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Met het nationaal kennisde
bat heeft minister van 

Marktdenken 
bedreigt het 

onderwijs 
ouders. Ouders die over-
dag allebei buitenshuis ver

onderwijs Ritzen een 
belangrijk onderwerp aan
gekaart. Een debat over het 
onderwijs waarbij kennis 
als geïsoleerd uitgangspunt 
wordt genomen dreigt ech-
ter een technocratische 

COOS HUIJSEN 
toeven, hebben over het 
algemeen nu eenmaal min
der inzicht in het doen en 
laten van hun kinderen en 
zijn voor de school moeilij
ker bereikbaar. Bovendien 

Directeur scholenaemeenschap 
Gerrit van der Veen voor MAvo, HAvo en 

onderbouw vwo in Amsterdam 

benadering met zich te 
brengen en voorbij te gaan aan cultuur-overdracht 
als essentie van het onderwijs. De filosofie van het 
marktdenken waarmee de beleidsmakers op het 
ministerie het onderwijs willen doordringen gaat 
aan het zelfde euvel mank. 

Het kernprobleem van het onderwijs is dat het 
zijn cultuur-overdragende rol in het huidige proces 
van culturele en maatschappelijke veranderingen -
men zou dit zelfs een culturele revolutie kunnen 
noemen - uiterst moeilijk weet te vervullen. 

Het onderwijsbeleid lijkt niet van dit besef uit te 
gaan, integendeel: het lijkt eerder contraproduktie
ve effecten te sorteren waar het gaat om deze taak
uitoefening door het onderwijs. 

De school als substituut van het aezin 
De maatschappelijke context van het onderwijs is 
fors veranderd. Computerisering, individualisering 
en migratie, maar ook toenemende criminaliteit en 
vandalisme stoppen uiteraard niet voor de deur van 
de school. Daarnaast is er een eigen jeugdcultuur 
met een daarbij passend consumptiepatroon ont
staan. Dat stimuleert jongeren bijbaantjes te zoeken 
en maakt de school voor hen minder belangrijk. 
Deze relativering wordt nog versterkt door de 
wetenschap dat een diploma niet automatisch meer 
werk garandeert. 

Voorbeelden van concrete problemen die ver
oorzaakt worden door maatschappelijke en techno
logische ontwikkelingen zijn er legio. Door de min
der overzichtelijke gezinssituaties, die vaak mede 
het gevolg zijn van individualisering en emancipatie 
kan de school veel minder terugvallen op de 

komt het nogal eens voor 
dat de ouders zich zodanig 

belast voelen - hetzij doordat ze allebei werken, 
hetzij juist doordat ze geen werk hebben - dat ze 
een kleine extra inspanning voor de kinderen, zoals 
het simpelweg invullen van het absentiebriefje 's 
morgens voor het naar school gaan al als overbelas
ting ervaren. De ouder-participatie in het onder
wijs loopt na de basisschool dras~sch terug; men 
gaat er kennelijk van uit dat de school de taak van de 
ouders overneemt. 

Relatieproblemen van de ouders, waaronder 
echtscheiding, ondermijnen vaak langdurig het 
concentratievermogen van de leerling. De eerdere 
sexuele rijping van de jeugd maakt dat ook de eigen 
relatieproblemen al vroeg een rol gaan spelen. 

Van nogal wat leerlingen kan zonder overdrij 
ving gezegd worden dat ze gedurende hun middel
bare schooltijd van de relatie-problematiek van hun 
ouders in de hun eigen relatie-problematiek rollen. 

