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OndeIWijs: 
Rijksoverheid denkt alleen in structuren 
HENK PIJLMAN* 

Het komende jaar zal de politiek zich buigen over 
de structuur van het voortgezette onderwijs. 
Het is wenselijk dat daarbij ook over de inhoud 
van ons onderwijs wordt gesproken. Bovendien 
kan de politiek van de gelegenheid gebruik maken 
om nu eindelijk eens af te rekenen met de 
Zoetermeerse onderwijsbureaucratie. 

Rijksoverheid denkt alleen in structuren 

Als in Nederland wordt gediscussieerd over het onder
wijs, wordtgediscussieerd over de financiën, de rechts
positievan onderwijsgevenden ofoverde structuurvan 
hetonderwijs. Gebleken tekortkomingen kunnen blijk
baar maar op één manier worden opgelost: een nieu
we structuur. 

Jaar in jaar uit bestookt het ministerie van O . en W., 
waardewerkgelegenheid de laatste tien jaren enorm is 
toegenomen, de samenleving met plannen om dan 
weer het basis-, dan weer het voortgezet onderwijs 
anders in te richten. Het ministerie lijkt daarbij vooral 
als doelstelling te hebben de eigen bureaucratie bezig 
te houden . Tot uitvoering van de plannen komt het 
zelden. Dat zou de onderwijsgevenden gerust kunnen 
stellen, maar het leidt eerder tot apathie en onzeker
heid. 

Wonderlijk genoeg worden kwaliteitsvragen aan het 
onderwijs in al die nota's door beleidsmakers niet 
gesteld. De inhoud, de onderwijsprogramma's van het 
Nederlandse onderwijs zijn onbesproken. Een cultuur
pedagogische dis.cussie op nationaal niveau, zo die al 
bestaat, wordt door de politiek niet gevoed. Onze 
regelgeving is op dit punt formeel, niet inhoudelijk. De 
verzuiling heeft daar wel voor gezorgd. 

Als wij echter het onderwijs beschouwen als instru
ment om kennis, in de breedste zin van het woord, over 
te dragen en ons niet langer laten leiden door ideologi
sche uitgangspunten, zal de politiek de onderwijsdis
cussie een andere wending moeten geven. De inhoud 
van het onderwijs behoort daarbij centraal te staan: 
wat, op welke wijze en aan wie, wil de maatschappij 
kennis en cultuuroverdragen ? Een inhoudelijke onder
wijsdicussie zal moeten leiden tot inhoudelijke regel
geving. De inhoud van het onderwijs is een nationale 
discussie waard . Zo blijkt uit vele studies dat kwaliteits-
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verbetering van het onderwijs kan leiden tot econo
misch herstel.1 

Nationale kwaliteitsnormering in de praktijk 

Als de politiek de moed heeft om de kwaliteitsvraag 
aan het onderwijs te stellen door per leerjaar onder
wijsprogramma's op te stellen, hoe toets je dan of 
scholen aan de normen voldoen? 

De onderwijsinspectie dient hierbij een belangrijke 
rol te spelen. Scholen zullen via schoolwerkplannen en 
jaarverslagen moeten aangeven of men voldoet aan de 
rijksnormen. De examens zullen een tweede graadme
ter vormen. Examenresultaten maken, ook voor de 
buitenwacht, duidelijk hoe het met de kwaliteit van het 
onderwijs op een school is gesteld . Wil men echter 
examenresultaten als een objectief criterium hanteren 
dan is er wel een andere opzet van de examens 
geboden. 

De basisschool wordt afgesloten met het basisex
amen. Scholen voor voortgezet onderwijs weten dan 
wat zij van hun nieuwe leerlingen aan kennis en vaar
digheden kunnen verwachten . Bovendien kan aan de 
hand van het analyseren van de uitkomsten van het 
basisexamen een leerprogramma voor iedere leerling 
worden ontwikkeld om eventuele hiaten weg te wer
ken. 

