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Toen D'66 terug kwam van weggewee t, werd in
brede lagen van de partij de behoefte gevoeld
aan een duidelijke plaatsbepaling binnen het politieke krachtenveld in Nederland. Daarvoor was en
is nodig een voortdurende bezinning op de grond slagen van de partij. In het afgelopen jaar is die
grondslagdiscussie ui tvoerig in de partij aan de orde
geweest. Het pragmatisme uit de beginfase kreeg
in die discussies over de grondslagen in die zin
een nieuwe dimensie, dat enerzijds beginselen en
gronds lagen niet dogmatisch werden benaderd ,
maar benaderd vanuit de overtuiging dat bij voortehrijdende ontwikkeling van menselijk handelen
ook grondslagen veranderingen dienen te ondergaan. Anderzijds werd terk onderstreept dat telkens zo goed mogelijk moest worden aangegeven
hoe grond lagen van D'66 uitmonden in politiek
handelen bij politieke onderwerpen. Onderwijsbeleid is zo'n politiek onderwerp. Wanneer ik grofweg stel , dat uit de grondslagendiscussie D'66 te
voorsch ijn komt a ls een democratische en moderne
liberale partij , dan dienen deze begrippen ook te
leid en tot uitgangspunten naar een onderwijsvisie
van D'66. Dit artikel wil daartoe een bijdrage
leveren.
Alvorens dat te doen , is het dienstig zeer beknopt aan te geven wat voor mij de basiselementen
uit de begrippen 'democratie' en ' liberaal' zijn.

Wellicht van nog meer betekenis dan het adagium 'de meerderheid beslist' , is een echte democratie te beoordelen naar de ruimte die zij de
minderheid laat. Zeker in onderwijsbeleid behoort
daarvoor een grote ruim te te zijn. Voor de moderne
liberaal blijft, met erkenning van de (soms vergaande) regulerende functie van de staat in het maatschappelijk en economische leven , de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de mens en de persoonlijke vrijheid grondslag van politiek handelen.
Terug naar het onderwijs. Natuurlijk dienen
uitgangspunten a ls deze ook te leiden tot een opstelling ten opzichte van openbaar en jofbijzonder
onderwijs. Toch wil ik daar niet a ls eerste op wijzen , want binnen het Nederlandse Onderwijs pelen voor openbaar en bijzonder onderwij samen
belangrijke beleidskwesties. Met een beroep op de
deugdelijkheidscontrole die de overheid terecht tot
haar taak rekent, is een verstikkend net van regels
op het onderwijs van toepassing, dat de vrije ruimte
van de school tot het maken van een eigen beleid
zowel voor het openbaar a ls bijzonder onderwijs
verengt.
Hiermee wordt de fictie in stand gehouden
alsof deugdelijkheid een eenduidig begrip is, of dat
het noodzakelijk zou zijn minderheidsopvattingen
geen kans te geven.
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Vrije ruimte
Ik zou er voor willen pleiten dat iedere gesubsidieerde chool 15 % vrije ruimte krijgt ter eigen invulling. Het wordt dan mogelijk dat scholen zich
niet alleen levensbeschouwelijk profileren , maar
ook onderwijskundig (meer aandacht voor talen
dan voor wiskunde, of meer expressievakken enz.;
maar ook de introductie van nieuwe vakken is
mogelijk: computerkunde of Spaans, algemene
technieken enz. )
De controle van de deugdelijkheid gebeurt aan
de hand van het jaarlijks bij te stellen schoolwerkplan , waarin vermeld staat wat men in de
vrije ruimte doet en hoe. De leerlingen blijven
bij een dergelijke opbouw nog voldoende mobiel.
School wisseling betekent omschakeling naar terreinen waar voor ten hoogste 15 % wat andere accenten op gelegd zijn en dat kan niet tot onoverkomelijke problemen aanleiding geven. Een dergelijk beleid van D '66 zou de inventiviteit van demensen in de school stimulerèn; veel meer hoeft
een dergelijk beleid niet te kosten , omdat dit alles
binnen de nu gesubsidieerde uren gerealiseerd zou
kunnen worden.
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Dat hoeft ook niet. Hier ligt een taak voor de
overheid, die door het inzicht in mondiale onderwij ontwikkelingen en door kennis te nemen van
wetenschappelijk onderzoek én door politieke keuzen een bepaald onderwij beleid nastreeft. Om via
experimenten een bepaalde ontwikkeling ook in de
praktijk te toetsen , heeft de overheid een apart '
budget nodig. Dat budget komt ten goede aan die
scholen en mensen die zich via een contract verbinden aan de experimenten die de overheid wenst
te laten uitvoeren. Dit i op zichzelf niet nieuw.
Het probleem is echter dat de autonomie van de
school en de autonomie van verzorgingsinslanties
er de ui teindelijke oorzaak van zijn dat experimenten lang niet altijd verlopen volgens de verwachtingen van de subsidiegever.
Deze laatste zou wanneer het budget voor experimenten los gemaakt wordt van de reguliere subsidiestroom meer mogelijkheden moeten bezitten
gewenste experimenten door te voeren. Een mogelijkheid daartoe is, dat via contracten deelnemende cholen zich verplichten bepaalde richtlijnen te
accepteren. De deelneming word t uiteraard niet
verplicht. Op deze wijze wordt het recht van vrijheid van inrichting geen geweld aan gedaan.