Exit Familie Doorsnee 
De ontmanteling van de verzorgingsstaat en de 
daarmee gepaard gaande verzwakking van de posi
tie van de uitkeringsgerechtigden werken uiteraard 
in het onderwijs door. Somberheid en zorg laten de 
leerlingen niet thuis achter. De verschillen tussen 
de leerlingen in bestedingsmogelijkheden zijn de 
laatste jaren enorm toegenomen. Enerzijds zijn er 
nogal wat leerlingen in de bovenbouw die zich door 
hun baantjes financieel meer kunnen permitteren 
dan hun jonge docenten, anderzijds komen er meer 
leerlingen zonder dat ze ontbeten hebben op 
school. Op veel scholen zijn de leerling-archieven 
de stille getuigen van veel persoonlijke ellende. 



s &..o • 2 1996 

Door de individualisering en door het multi-cultu
rele karakter van de schoolpopulatie is de gemeen
schappelijkheid van het waarden- en normenpa
troon waarop ouders, kinderen en docenten zich 
baseren, onder druk komen te staan. In enkele 
decennia is de samenleving wat de gezagsverhou
dingen in het gezin betreft, overgegaan van een 
hevelsstructuur naar een onderhandelings-model. 
Ook dat is van invloed op de overdracht van waar
den. en normen. Het aantrekkelijke van jongeren is 
dat ze grenzen willen overschrijden. In een tijd van 
verregaande tolerantie komen ze echter eerder op 
gevaarlijk terrein. Dit vraagt extra zorg. Toch wijkt 
de toegestane groepsgrootte nauwelijks af van die 
uit de conformistische jaren vijftig toen de leerlin
gen hoofdzakelijk nog uit de veilige bescherming 
van hunfamilie Doorsnee kwamen. Inmiddels krijgen 
de scholen, vooral in de grootstedelijke gebieden, 
vaker te maken met steeds jongere kinderen die 
deel uitmaken van gangs, welke zich schuldig maken 
aan vandalisme en criminaliteit en daardoor met de 
politie in aanraking komen. Vanuit de onderwijs
wereld heeft men er bij herhaling op gewezen, dat 
de groepen in het basis- èn in het voortgezet onder
wijs veel te groot zijn. Hierop werd nauwelijks in
gegaan. Nu Amerikaanse onderzoeksresultaten uit
gewezen hebben dat verkleining van de groepen de 
leerprestaties vergroot, wordt het rapport van de 
Commissie-Van Eijndhoven, waarin gepleit wordt 
voor kleinere klassen in het basisonderwijs, serieus 
ontvangen. Het wachten is nu, in navolging van 
Amerika, op de herwaardering van de sociale con
trole in het onderwijs zodat men gaat inzien dat een 
kleinschaliger opzet een voorwaarde is om veilig
heid binnen de scholen te kunnen garanderen en om 
vandalisme en criminaliteit effectief tegen te gaan. 

'Onderwijsvernieuwing' 

Binnen de hier geschetste maatschappelijke context 
voltrekken zich momenteel structurele wijzigingen 
in het onderwijs, die zowel de organisatie als het 
beheer en de financiering betreffen. Na een periode 
van stagnatie rond de middenschool volgt sinds 
begin jaren negentig in het voortgezet onderwijs de 
ene vernieuwing op de andere. Drie jaar geleden 
werd de basisvorming - een nauwelijks te herken
nen aftreksel van de middenschoolgedachte - inge
voerd voor 1 2- tot 1 S-jarigen. Er kwam een uit
breiding tot veertien vakken en beoogd werd de 
leerlingen met nieuwe vaardigheden in aanraking te 
brengen. De meeste scholen hebben zich uiteraard 

ingezet om er wat van te maken. 
Frustrerend voor de mensen in het onderwijs

veld was evenwel dat er te weinig geld bleek te zijn 
om over fatsoenlijke technieklokalen te kunnen 
beschikken, dat de manier waarop er getoetst 
moest worden werkelijk wereldvreemd was opge
zet en dat de uitbreiding tot veertien vakken en het 
feit dat alle docenten op korte termijn met nieuwe 
methoden moesten werken voor de zwakkere leer
lingen een behoorlijke verzwaring inhield. In zijn 
recente onderzoek naar de basisvorming komt de 
Utrechtse hoogleraar N .J.A. Lagerweij dan ook tot 
de conclusie dat nogal wat scholen door de basis
vorming overgegaan zijn tot vroegtijdiger selectie. 

