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Onderwijsvernieling 



Langzamerhand begint het tot een breed publiek 
door te dringen dat het onderwijs in Nederland 
zich over de hele linie in een desastreuze staat 
bevindt, het resultaat van dertig jaar ‘constructief 
onderwijsbeleid’. Steekwoorden: schaalvergro-
ting; onderwijsvernieuwing waarbij de misluk-
king van de ene de noodzaak van de volgende 
oproept; degradatie van inhoudelijke kennis; 
deprofessionalisering van het onderwijs geven; 
en onophoudelijke bezuinigingen. In het we-
tenschappelijk onderwijs zijn de uitgaven per 
student in een kwart eeuw gehalveerd. In vormen 
van onderwijs waar wel geld in is gestoken, is dit 
volledig opgegaan aan het zich steeds verder uit-
breidende management.
 Daarnaast komt nu aan het licht dat de dertig 
jaar geleden begonnen systematische verschui-
ving van vakinhoudelijke kennis naar didactiek in 
grote delen van het onderwijs heeft geleid tot een 
pedadogisch regime (‘het nieuwe’ of ‘competentie-
gericht leren’) dat gebaseerd is op obscurantisme. 
 Voor deze stand van zaken stellen veel com-
mentatoren, ook binnen de partij, de PvdA ver-
antwoordelijk. Zij stellen dat sprake is geweest 
van dertig jaar door de PvdA gedomineerd onder-
wijsbeleid en noemen het sociaal-democratisch 
gelijkheidsstreven de failliete basis van dit alles.
 Dat is zowel kortzichtig en gemakzuchtig als 
volkomen misplaatst. In de afgelopen dertig jaar 
waren er veertien jaren met ministers van onder-
wijs van PvdA-huize aan het roer en negen met 
staatssecretarissen van deze partij. Zij dienden in 
coalitiekabinetten met cda zowel als vvd. Hun 
beleid kon alleen tot stand komen dankzij de 
instemming van deze partijen. In de jaren dat de 
PvdA zich in de oppositie bevond, is geen wezen-
lijk ander beleid gevoerd ¬ alleen minister Pais 
(1977-1981) maakte aanstalten daartoe, maar daar 
bleef het bij. In de Tweede Kamer is dit onderwijs-
beleid steeds onderschreven door alle grote en de 

meeste kleine partijen. Daarom is het te gemak-
kelijk de verantwoordelijkheid voor dit beleid 
alleen bij de PvdA te leggen. Er is sprake van een 
‘educatief-politiek complex’ in de onderwijspoli-
tiek, dat het beleid monopoliseert, dat al jarenlang 
systematisch onderzoek en kritiek negeert die 
zijn tunnelvisie onderuit haalt en dat zich blind 
toont voor de werkelijkheid.
 De ideologische achtergrond van het ‘construc-
tieve onderwijsbeleid’ is het socialistisch gelijk-
heidstreven. Daarover zijn alle critici het eens, tot 
en met Wouter Bos en Hans Wansink. Dat is een 
grove misvatting. Het traditionele onderwijside-
aal van de sociaal-democratische beweging be-
stond eruit dat iedereen niet op basis van sociale 
afkomst, maar op die van inspanning en verdien-
ste het onderwijs moest krijgen dat bij haar of zijn 
talenten paste. Dit ideaal is nu juist door het ‘con-
structief onderwijsbeleid’ de nek omgedraaid. De 
zogenaamde onderwijsvernieuwingen werken 
alle op grove wijze in het nadeel van leerlingen 
uit lagere milieus, waar minder sociaal kapitaal 
aanwezig is om de gaten te dichten die worden 
veroorzaakt door het afschaffen van traditioneel 
onderwijs.
 Door een vermeend socialisme als zondebok 
te kiezen, wordt de werkelijke motor van de on-
derwijsvernieling buiten schot gehouden: de in-
voering van een rendementsdenken dat kwaliteit 
gewetenloos opoffert aan kwantiteit.
 Een parlementaire enquête naar dertig jaar on-
derwijsbeleid is noodzakelijk, maar heeft alleen 
zin als de kritiekloze rol van het parlement zelf 
daar aan de orde komt. Intussen is er juist voor 
de PvdA alle reden om het traditionele ideaal van 
gelijke kansen in het onderwijs en de bevordering 
van kennis en inzicht weer centraal te stellen.
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