambtenaren afgeleide, 
schalenstelsel - waarin leraren slechter betaald wor
den naarmate de kinderen die zij lesgeven jonger 
zijn, en het schooltype waaraan ze doceren 'lager' 
is- voldoet op geen stukken na meer. Nieuwe func
tiewaardering is nodig, waarin de kern van het 
werk, lesgeven, centraal komtte staan. Er zal ruimte 
moeten komen voor differentiatie in functie, taken 
en beloning, zodat scholen echt in de loopbaan van 
hun mensen kunnen investeren. Daarbij hoort de in
voering van de ondernemingsraad in het onderwijs, 
zodat leraren binnen de school voldoende tegen
wicht aan hun werkgever kunnen bieden. 

Ook het adagium 'eens bevoegd, altijd be
kwaam' is niet meer van deze tijd. Een Ieven lang 
leren is de norm van de kenniseconomie, en het on
derwijs is een bij uitstek toekomstgerichte sector. 
Daarom is het geen goede zaak als leraren jaren ach-

33. Het vaak aangehaalde onderscheid 
tussen 'praktisch' onderwijs en 
'theoretisch ' onderwijs raakt door de 
opkomst van de kenniseconomie steeds 
meer achterhaald. Er bestaan geen 
functies meer waarbij uitsluitend het een 
of uitsluitend het ander is vereist. De 
uitdaging voor het onderwijs is vooral 
om leerlingen op maat en met moderne 
didactische inzichten een slimme mix van 
heiden te bieden. 
34· R. Voorwinden, 'Scholen nemen 
elkaar de maat'. In: Het Onderwijsblad, 30 
juni 2ooi, blz. 26 -7. 
3.1'· Search Primair, De lnspectie beoordeeld, 
Ervarinaen van directeuren in het PC en RK 
primair onderwijs met reaulier en intearaal 
schoohoezicht. Woudenberg, juni 2ooi. 

tereen kunnen teren op een ooit behaald diploma. 
Het onderwijs kent, paradoxaal genoeg, een slecht 
ontwikkelde scholingscultuur. Om dat te verande
ren, zou de onderwijsbevoegdheid een beperkte 
houdbaarheid moeten krijgen, die via nascholing 
een nieuwe uiterste datum verwerft. 

Scholen moeten, zoals gezegd, zo vee! mogelijk 
ruimte krijgen om de kwaliteit van hun mensen zelf 
te onderhouden. Intercollegiate toetsing is daar een 
goede manier voor; op scholen waar er mee geexpe
rimenteerd is, blijkt het uitstekend te werken.H 
Het verdient daarom aanbeveling een systeem van 
visitaties in te voeren in basis- en voortgezet onder
wijs, zoals het hoger onderwijs dat ook kent. Het 
grote voordeel van zo'n stelsel is dat scholen didac
tische kwaliteitstoetsing gaan ervaren als hun eigen 
zaak. Directeuren hebben toch vaak het gevoel dat 
het oordeel van de lnspectie hun school niet vol
doende recht doet. H 

De inspanningen van scholen om goede leraren 
in dienst te hebben en te houden, zeggen vee] over 
de kwaliteit van hun onderwijs. Daarom zouden 
scholen openbare informatie moeten verstrekken 
over bijvoorbeeld hun ziekteverzuim, nascholings
beleid en inzet van ondersteunend person eel. 

Verreweg de meeste Nederlandse scholen zijn rede
lijk tot zeer goed. Volgens de onderwijsinspectie 
presteert ongeveer s procent van de scholen in 
basis- en voortgezet onderwijs ronduit zwak. 36 De 
overheid staat dan nagenoeg machteloos. Dicht
draaien van de geldkraan is de enige wettelijk toege
stane remedie, maar dat is zo draconisch dat het 
nooit gebeurt - al wordt er nu en dan mee ge
dreigd.37 

36 . Inspectie voor het Onderwijs, 
Onderwijsverslaa 2000, blz. 6 
37. In juli I 998 heeft het bestuur van een 
basisschool te Havelterberg zijn 
verantwoordclijkheid overgedragen aan 
de gemeente Meppel, na bemiddeling 
door toenmalig staatssecretaris 
Netelenbos. Aanlciding was een 
vernietigende rapportage van de 
Onderwijsinspcctie over het functioneren 
van de basisschool , dat ook na eerdere 
waarschuwing niet verbeterde. 
Persbericht ministerie OC& W, I juli 
I998. • 
38. Zie 'Opinievorming rond de 
Onderwijsbeleidsbrief', onderzoek 
verricht in opdracht van het ministerie 
van OC&W, maart 2ooi . Gepubliceerd 
via www.minocw.nl. 
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Voor kinderen en ouders Ievert een zo slecht 
presterende school een onaanvaardbare situatie op. 
lmmers: voor een kind is elk jaar dat het op school 
niet goed gaat, een verloren jaar. Ouders willen 
blind kunnen varen op de kwaliteit van een school. 3 8 

