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ONGELIJKHEID&.. ONDERWIJSBELEID: EEN POLEMIEK 

De derde weg 
in het onderwijs 

De derde weg in de politiek Men is zeker niet gewend 
is een weg waarbij een 
nieuw evenwicht moet 
worden gevonden tussen 
de drie sferen, overheid, 
markt en maatschappelijk 
middenveld (of civil so-

HANS WANSINK 

aan de kritische inbreng van 
volwassen buitenstaanders. 
De bijeenkomst in De Balie 
op 7 september 1998 was 
wat dat betreft zeer ver-

redacteur van de Volkskrant en auteur van 

enkele boeken over onderwijsbeleid 

cief:J). Deze drie sferen kunnen niet tot elkaar gere
duceerd worden. Oud Links zegt: overheid, over
heid, overheid. Nieuw Rechts zegt: markt, markt. 
De neoconservatieven zeggen: middenveld, gezin, 
koninkrijk en kerk. De mensen van de Derde 
Weg, bijvoorbeeld Tony Giddens in zijn gelijk
namige boekje, proberen elk van deze drie sferen tot 
bun recht te laten komen. 

Ook in het onderwijs geldt deze zienswijze naar 
mijn mening. Daar is sprake van wat ik in mijn WBS

studie Een school om te kiezen uit r 99 2 heb genoemd 
een pedagogische driehoek. Die wordt gevormd 
door de overheid, de scholen en de onderwijsge
bruikers: ouders, leerlingen en studenten. 

In het neaentiende jaarboek voor het democratisch 

socialisme wordt in de - uitstekende - inleidmg te
recht gesteld dat de verhoudingen tussen de drie 
sferen ernstig is verstoord. De overheid vertrouwt 
de scholen niet, de ouders vertrouwen de overheid 
niet en de scholen vertrouwen noch de overheid, 
noch de ouders. In het jaarboek wordt de beleids
drift van de overheid, die niet zelden een sociaal-de
mocratische overheid was, en ook nu nog is, expli
ciet geproblematiseerd .In de bijdragen van Karsten, 
Klam er en De Rooy & Wansink wordt dit gebrek aan 
legitimiteit van het beleid ook terecht als een hoofd
probleem gezien. 

Ook het debat over het studiehuis en de verbou
wing van het voortgezet onderwijs, dat onder het 
motto 'Heimwee naar de hbs' in de zomer van 1998 
op de Forumpagina van de Volkskrant werd gevoerd, 
ademde een sfeer van wederzijdse verkettering, het 
ridiculiseren en verdacht maken van elkaars stand
punten. Kortom: de atmosfeer van een ];opgraven
oorlog. Luisteren is onder schoolmeesters en andere 
onderwijsprofessionals een zeldzame eigenschap. 

helderend. De onderwijs
insiders die daar optraden waren zichtbaar in hun 
wiek geschoten door de indringende, brutale, maar 
niettemin onbevangen manier waarop ze door ge
spreksleider Michaël Zeeman, de geïnteresseerde 
buitenstaander, werden ondervraagd en in de 
rede gevallen. Omgekeerd was Zeeman verbijsterd 
over de contactgestoordheid en de onverzoenlijk
heid van de soldaten in de loopgraven van de mid
delbare- schoolstrijd. ln die zin was 'Heimwee naar 
de hbs' een oefening in externe democratisering: 
wat een onderonsje tussen beleidsmakers was, 
namelijk de middelbare-schoolstrijd, werd een 
publieke discussie, waarin de buitenstaanders hun 
rol opeisten. 

Deze externe democratisering van het onder
wijsdebat drukt de insiders, en daarmee automatisch 
ook de onderwijsspecialisten van de PvdA, in de ver
dediging. Immers, al sinds de Contoureonnota van 
PvdA-minister Van Kemenade uit r 97 sis het motto 
van het onderwijsbeleid: 'hoe breder, hoe beter'. Het 
is een erfenis uit de tijd van de middenschool: uitstel 
van studie- en beroepskeuze in plaats van selectie, 
brede vorming in plaats van beroepskwalificatie, 
brede scholengemeenschappen in plaat van zelf
standige mavo's, gymnasia of lbo-scholen, moeilijk 
lerende kinderen in het reguliere onderwijs opvan
gen, in plaats van apart speciaal onderwijs. 

Het probleem is datdit door de PvdA-onderwijs
insiders aangehangen 'hoe breder, hoe beter' -beleid 
steeds minder overtuigt. Ouders en leerlingen be
grijpen niet waarom drie jaar basisvorming met vijf
tien vakken een noodzakelijke verbetering is. Wat de 
meerwaarde van grote scholengemeenschappen 
voor de leerlingen is, is nooit aangetoond. Dat zwak
kere leerlingen er beter van worden als ze, in plaats 
van vakonderwijs en leren-in-de-beroepspraktijk, 
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meer theoretische vakken opgedrongen krijgen, is 
evenmin ooit bewezen. 

De docenten raken steeds meer geprikkeld. Aan 
de basisvorming wordt met tegenzin meegedaan. 
De 'montessorificatie' van de bovenbouw, het stu
diehuis, leidt tot grote overbelasting van leerlingen 
en leraren. De scholen en docenten moeten tegen 
wil en dank verbouwingen en hervormingen door
voeren die van bovenaf worden opgelegd door een 
steeds kleiner wordende sekte van onderwijsbe
leidsmakers, veelal middenschoolveteranen. 

