s &.o

s 2oo1

OPLOPENDE VERKIEZ I NGSKOORT

en c
Voo
der.
mel
lijke
als ~
te d
aan
den
des
opt
gen
spn
1

De burger de
baas?
'Paars', de PvdA en
de publieke sector

Met het wegwerken van het
moetworden teruggedronfinancieringstekort is de
gen, 'ten gunste van parpublieke sector weer een
tijen op de onderwijsmarkt
geliefd investeringsobject
zelf: de aanbieders van ongeworden . Het 'paarse' kaderwijs, scholen en onderbinet stelt in de komende
wijsinstellingen aan de ene
kant en de vragers naar onbegroting miljarden gul PAUL KALMA
dens extra beschikbaar, in
derwijs (de onderwijsdeelhet bijzonder voor de genemers, de afnemers van
zondheidszorg en het onderwijs. Voor menigeen in
schoolverlaters en de inkopers van onderwijs) aan
de andere kant'. Het gaat daarbij niet alleen om 'de
de betreffende sectoren is dat echter niet genoeg om
de achterstanden die jarenlange bezuinigingen hebnoodzaak van meer marktwerking, maar ook (om)
ben doen ontstaan, in te !open. Maar over een ding is het belang van meer concurrentie. (). Deelnemers
iedereen het eens: meer geld is niet genoeg. Het gaat (ouders, scholieren en studenten) en inkopers van
ook om een permanente afweging van wat wei en
onderwijs moeten keuzemogelijkheden hebben,
zodat scholen en instellingen door onderlinge conwat niet (meer) van overheidswege gefinancierd
moet worden; en om voortdurende zorg om d toecurrentie worden aangezet tot kwaliteitsverbetegankelijkheid en de kwaliteit van de betreffende
ring'.'
voorzieningen. Kortom: om een hervorrning van de
'Goedbedoelde betuttelina'
publieke sector.
De vraag is vervolgens, hoe die hervorming er
Deze consument-gerichte aanpak heeft inmiddels
uit moet zien. Het antwoord dat daarop de afgelo- onder politici, ambtenaren en beleidswetenschappen tien a vijftien jaar van beleidswege is geformupers brede steun verworven. Hij heeft de afgelopen
leerd, luidt: door de positie van de gebruikers van jaren min of meer als de bcleidsfilosofie van paars inpublieke voorzieningen op het gebied van onderwijs
zake de publieke sector gefungeerd en wordt ook
en zorg te versterken. Door die gebruikers meer door de Partij van de Arbeid in grote lijnen (zij het
keuzevrijheid te geven, waaronder betere informa- niet zonder terughoudendheid waar het om de vertie over het aanbod aan voorzieningen; door de conhouding tussen staat en markt gaat) onderschreven.
currentie tussen de aanbieders van de betreffende
De voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede
diensten aan te wakkeren; door deze instellingen
Kamer, Ad Melkert, maakte hem zelfs tot een van de
enerzijds meer financiele en organisatorische behoofdthema's van zijn veel-becommentarieerde
leidsvrijheid te geven, maar hen andenijds krachtitoespraak tot het PvdA-congres van maart jl. (de anger aan te spreken op de resultaten die ze boeken.
dere thema's - internationale betrokkenheid, ecoDecentralisatie, lumpsum-financiering, persoonsnornische innovatie, humanitair engagement - blij gebonden budgetten (vouchers, 'rugzakjes'),
ven hier buiten beschouwing). Melkert pleit voor
marktwerking, prestatiemeting, afrekenen op resul- een 'alom gerespecteerde service-gerichte, diensttaat: het zijn de trefwoorden die de afgelopen jaren bare overheid' en voor een hervorrning van de puhet 'discours', en tot op grote hoogte ook het beleid bliek sector met als uitg_angspunt: 'de burger de
met betrekking tot de organisatie van de publieke
baas'.
sector hebben beheerst.
'De meeste belastingbetalers', aid us de fractie De rol van de rijksoverheid, zo vat bijvoorbeeld
voorzitter van de PvdA, 'zijn volop bereid om bij te
het Sociaal en Cultured Planbureau het 'nieuwe dragen aan goed onderwijs, eerste klas zorg en veidenken' op het gebied van het onderwijs samen,
ligheid in de buurt. Maar ze vragen wei steeds luider
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en duidelijker: wat zie ik van mijn bijdrage terug?
Voor de PvdA is het de komende jaren erop of eronder. Willen wij steun voor het omzetten van gezamelijke rijkdom in kwaliteit van gemeenschappelijke voorzieningen? Die krijgen we aileen van harte
als we erin slagen het monopolie van de instellingen
te doorbreken - te democratiseren, aan te passen
aan de eisen van de 2 1 e eeuw. Zodat leraren en ouders meer invloed krijgen op het rei! en en zeilen van
de school van hun kinderen . Zodat patienten meer
op tijd en op maat worden geholpen; en zodat burgers de agent in de buurt of het dorp kunnen aanspreken op zijn ofhaar gezag.'
Met andere woorden: willen we 'mensen betrokken houden, solidair houden met de belangen
van onze samenleving, onze gemeensehap', dan
moeten ze volgens Melkert ' ook meer te vertellen
krijgen, zo simpel is dat.' 'Hoe kunnen bijvoorbeeld
ouders meer de inrichting van de school en de besteding van de middelen van hun kinderen bepalen? Is
het een idee om voor ouderen naast hun AOW een
zorgrekening te openen waarmee zij verzorging en
ondersteuning kunnen inkopen op de wijze die het
beste bij hun levenswijze en voorkeur past? Is het
mogelijk voor de wijkagent een bedrag beschikbaar
te stellen dat aileen samen met de buurtbewoners
aan veiligheidsvoorzieningen mag worden besteed?
En zullen we bij de evaluatie van de Wet Voorzieningen Gehandicapten de kans grijpen om voor
gehandicapten en chronisch zieken een persoonsgebonden budget mogelijk te maken, los van goedbedoelde betutteling?' 2
Deze stellingname is opmerkelijk. Ze slwt nauw
aan bij het gedachtegoed van 'paars' en - over de
grenzen heen - bij dat van de 'Derde Weg', maar radicaliseert dat denken in tweeerlei opzicht. Enerzijds door de burger tot het onbetwistbare middelpunt van de hervorming van de publieke sector te
maken ('de burger in het middelpunt, niet de bureaucratic') , en anderzijds door een direct verband
te leggen met het gevaar van een tweedeling op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. 'lk wil,' aldus de fractievoorzitter van de PvdA
tot het partijcongres, 'niet wonen in een land waar
1 . Sociaal en Cultureel Rapport 2000,
Den Haag, Sociaal en Culturcel
Planbureau, 2ooo, P·444·
2. A.Mclkert, 'Nieuwe ambitics. Een
progrcssieve agenda voor nationale en
internationale betrokkenheid', in:
Socialisme &..Democratie, jaargang s8