Subsidiecontract

Leerplicht

Allerwegen wordt erkend , dat het onderwijs in een
geweldige stroomversnelling is geraakt. Het aantal
deelnemers neemt toe, de deelnemers blijven langer, er is een versnelling in de pedagogisch-didactische ontwikkeling waar te nemen , de invloed
van buitenschoolse gebeurtenissen versterkt, het
kennisgebied is verbreed en verdiept en zo kan
men doorgaan. H et i begrijpelijk dat een grote
meerderheid van scholen (en alweer opgeacht
openbare of bijzondere), die immers het onderwijs van dat moment voor de kinderen van dat
moment te verzorgen hebben , niet in staat is zich
diepgaand met anderen problemen bezig te houden.

Een partij die ijvert voor de rechten van minderjarigen , en die gepleit heeft voor verlaging van de
temgerechtigde leeftijd tot ,8 jaar en pleit voor
verlaging van de leeftijd der meerderjarigheid , ontkomt niet aan een duidelijke visie op de leerplicht.
Op basis van de plaatsbepaling van D '66 als een
partij die de finale verantwoordelijkheid bij het
individu legt, dient een leerplicht tot het 18ejaar
in het huidige patroon van onze samenleving te
worden afgewezen.
Men kan zich de vraag stellen of leerplicht niet
geheel door leerrecht moet worden vervangen. De
opvatting dat de staat een regulerende invloed
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op het maatschappelijk leven behoort te hebben ,
geeft hierop een antwoord. De bescherming van
het recht op onderwijs is voor het kind alleen via
de leerplicht door de staat ook daadwerkelijk te
effectueren. In een sterk toenemende multi-culturele amenleving als de onze is de laatste overweging extra zwaarwegend. De duur van de leerplicht zal altijd een arbitrair karakter behouden.
Een plicht tot of uiterlijk tot en met het zestiende
levensjaar lijkt een redelijk alternatief tu en wat
wenselijk is en wat tot de verantwoordelijkheid van
elke burger behoort. (Mits voor de leeftijd 16-18
jaar een leerrecht gegeven is). In deze visie past
uiteraard ook niet een deel-leerplicht na die leeftijd . Een dergelijke uitspraak heeft overigens consequenties voor de inrichting van het onderwijs in de
leerplichtige leeftijd. De duur van het te geven
geïntegreerde onderwijs hangt er mee samen. Afhankelijk van een reek van factoren kan men voor
een twee- of driejarige middenschool kiezen , maar
een vierjarige d uur is uitgesloten.
Een vraag die zich laat stellen, i of de leerplicht niet naar beneden moet worden ingevoerd ,
voor drie- vier of vijfjarigen. Wanneer men aan
het uitgangspunt van de bescherming van het recht
op onderwijs koppelt, het alleszins redelijke verlangen dat de mogelijkheden om van dat onderwijs te
profiteren voor elke deelnemer zoveel mogelijk
gelijk behoren te zijn , dan is verlaging van de leerplichtige leeftijd daartoe een bijdrage.
Zoals bij elk beleid is voorwaarde voor het slagen
ervan een voldoende acceptatie. In deze generatie
lijkt leerplicht voor vijfjarigen haalbaar. Daarnaa t
dient het onderwijs voor drie- en vieljarigen volledig bekostigd te worden. Een latere generatie kan
zich dan over de verdere verlaging van de leerplicht uitspreken.