Tot die sekte behoort ook Marleen Barth. Zij 
trekt een overschat pamflet, The culture if content

ment, van een over chat econoom, John Kenneth 
Galbraith, uit de kast om een plat-marxistische sa
menzweringstheorie te ontwerpen om zo de mis
lukking van hetVan Kemenadeproject te verklaren. 
Dit project van het verkleinen van de verschillen 
tussen sociale groepen door middel van het onder
wijs, is volgens Barth gesaboteerd door een kwaad
willende 'tevreden meerderheid' die bewust de on
derdrukte minderheid wegdrukt en uitsluit. Fijnzin
nig spreekt Barth van 'segregatie' in het onderwijs, 
waarmee ze de 'tevreden meerderheid' op één lijn 
stelt met de blanken die in de Verenigde Staten tot in 
de jaren zestig de zwarte bevolking uitsloot van 
blanke scholen en universiteiten. 

Het probleem voor Marleen Barth is dat haar 
kwaadw:i!Uge 'tevreden meerderheid' gebruik maakt 
van zijn democratische rechten, zoals het algemeen 
kiesrecht en de vrijheid van schoolkeuze, om zijn 
asociale houding gestalte te geven. Ouders die hun 
kinderen naar het gymnasium sturen (ze komen zelfs 
in de hoogste regionen van de PvdA voor) streven 
alleen maar hun eigen belang na. Ze bestendigen de 
segr gatie. 

Ook de leraren zitten in het complot. In plaats 
van alle kinderen te stimuleren tot maximale presta
ties, moedigen zij kinderen uit achterstandsmilieus 
onvoldoende aan. Die negatieve verwachtingen de
motiveren de arme jongeren, die dan ook voortijdig 
de school verlaten. Typerend voor het sectarisme 
van Barth is dat zij de criminalisering van de ouders 
en docenten combineert met een utopisch, buiten 
elke politieke realiteit staand ideaal: de ongedeelde 
middenschool, waarin alle leerlingen op hetzelfde 
niveau hetzelfde programma volgen totdat ze aan de 
eindtermen hebben voldaan. 

Marleen Barth en ik zijn beiden oud-onderwijs
journalisten met politiek engagement. Zij koos vorig 
jaar voor de Kamer. Ik koos voor het leveren van een 

bijdrage aan het debat over onderwijspolitiek. In De 
bedrijviae school, het rapport aan de ABOP uit 1989 
van de commissie-Langeveld, waarvan ik secretaris 
was, werd al geconstateerd dat het 'constructief on
derwijsbeleid' had gefaald en dat het onderwijs zijn 
maatschappelijke functie slechts goed kan vervullen 
wanneer de overheid terugtreedt. De school moet de 
ruimte krijgen zelf de verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs te dragen. Ook de leraar moet meer zijn 
dan een ambtenaar van 'Zoetermeer'. Hij moet zich 
ontwikkelen tot een zelfstandige beroepsbeoefenaar, 
die aanspreekbaar is op zijn verantwoordelijkheden. 
Modernisering van de arbeidsvoorwaarden moet 
leiden tot meer flexibiliteit en een loopbaanperspec
tief. Door openheid naar buiten, in de vorm van een 
jaarverslag waarin de schoolresultaten zijn opgeno
men, leggen scholen verantwoording af aan de maat
schappij en worden ouders en leerlingen in staat ge
steld een bewuste schoolkeuze te maken. 

In mijn was-studie uit 199 2 heb ik aangetoond 
dat het onderwijs geen wezenlijke bijdrage kan leve
ren aan het verkleinen van de ongelijkheid van so
ciale groepen. De taak van het onderwijs moet dan 
ook zijn alle leerlingen voor te bereiden op een zelf
standig functioneren in de maatschappij. Dat is al 
ambitieus genoeg. 

In onze bijdrage aan het negentiende Jaarboek 
( 1 998), 'Het onderwijs, een brief aan het heden', 
constateren Piet de Rooy en ik dat de leraar als een 
marionet vastzit aan de draden die vanuit Zoeter
meer zijn ge pannen, dat de leerlingen de school 
steeds sterker als zinloos en vervelend ervaren, dat 
het pedagogisch primaat op de achtergrond is ge
raakt en dat de ouders geen idee hebben wat de ver
bouwing van het voortgezet onderwijs inhoudt en 
waar die goed voor is. Wij pleiten dan ook voor een 
verkleining van de afstand tussen beleid en praktijk. 

Een derde weg in het onderwijs houdt in dat ge
luisterd wordt naar de betrokkenen.ln de pedagogi
sche driehoek zijn overheid, onderwijsverstrekkers 
en onderwijsgebruikers gelijkwaardige partners. 
Van Hermans en Adelmund, verwacht ik, meer dan 
van hun voorgangers, respect voor de autonomie 
van ouders, studenten en leraren. Het heeft geen en
kele zin om van bovenaf onderwijshervormingen 
door te drukken. De ouders worden steeds machti
ger, zeker na de door Trouw afgedwongen publicatie 
van schoolresultaten. Ook de leerkrachten zullen 
gebruik maken van de lq-apte op de arbeidsmarkt om 
hun positie te versterken.ln zo'n klimaat is de staats
pedagogiek van Marleen Barth politieke zelfmoord. 