Daarom heeft de overheid instrumenten nodig, om 
in te kunnen grijpen als een school verscheidene 
jaren achtereen slecht presteert. Een systeem van 
boetes zou kunnen worden uitgewerkt. Loopt het 
echt mis, dan moet het mogelijk worden bestuur 
en/of management te vervangen, en de school 
onder curatele van de overheid te plaatsen. Extra 
middelen kunnen dan beschikbaar worden gesteld, 
om de school de spiraal naar hoven weer te doen vin
den.39 

De muren van jericho 
Het onderwijs wordt vaak neergezet als een 'provin
cie' of een 'bolwerk'. Vee] scholen wordt onrecht 
aangedaan met zo'n predikaat. De meeste kinderen 
gaan met plezier naar school, en hun ouders zijn te
vreden over het onderwijs .4° Oat is zeker geen 
reden om lui achterover te leunen. Geen land kan 
het zich meer permitteren om onderwijs geen prio
riteit te geven bij investeringen - en de moeilijkste 
positic om te behouden is de eerste plaats. 

·Jwst scholen moeten in een kennissamenleving zo
veel mogelijk kunnen opereren als autonome instel
lingen. Hierarchie is achterhaald, zowel binnen het 
onderwijssysteem als in de aansturing van scholen 
door de overheid. Grotere invloed van burgers - ou
ders, leraren en leerlingen - op het onderwijs biedt 
een meer duurzame garantie voor een kwalitatief 

hoogwaardig publiek bestel. 'De burger centraal' 
gaatniet ten koste van collectieve waarden als gelijke 
kansen, burgerschap en het speuren naar nieuwe 
kennis als de overheid goed doet wat zij moet doen. 
Hoge muren zullen omver moeten worden gehaald 
voor het zover is. Ook het doorzetten van miljarden
investeringen is noodzakelijk om verder te bouwen 
aan een professioneel, innovatief onderwijs. Perso
neel, gebouwen en invoering van moderne informa
tie- en communicatietechnologie verdienen daarbij 
voorrang. 

Juist omdat het proces van verzelfstandiging in 
het hoger- en beroepsonderwijs bijna voltooid is, 
moet in de komende kabinetsperiode de aandacht 
van de politiek zich concentreren op het op eigen 
benen zetten van de scholen in het basis- en voortge
zet onderwijs. De uitdagingen die daar liggen - ver
sterking van gelijke kansen voor kinderen, meer 
vrijheid voor scholen, meer invloed van ouders, 
modernisering van het leraarschap, ontwikkelen 
van het Nieuwe (digitale) Leren - rechtvaardigen 
dat in de aanstaande kabinetsformatie wordt afge
sproken dat niet een staatssecretaris, maar de minis
ter het basis- en voortgezet onderwijs onder zijn 
hoede neemt. 

En nu die eerste plaats in het Olympische me
daille-klassement nog! 

MARLEEN BARTH 

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA 

•Met dank aan Helga Koper en Sylvia ten Bosch 

39· Op initiatief van de PvdA-fractie is 
inmiddels een dergelijke bepaling 
opgenomen in hct voorstel voor een 
Wet op het OnderwijsToezicht, nr. 2 7 
783, ~ juni 2oo1. Zie: Handelinaen 
1iveede Kamer 1999- 2ooo, 9 november 
1999. 19- 1427- 8. 

40. Het onderwijs in Nederland krijgt 
van ouders gemiddeld een ruime 
voldocnde. Bijna so procent gceft een 7 
als rapportcijfer, ruim 1 o procent een 
8. De waardering van ouders voor de 
school en de leraren van hun eigen kind 
ligt nog hoger: gemiddeld een 7 .~. 

Opvallend is dat ouders met een kind 
op een grote basisschool hogere 
waardering (7 ,o) hebben voor de 
kwaliteit van het onderwijs dan ouders 
met een kind op een kleine school 
(6,7). Uit: ITS, Onderwijsmeter 1999, 
Nijmegen, 2ooo. 