Middenschool

Hiervoor is de term geïntegreerd Ieren reeds gevallen . Is er met de beginselen van D '66 in de hand
ook t.a.v. dit thema, dat de onderwijsgemoederen
al zoveel jaren hevig bezighoudt, iets te formuleren? Ik meen van wel. Gesteld werd reeds, dat een
vierjarige middenschool bij een leerplicht tot 16
jaar onmogelijk is. Enige differentiatie en wellicht
ook enige beroepsoriënterende en beroep voorbereidende scholing dient toch binnen de leerplicht
te kunnen worden gegeven. De vraag naar een
twee- of driejarige middenschool zou veel meer
vanui t de behoefte van individ uele deelnemers aan
het onderwijs moeten worden bekeken. Indien dit
uitgangspunt door D '66 zou worden geaccepteerd ,
dan betekent dat, dat gepleit wordt voor een variabele middenschoolduur van twee tot drie jaar al
naar gelang de persoonlijke omstandigheid van de
onderwij deelnemer. Een en ander vraagt veel
schoolorganisatie, maar onmogelijk is het niet.
Met name uit ocialistische hoek wordt een te
korte middenschoolduur gezien als een bedreiging
van het ui tgangspu n t van gelijkheid van kansen;
keuzen op te vroege leeftijd gemaakt, krijgen een
fataal karakter. Afgezien van de vraag of een langer
durende middenschool hier iets helpt (interna tionaai onderzoek stemt niet optimistisch) spreekt uit
een opmerking als deze weinig vertrouwen in het
succes van bijv. de open school , de open universiteit, kortom het gehele stelsel van de op te bouwen volwassenen-educatie. Dat stelsel , dat binnen
D'66 een grote prioriteit zou behoren te hebben,
biedt elke Nederlander de mogelijkheid keuzen te
corrigeren.
Vooral ui t conservatieve hoek word t zelfs tegen
de twee-jarige middenschool al bezwaar aangetekend met als argument, dat zulk een school nivellerend werkt en de 'zwakste' deelnemers onvoldoende tijd laat tot een beroepsopleidil'lg. De vermeende nivellering gaat echter alleen op bij een
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zeer specifieke organisatie van de middenschool ,
die in Nederland slechts weinigen voorstaan.
De onvoldoende beroepsopleiding lijkt op zichzelf niet onwaar, maar het is de vraag of deze
taak ook niet voor een deel uit de school moet.
Reeds nu is de ontwikkeling van interne bedrijfsscholing zo omvangrijk, dat de vraag mag worden
gesteld of binnen de leerplichtige leeftijd niet zonder veel schade andere zaken een hogere prioriteit
dienen te krijgen. Daarbij valt te denken aan taalvaardigheid en inzicht in maatschappelijke structuren.
Democratisering