In aansluiting op de invoering van de basis
vorming worden momenteel ingrijpende wijzigin
gen voorbereid in de MA va-bovenbouw (rapport 
Van Veen) en in de HAvo/atheneum-bovenbouw 
(de zogenaamde Tweede Fase). Kerngedachten van 
deze vernieuwing zijn dat pakketkeuze via vier 
profielen voor meer stroomlijning zorgt, dat er een 
betere aansluiting komt met de vervolg-opleidin
gen en dat door invoering van het zogenaamde 
'leerhuis' de leerlingen meer zelfstandig kunnen 
gaan werken. Ook wat deze interessante hervor
ming aangaat, ziet het er naar uit, dat er voor de 
meeste scholen te weinig geld beschikbaar zal 
komen om de mooie idealen van het leerhuis, zelf
standig werken in een goed geoutilleerde media
theek en degelijke, ook werkelijkheid te laten wor
den. 

Op het ministerie lijkt de linker hand soms echt 
niet te weten wat de rechter hand doet. Terwijl de 
commissie voor de Tweede Fase een leerhuis met 
extra studieruimten propageert, willen degenen 
die zich met bouwzaken bezighouden juist dat de 
netto-opppervlakte per leerling zo minimaal moge
lijk is. Dit gebeurt zelfs zo rigide, dat scholen die in 
prachtige monumentale gebouwen van grote cul
tuurhistorische waarde gehuisvest zijn, naar andere 
gebouwen moeten gaan omzien. 

De marktcoriforme onderwijsorganisatie 

Inmiddels heeft het ministerie het utiliteitsdenken 
ook op het onderwijs van toepassing verklaard. 
Scholen zouden meer marktconform en bedrijfsma
tig moeten gaan werken, ~o heeft men in Zoeter
meer bedacht. Schaalvergroting is daarvan onder
meer het logische gevolg. De laatste paar jaar zag 
een groot aantal scholen zich genoodzaakt ten 
gevolge van de fusiebevorderende regelgeving -
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vaak zeer tegen hun zin- op te gaan in grotere een
heden. Nadat het HBO en het MBO hierin waren 
voorgegaan is ook de manier van financieren van de 
'avo-scholen' gewijzigd. De financiering van de 
scholen vond tot dusver plaats op declaratiebasis. 
Vanaf r augustus 1996 is hierin verandering geko
men. Na een paar jaar te hebben mogen experimen
teren met het zogenaamde 'formatie budget-sys
teem' is met ingang van die datum het lump sum-sys
teem ingevoerd. Dat wil zeggen dat de school 
afhankelijk van het leerlingaantal een bepaald 
bedrag krijgt voor materiaal, gebouw en perso
neels-kosten en dat dit verder onder bepaalde voor
waarden naar eigen inzicht besteed mag worden. 
Dit klinkt heel aardig, maar inmiddels is gebleken 
dat de toegezegde budgettair neutrale invoering 
ervan voor de afzonderlijke scholen zeer ongunstige 
gevolgen kan hebben. Ronduit schandalig is de 
introductie van het Vervangingsfonds met zijn 
bonus/malus-regeling. Deze maatregel zou mede 
ingevoerd zijn om een verantwoord personeelsbe
leid te stimulerenen. Nu kan een school tegen
woordig al nauwelijks meer een personeelsbeleid 
voeren, omdat op een zeer rigide manier de wacht
gelders voorgaan bij de vervulling van vacatures. 
Tengevolge van de regels van het Vervangingsfonds 
kan het voorkomen dat een school die in een 
bepaald jaar geconfronteerd wordt met meer dan 
een gemiddeld aantal zieke personeelsleden te 
maken krijgt met een malus, die de school banen 
kost ook al zou de school deze ziekten met geen 
mogelijkheid hebben kunnen voorkomen. Het 
gevolg hiervan is wel dat het personeel te maken 
krijgt met een behoorlijke taakverzwaring, die 
weer tot meer zieken kan leiden enzovoort. 