In het voortgezette onderwijs wordt vervolgens met 
afsluitende jaarlijkse of tweejaarlijkse examens ge
werkt. Deze examens, evenals het eindexamen, wor
den landelijk vastgesteld. In dit systeem is geen plaats 
meer voor het schoolonderzoek. Dit deel van het huidi
ge examen biedt scholen te veel de gelegenheid de 
uitslagen van het centrale examen te corrigeren. 

Leidteen dergelijke examenopzet niettoteen te grote 
prestatiedruk op de leerlingen? Mits goed begeleid 
hoeft dat zeker niet zo te zijn. Overigens is het goed om 
van leerlingen prestaties te verlangen. Die worden ook 
elders in de samenleving, bijvoorbeeld in verenigings
verband, van hen gevraagd. Het is wel zaak eroptoete 
zien dat er binnen het anderwijs plaats blijft voor 
culturele, sportieve en geestelijke vorming. Daarzal de 
politiek ook accenten moeten leggen . 

Laten wij eens aannemen dat de politiek bereid is 
zich de komende tijd met de inhoud van ons onderwijs 
bezig te houden, of - en dat lijkt realistischer - zich 
naast de voortdurende discussie over de structuur 
(W.R.R. rapport en daarop gebaseerde wetgeving) 
ook wil bezighouden met de cultureel-pedagogische 
aspecten, resulterend in het door parlementaire be
sluitvorming vastleggen van onderwijsprogramma's .2 
Wat betekent dit dan voor scholen en hun verhouding 
tot de overheden? 



Autonomie voor scholen gewenst 

Inhoudelijke regelgeving zal gepaard moeten gaan 
met de invoering van een systeem waarbij scholen een 
grote vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen om bin
nen de randvoorwaarden van de rijksoverheid invul
ling te geven aan hun eigenlijke taak: het geven van 
onderwijs . Het staat scholen daarbij vrij te kiezen uit 
verschillende pedagogische modellen . De pedagogie 
komt weer centraal te slaan. Ouders kunnen dan op 
;] rond van onderwijskundige argumenten de 
schoolkeuze voor hun kinderen bepalen . 

Om aan de eisen van de rijksoverheid te kunnen 
voldoen zullen scholen ruimte moeten krijgen om de 
beschikbare middelen naar eigen inzichten te beste
den. Middelen kunnen tijdelijk gebruikt worden om b.v. 
een bepaald onderdeel van de school te versterken, 
maar ook om het pedagogische profiel nader in te 
vullen of docenten na te scholen of de leerlingenbege
leiding uit te bouwen . Flexibele inzet van financiën 
betekent overigens ook flexibeler inzet van personeel 
en dat heeft consequenties voor de verschillende 
lerarenopleidingen. Dat het rijk daar begint met het 
programma voor kwaliteitsverbetering ligt overigens 
voor de hand . 

Het bestuur van openbare scholen 

Het rijk is op het ogenblik bezig het voortgezette 
rijksonderwijs overte dragen aan de lokale overheden 
i.c. de gemeenten : een bezuinigingsmaatregel. Vele 
rijksscholen zien de overdracht met gemengde gevoe
lens tegemoet. Zij kennen feitelijk een 'bestuur op 
afstand', het rijk laat de scholen onperwijskundig een 
grote vrijheid . Scholen bepalen zelf b.v. of zij een 
meerjarige brugperiode willen opzetten, beter ge
zegd; of zi j kans zien een meerjarige brugperiode op te 
zetten die recht doet aan de individuele ontplooiing van 
de leerling. Het voortgezette rijksonderwijs heeft, rela
tiefgezien, een goede naam. 