Het spreekt vanzelf dat een partij als D ' 66 vanuit
haar begin elen een peciale belangstelling heeft
voor democratisering van het onderwijs. Terecht is
gesteld dat voor openbaar en bijzonder onderwijs
gezamenlijk democrati eringsregelingen kunnen
gelden als een eis van algemeen belang en dat de
overheid de bekostiging van het onderwijs daarvan
kan laten afhangen.
Het is echter een ui termate technocratisch standpunt om - zoals sommigen wensen - nu de wet
op de ondernemingsraden maar op het onderwijs
van toepassing te verklaren. Het onderwijs is zo'n
specifieke onderneming, dat dat niet kan. Immers
niet alleen de werknemers maar ook de consumenten (ouders en /ofleerlingen ) behoren bij de democratisering te worden betrokken. Ook de positie
van de directeur is een andere dan die van de
commerciële onderneming.
Het inmiddels gewijzigde ini tiatief-wetsontwerp
inzake de onderwijsdemocratisering van Van Kemenade c.s. zou door D'66 als een begin van een
ontwikkeling gesteund moeten worden. Met nadruk een begin , omdat de democratisering mogelijkheden, die voor het openbaar onderwijs bij wet
geregeld kunnen worden, te beperktzijn. Zoooitde
onwenselijkheid blijkt van de overheid in een dubbelfunctie, dan is dat hier.

Openbaar en biJ;:;onder onderwijs

En zo naderen wij langzamerhand het punt waar
iedere politieke partij vanuit haar beginselen een
houding tegenover heeft aan te nemen: openbaar
versus bijzonder onderwijs (niet alleen conre sioneei! ) en de positie van de overheid daarbij .
Het i aan geen twijfel onderhevig dat de partij
daarbij bij voorkeur denkt aan scholen met een
ontmoetingskarakter. De stelling met toelichting
uit de in 'g68 (!) door D'66 uitgebrachte discussienota over het onderwijsbeleid , is ook nu nog in
hoge mate actueel. Zij behoort m.i. ook nu richtlijn voor de opstelling van D '66 in deze materie
te zijn , daarom citeer ik de oude tekst uit 'g68:
'De overheidspositie inzake onderwijs behoort tegenover iedere burger gelijk te zijn. Daarom moet
de overheid niet in een dubbelfunctie in het onderwijs staan: als schoolbestuur en als behartiger
van het algeme n belang ( oms tevens subsidiegever), maar allen in de laatste [unctie.
Toelich ting: De tegenstelli ng open baar-bij zond er
onderwijs is beheerstechnisch gezien overleefd. Het
is gewenst dat de overheid in een onverdachte
eenduidige positie komt te staan ten opzichte van
het nationale onderwijsbestel. Di t is de conseq uentie van de historische ontwikkeling en wenselijk
met het oog op de toekomst voor de inpas ing
van ons onderwijsbestel in Europees kader. De
indeling openbaar-bijzonder onderwijs is bovendien verwarrend , omdat zij suggereert - soms gehanteerd wordt - als een onderwijskundig onderscheid , hoewel het een loutere beheersonderscheiding is: nl. onderwijs dat wel of niet van de overheid uitgaat.
Ook de onderwijskundige vrijheid voor en de
maatschappelijke binding van de (openbare)
school wordt ermee gediend , indien haar bestuur
niet ui t algemene poli tieke, maar ui t ten behoeve
van hel onderwijs speciaal samengestelde colleges
bestaat.
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De figuur van aparte recht per oonlijkheid voor
de openbare instellingen , zoals bij het wetenschappelijk onderwijs reeds bestaat, dient het niet-wetenchappelijk onderwijs ten voorbeeld te strekken.'
Voor wat de laatste opmerking uit het citaat betreft, kan gesteld worden dat inmiddel ook op
andere mogelijkheden is gewezen. Zo verdient het
fenomeen van de zelfstandige bestuursorganen zoals dat in '974 door Scheltema in een inaugurele
rede is verwoord ook voor de positie van de openbare school en voor de organen uit de onderwij verzorgingsstructuur serieuze overweging. De Bijzondere School kan al als zelfstandig bestuursorgaan beschouwd worden.
Een vraag die steeds vaker gesteld wordt, is of
de wettelijke regelingen inzake de vrijheid van oprich ting van scholen niet zo ui tpak t dat scholen
worden ge ticht die eigenlijk niet gewen t worden.
Bij de begroting behandeling van de onderwijsbegroting '980 heeft Mertens hierover uitvoerig gesproken. Hoewel ik de door hem gehanteerde argumenten niet in elk opzicht deel , ben ik het met
de grondidee volkomen eens. De vorm en de criteria zijn bij cholen tichting volstrekt verouderd.
D'66 zal naar wijziging moeten streven en er daarbij vooral op letten dat bij nieuwe procedures veel
aandacht wordt gegeven aan de informatie aan de
direct betrokkenen. Deze informatie dient volledig
te zijn en bijv. ook de hierboven geciteerde poitie van de overheid te bevatten, die afhankelijk
van uiteindelijke keuzen kan verschillen.