Ter illustratie van het cumulatief effect van deze 
maatregelen behoeven we alleen maar te kijken 
naar de financiële positie van de drie scholen voor 
voortgezet onderwijs in het Stadsdeel Amsterdam
Zuid, die tezamen voor het schooljaar 96/97 te 
maken krijgen met een tekort van rond een miljoen 
gulden. De berichten in de media, dit voorjaar, dat 
er ten gevolge van het r>ieuwe systeem van 
financiering voor veel MB a-scholen faillissementen 
dreigen, had een waarschuwing moeten zijn. De 
desolate toestand van het openbare voortgezet 
onderwijs in Rotterdam, zoals de media in oktober 
berichtten, doet het ergste vrezen voor het gehele 
voortgezet onderwijs. 

De mensen in het onderwijs 
Van de schoolleider 'nieuwe stijl' wordt uiteraard 
ook marktgericht denken verwacht. Deregulering 
werd er beoogd, maar de rectoren/ directeuren 
zien steeds meer papier op hun bureaus verschij
nen. Terwijl eerder geschetste problemen in het 
onderwijs toenemen, moet de schoolleider zijn/ 
haar uiterste best doen om de leerlingen, anders 
dan als statistische gegevens in zijn administratie, 
nog eens in levende lijve tegen te komen. Tijdens 
de vele cursussen, die de schoolleiders volgden om 
meer bedrijfsmatige gerichte managers te worden, 
werd hen verteld dat veranderingsprocessen binnen 
een bedrijf goed voorbereid moeten worden en dat 
het onverstandig is alles tegelijkertijd aan te pak
ken. Niettemin zet het ministerie voor het voortge
zet onderwijs bijna alles tegelijk op zijn kop, krijgen 
de scholen en de uitgevers van schoolboeken te 
weinig tijd om zich op de veranderingen voor te 
bereiden en staat er onvoldoende facilitering tegen
over. 

Leo Prick introduceerde in de jaren tachtig al het 
begrip 'burntout' voor docenten die in hun vak 
opgebrand waren. . 

Later verscheen het rapport Vitaal Leraarschap . 
Kennelijk schortte er wat aan de vitaliteit van te 
veel leraren. Dat is zoals uit bovenstaande mag blij
ken eigenlijk niet zo verwonderlijk. Terwijl de 
overheid en de samenleving steeds meer van het 
onderwijs eisen, worden de docenten met een aan
tal fundamentele onzekerheden geconfronteerd. 
Als bemiddelaars in cultureel erfgoed ervaren ze 
dat de overdracht van ·waarden en normen gepro
blematiseerd is en dat de contouren van de kennis
intensieve samenleving waarop ze de jeugd moeten 
voorbereiden nog erg vaag zijn. Qua professionali
teit is de leraar, evenmin als wie dan ook, op dit 
moment voldoende toegerust om de pedagogische 
en didactische uitdagingen het hoofd te kunnen bie
den. 

Het onderwijs is er tot nu toe te weinig in 
geslaagd eerder genoemde culturele en technologi
sche ontwikkelingen zoals de toegenomen invloed 
van audio-visuele middelen en informatica vol
doende in de didactische opzet te integreren. 