Heel anders is de situatie op veel scholen waar de 
lokale overheid het schoolbestuur vormt. Geen bestuur 
op afstand, maar een politiek bestuur dat uit ideologi
sche overwegingen kiest voor een meerjarige brugpe
riode. De scholen hebben te volgen, ook al zien zij 
onderwijskundig vele bezwaren . De ideologie wint 
hier van het onderwijs. De kwaliteit van het in dit geval 
openbareonderwijs is hiermee zeker nietgebaat. Deze 
variant van ons verzuilde systeem is toch al op afstand 
gezet. Bijzondere scholen hebben veel meer mogelijk
heden om, door schoolfondsen en ouderbijdragen aan 
te wenden, aan vernieuwing en verbetering van het 
onderwijs te werken.3 

Het openbare onderwijs heeft een andere bestuurs
structuur nodig. Kortgeleden heeft de Tweede Kamer 
een ambtelijk rapport ontvangen waarin wordt voor
gesteld het openbare onderwijs te verbi jzonderen door 
het bestuurop te dragen aan burgers ofaan nieuwop te 
richten openbare lichamen. Een dergelijke verbijzon
dering van het openbare onderwi js leidt ook tot de door 
mij bepleite grotere financiële zelfstandigheid van 
scholen. Nu zijn openbare scholen afhankelijk van hun 
bestuur, rijk of gemeente, dat over hun uitgaven beslist. 
Het bijzondere onderwijs daarentegen kent reeds een 
grotere vrijheid. Het kan geld reserveren en kan zelf-

standig verschuivingen binnen de begroting aan
brengen. Een verbijzondering van het openbare onder
wijs kan dan ook een bijdrage leveren aan de verbete
ring van de kwaliteit van het onderwijs door de polit iek 
op zekere afstand te plaatsen. Laten we daarom dit 
rapport eens uitvoeren. 

Een gemeente die het bestuur van een openbare 
school vormt heeft overigens ook nu al mogelijkheden 
om zichzelf op afstand te zetten . Zij kan het bestuur van 
een school opdragen aan een bestuurscommissie ex
artikel 61 van de Gemeentewet. Daarmee kan in ieder 
geval op korte termijn onderwijskundige vrijheid voor 
scholen worden gerealiseerd . 

Zoetermeer aanpakken 

Vernieuwingen binnen het onderwijs die mede tot doel 
hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 
zullen alleen slagen als de onderwijsbureaucratie 
wordt aangepakt. 

De bureaucratie zorgt op scholen voor enorme pro
blemen. Eenvoorbeeldvan hetal vaak buiten en binnen 
het parlement gehekelde circulairebeleid: midden in 
de zomervakantie, om precies te zijn op 16 juli 1987, 
kwam het ministerie van O . en W . met circulaire 
D.G.Y.O.-V.B.-14.401 . Scholen die geacht worden 
voor de zomervakantie hun programma voor de nieu
we cursus rond te hebben, werd medegedeeld dat het 
ministerie zich een andere opzet van de examens had 
voorgesteld . Paniek op de scholen . Wat te doen? 
Schoolleidingen besloten een deel van hun vakantie op 
te offeren om wijzigingen in het programma aan te 
brengen . Zoals gebruikelijk echter, bevatte ook deze 
circulaire tal van onduidelijkheden. Bovendien was de 
circulaire in strijd met de eerder verschenen 'Examen
brief' . Departement en onderwijsvakorganisaties wer
den overstelpt met vragen en klachten . Uiteindelijk 
moest ook hier de staatssecretaris ingrijpen . Circulaire 
D.G.V.O.-V.B.-14.401 werd half oktober weer inge
trokken. Wel werd een nieuwe circulaire aangekon
digd. Scholen hadden weer vergeefs veel kostbare tijd 
en energie gestoken in regels van een falende bureau
cratie . Als de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs 
samenhangt met de kwaliteit van het onderwijsbeleid 
dan ziet de toekomst er weinig rooskleurig uit. 

Er wordt vaak beweerd dat het rijk het onderwijs 
voorlopig met rust moet loten . Een begrijpelijke maar 
ijdele gedachte. Onderwijs en rust gaan overigens ook 
niet samen. Het onderwijs heeft ook geen rust nodig, 
maartijd en ruimte om de kwaliteitte verbeteren èn een 
overheid die dat streven wil steunen . 

Noten 
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