Financiering
Het vraagstuk dat in de komende jaren centraal
in het onderwijsbeleid zal komen te taan , i het
a pekt van de financiering. D'66 heeft het onderwijs altijd eerder gezien als investering dan als
consumptie. Een investering echter die zowel de
maatschappij als het individu ten goede komt. Er

valt niet aan te ontkomen dat eigen bijdragen
van de onderwijsdeeln emers na de leerplichtige
leeftijd gevraagd gaan worden.
Nog steeds is de gedachte van Hessel , de onderwijsfinanciering min of meer als sociale verzekering op te zetten met premieverplichtingen afhankelijk van de genoten studie en het inkomen, onvold oende onderzoch t. Het zou van eminent belang
zijn als de economen van D'66 deze gedachte en
andere eens tot onderwerp van diepgaande studie
maken. Hier is de kla sieke voortrekkersfunctie van
D'66 ten aanzien van de oplossing van maatschappelijke vraagstukken nodig. De onderwijskundigen
ontslaat het niet van de plicht om ten aanzien
van de uitgavenkant voorstellen te doen. Onderzoek verdient de vraag of een goed ontwikkeld
stelsel van her- en bijscholing en wederkerend onderwijs niet zou kunnen leiden tot verkorting van
de zeer dure eerste leerweg. Gezien de nelle veroudering van het aangeleerde uit de eerste leerweg heeft een systeem van verpli chte bijscholing
ook andere voordelen.
Ten tweede zou het in '968 reeds door D'66 bepleite onafhankelijk instituut voor schoo lb egrotin~
gen kunnen leiden tot een betere sturing van de
onderwijsuitgaven. Het blijft immers een merkwaardig fenomeen dat niemand precies weet wat
ons onderwijs kost en waar het geld precies aan
wordt uitgegeven. Wanneer tenslotte de grondtoon
van het eerste deel uit dit artikel als beleidslijn gevolgd wordt, te weten vermindering van
regelgeving, meer vertrouwen in de mensen die
onderwijs geven , dan is het mogelijk de sterke en
beangstigende toename van het onderwijsambtelijke apparaat niet alleen te beperken, maar te verminderen. Nederland heeft een wereldrecord wat
betreft het aantalonderwijsambtenaren op landelijk en locaal gebied gerekend per hoofd van de
bevolking, naar ik meen te weten.
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Prioriteiten