De drastische toename van het aantal immigran
ten heeft het verschijnsel van de taalachterstand 
versterkt. Bovendien tonen de meeste jongeren 
over het algemeen aanmerkelijk minder affiniteit 
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met het geschreven woord dan de opvoeders, die 
nog gevormd zijn in de cultuur van het woord. De 
jongeren groeien op in een cultuur, waarin het 
beeld ten gevolge van de audio-visuele middelen 
een steeds belangrijker rol is gaan spelen. Des
ondanks blijven zelfs veel jongere docenten, die net 
van de opleiding komen te veel doceren en zijn hen 
te weinig het inzicht en de vaardigheden bijgebracht 
om _meer gebruik te maken van de audio-visuele 
middelen en de computer. In de dagelijkse praktijk 
gaan ze ontdekken dat ze moeten concurreren met 
de videoclip. Er kan zonder meer gesteld worden 
dat men het ministerie noch de leraarsopleiding 
noch de nascholing voldoende benut heeft als hef
boom om de professionaliteit in het onderwijs te 
moderniseren. Dit zijn gemiste kansen. Frustre
rend voor de mensen in het onderwijsveld is ook de 
neiging van 'deskundigen' van buitenaf om de des
kundigheid waar de docent wel over beschikt te 
onderschatten. 

Simpelwen investeren in het onderwijs 

Als we de kwaliteit van het onderwijs voor de toe
komst veilig willen stellen, zal de overheid bereid 
moeten zijn over een langere periode aanmerkelijk 
meer in het onderwijs te investeren. De sociaal
democratie en het liberalisme zijn beide producten 
van de Verlichting. Vanuit beide tradities zou meer 
geld voor het onderwijs alleszins verdedigbaar zijn. 
Goed onderwijs is een voorwaarde voor geëmanci
peerd burgerschap. De cultuur-socialisten wezen er 
al eerder op dat de mens meer is dan producent of 
consument. De samenhang in de samenleving is 
afhankelijk van de overdracht van waarden en nor
men aan volgende generaties en onze toekomstige 
welvaart staat of valt met het vermogen van toe
komstige generaties om optimaal te kunnen func
tioneren in een kennisintensieve samenleving. 

Meer geld voor het onderwijs zou betekenen dat 
zinnige hervormingen niet gerealiseerd behoeven 
te worden ten koste van de werkers in het onder
wijsveld en dat de vruchten van de technologie in 
de didactiek geïntegreeerd kunnen worden. 

Meer geld zou ook inhouden dat de extra zorg 
die de schooljeugd van basis- en voortgezet onder
wijs in de groot-stedelijke gebieden nodig heeft ook 
gegeven kan worden. Te denken valt aan een struc
turele vermindering van het lesgevend gedeelte van 
de taakomvang, verkleining van de groepsgrootte 
en professionalisering van het mentoraat. 

In haar reactie op Ritzens' plan voor een natio-

naai kennis-debat in N RC Handelsblad van 9 jan. jl. 
stelt Ursie Lambrechts, Tweede Kamerlid voor 
o 66, terecht de vraag wat het maatschappelijk 
committrnent aan het onderwijs dat de minister 
bepleit, anders zou kunnen zijn dan de bereidheid 
erin te investeren. 

De intrinsieke waarde van het onderwijs 

De politiek lijkt momenteel in de ban van het utili
teits-denken. Het marktmechanisme krijgt overal 
ruim baan. In veel gevallen gaat dit ten koste van de 
kwaliteit van het publieke domein, waartoe ook het 
onderwijs gerekend kan worden. Het houdt tevens 
een ontkenning in van de eigensoortigheid van 
bepaalde gebieden. Natuurlijk zal op het terrein van 
zorg, onderwijs, cultuur en opvoeding een zekere 
zakelijkheid verlangd mogen worden bij betrokke
nen. Maar het valt niet te ontkennen, dat deze ter
reinen een eigenheid kennen, die bij een puur zake
lijke benadering geweld aangedaan kan worden . 

Belangrijk is bijvoorbeeld de voorbereiding op 
de arbeidsmarkt en daarmee de aandacht voor exac
te vakken. Dit mag evenwel niet ten koste gaan van 
de culturele vorming waartoe literatuur en geschie
denis bijdragen. 

Sterker, bij de eigenheid van het onderwijs zou 
passen om het element van cultuur-overdracht uit 
te bouwen door bijvoorbeeld meer mogelijkheden 
te scheppen voor kunstzinnige vorming in het 
onderwijs. Kinderen worden dan ook op andere 
vaardigheden dan het leren aan gesproken, het kan 
ook een verrijking voor later betekenen en kinde
ren komen zo op een impliciete wijze in aanraking 
met waarden en normen. Deze impliciete confron
tatie met waarden en normen is niet paternalistisch 
en biedt daardoor ongekende mogelijkheden voor 
een eigentijds gesprek over waarden en normen. 
Momenteel wordt de kunst-educatie volstrekt ten 
onrechte als een luxe beschouwd. 

De overheid dient de eigenheid van het onder
wijs in alle opzichten te respecteren. Daarom ook 
geen drastische schaalvergroting in het onderwijs. 
De menselijke maat waar het onderwijs niet buiten 
kan, brengt overzichtelijkheid, sociale controle en 
een meer persoonsgerichte benadering. 

Verdere ontzuilins , 

Pim Fortuyn heeft gelijk: waar schaal -vergroting 
zinnig zou zijn, kan de oplossing ook gezocht wor
den door netwerken te vormen. Zulke netwerken 
zouden zuiloverstijgend moeten zijn. Sterker, de 
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verzuiling in het onderwijs is grotendeels achter
haald. Enerzijds passen door ontkerstening en 
immigratie leerlingen en docenten in veel gevallen 
niet meer bij de oorspronkelijke grondslag van de 
school. Anderzijds zijn door gelijksoortige proble
men het openbaar en het bijzonder onderwijs 
steeds meer op elkaar gaan lijken. Zowel in het 
openbaar als in het bijzonder onderwijs wordt er 
meer waarde gehecht aan de feitelijke schoolcul
tuur dan aan de grondslag. Gesteld kan worden dat 
het principe van de tolerantie dat aan het openbare 
onderwijs ten grond lag ligt in de meeste bijzonde
re scholen eveneens in de praktijk wordt gebracht 
en dat de bestuursvorm van het bijzonder onderwijs 
vaak meer betrokkenheid bij het geheel te zien 
geeft. 

Een nieuwe discussie over de vrijheid van 
onderwijs zou echter contra-produktief zijn. Om 
het einde van de verouderde tegenstellingen op 
grond van de verzuiling te bespoedigen, zou 'Paars' 
geschiedenis kunnen schrijven door de beheers
vorm van het openbaar onderwijs zoveel mogelijk 
identiek te laten worden aan dat van het bijzonder 
onderwijs. Het mooiste zou zijn als alle besturen 
aan criteria van democratie zouden moeten vol
doen. Wat het openbaar onderwijs betreft zou de 
overheid slechts de plicht houden erop toe te zien 

dat er voldoende scholen blijven, die vrij toeganke
lijk zijn voor iedereen en die Artikel 1 van de 
Grondwet (het non-discriminatie-artikel) als uit
gangspunt nemen. Samenwerking tussen en uitein
delijk integratie van scholen van verschillende sig
natuur zullen hiervan het gevolg zijn. 

Tot slot, er gebeurt veel in het onderwijs dat hoop 
geeft. 

Het marktdenken van de overheid werkt echter 
ontmoedigend. Het leidt tot vervreemdende ver
schijn elen zoals reclame op de leermiddelen en 
dergelijke en begerig naar sponsoring zoekende 
schoolleiders, die dreigen te vergeten dat ze aller
eerst leiding moeten geven aan onderwijskundige 
processen. 

Wee het onderwijs waar de docenten zo door 
het virus van de efficiency gegrepen zouden zijn, 
dat dit virus actief zou worden als ze voor de vierde 
keer iets uitleggen, als ze tot in de kleine uurtjes 
een oorverdovend schoolfeest bijwonen of als ze tij
dens een werkweek 5 x 24 uur met de leerlingen 
optrekken en in een vijfde rangs hotel of erger ver
blijven. Elk terrein heeft zijn merites, zeker ook het 
onderwijs. Daarop dient het te worden beoor
deeld. 