Het onderwijs is zo 'n omvangrijk terrein en de uitgaven ervoor beslaan zo'n groot deel van de algemene middelen , dat iedere partij er niet aan ontkomt binnen de onderwijsuitgaven prioriteiten te
stellen. Met een beslag van ongeveer 20% van de
rijksbegroting gaat het niet aan om vanuit een telling te opereren, dat andere sectoren maar eerst
dienen in te leveren. Leest men de onderwijsprogramma's van de politieke partijen door dan blijkt
dat de prioriteitenkeuzen zo vaag en zo breed zijn ,
dat daarmee niets werkelijk wordt gezegd.
Het aangeven van precies omschreven prioriteiten laat zien hoe de maatschappelijke keuze van
een partij is, omdat daarbij noodzakelijk ook moet
worden aangegeven wat men naar achteren schuift.
In de politiek is dat een kwetsbare opstelling,
maar voor D '66 mag dat geen reden zijn er
daarom het zwijgen toe te doen. Hoewel prioriteiten uiteraard per regeerperiode dienen te worden vastgesteld , dienen ze anderzijds ontleend te
worden aan de beginselen van een partij. Voor
D '66 betekent dat, dat zij er tenminste op zal
moeten toezien dat toch ook op den duur aan bod
komen die onderwijskundige verlangens, die weliswaar niet als hoogste prioriteit worden erkend,
maar juist daarom blijvend niet aan bod komen.
Bijna iedereen in onderwijsland kent hiervan wel
voorbeelden. Vanuit de ideologie van recht doen
aan minderheidsverlangens zal D'66 hier steeds een
taak hebben. Maar dit neemt niet weg, dat vanuit
D '66-beginselen ook de belangrijke hoofd priori teiten van onderwijsbeleid moeten zijn te halen. Ik
doe daartoe een poging.

a.De enorme vraagstukken op onderwijsgebied die
eerder toe- dan afnemen , verlangt dat wij uitmuntend toegeruste onderwijsgevenden aan het
gehele onderwijs beschikbaar stellen. Elke verbetering is afhankelijk van de uitvoerders.

J J
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Geconstateerd moet worden dat de opleiding
van onderwijsgevenden, de inhoud en de duur
ervan maar ook de verplichting tot nascholing,
de mogelijkheid van praktijkstages e.d. , ernstig
achterblijft bij andere ontwikkelingen.
b.Een tweede prioriteit behoort te liggen bij het
onderwijs dat aLLen ten goede komt, met andere woorden hetonderwijs van 4- [5 1[6jaar. Daarbinnen vooral ten behoeve van de kwetsbare \
groepen , in het buitengewoon onderwijs , het lager beroepsonderwijs, het onderwijs aan buitenlandse kinderen en de groep in sociaal-economische achterstand ituaties.
c.Een derde prioriteit behoort te liggen bij het ge- l
hele stelsel van volwasseneneducatie, van open
school tot Open universi teit. Enerzijds is di t nodig
om mensen gelegenheid te geven foute keuzen
uit de jeugd te corrigeren , anderzijds kan bijvoorbeeld een open universiteit een bijdrage leveren tegen - tijdelijke - numerus fixus-problemen.
Tijdelijk, omdat dit uiteraard geen tructurele
taak mag worden. Een stelsel van volwasseneneducatie sluit goed aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van verkorting van de werkweek. De behoefte aan meer leren zonder daarbij
direct verbetering van de maat chappelijke positie na te streven, is een belangrijke welzijnsvoorziening . Naar mijn mening is hier een eigen
bijdrage van de deelnemers geoorloofd.

Besparing op salarisuitgaven
Hoe krijgt men binnen het onderwijsbudget geld
voor de uitvoering van de prioriteiten? Naast de
in dit artikel reeds voorgestelde inkrimpingen van
het ambtelijk en con trol erend apparaat, is er ook
de besparing in de sector van het niet leerplichtig
onderwijs met name door verkorting van de eerste
leerweg na te streven. Een prioriteit voor opleidingen maakt een kleiner deel van verzorgings-
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in tantie mogelijk. Maar welke besparing men ook
doorvoert, men ontkomt niet aan besparing op
salarisuitgaven , die ± 90% van de onderwijsbegroting uitmaken . In het onderwijs treft men de
men en aan die behoren tot de 5% hoogst gealarieerden in onze samenleving. Het onderwijs
heeft zich op dit punt geïsoleerd van andere maat-
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schappelijke sectoren,uit
heidszorg bijvoorbeeld.

C RM-sfeer

en gezond-

Een correctie daarop is onontkoombaar, maar
vraagt moed. De weerstanden zullen zeer groot
zijn . Maar moed loont in de politiek.