de elite zich massaal afwent van de publieke diensten. Waar mcnsen met geld hun eigen veiligheid
kopen in hun bewaakte gemeenschappen, hun eigen
gezondheidscentra en hun eigen particuliere elitescholen. () Onze uitdaging, nu, is ervoor te zorgen
dat de overheidsdiensten van zo hoge kwaliteit zijn
dat niemand zich van het systeem wil afkeren.'
Melkert's boodschap is helder en (als voortzetting en aanscherping van het paarse beleid) consequent. Maar is het ook de juiste boodschap? Over het
wtgangspunt, dat van een behoorlijk gefinancierde,
toegankelijke en doelmatig functionerende publieke
sector, kan men het snel eens zijn. Maar dan wordt
het ingewikkelder. Een radicaal consumentenperspectief ('de burger de baas') is niet zonder meer
verenigbaar met de versterking van de positie van de
professionals in de betreffende sectoren die Melkert
eveneens bepleit ('Wij gaan de komende jaren consequent werken aan de status van het werk van onze
gemeenschappelijke voorzieningen'). Beter 'inspelen' op de vraag staat niet per definitie gelijk aan verhoging van de kwaliteit van het aanbod. Meer ruimtc
voor individuele bestedingsvrijheid in de publieke
sector (waaronder eventueel ook eigen financiele
bijdragen en sponsoring3) kan onder bepaalde voorwaarden misschien het draagvlak voor die voorzieningen vergroten, maar kan ook onbedoeld de weg
vrijmaken voor de door de PvdA gevreesde tweedeling in onderwijs, zorg en veiligheid.
De vraag rijst of consumentensoevereiniteit, in
dat Iicht bezien, niet een te smalle basis voor een sociaal-democratische visie op de toekom~t van de publieke sector vormt. Zijn publieke voorzieningen
niet vee! meer dan een 'product' dat door burgers
'geconsumeerd' wordt? Wat zijn de minder fraaie
kanten van het consumentengedrag - ook in de publieke sector? Moeten burgers niet ook op hun verantwoordelijkheid als staatsburger resp. belastingbetaler worden aangesproken - en op hun
vermogen om langs andere weg dan als veeleisende
consumenten aan de kwaliteit van de publieke voorzieningen bij te dragen (bijvoorbeeld als vrijwilli ger)? En omgekeerd: raakt door de sterke nadruk op
de verhouding tussen gebruiker en instelling, de

nr.4, april 2oo 1, p. 160- 166.
3. Bevordering van sponsoring in het
initieel onderwijs wordt door minster
Hermans en staatsecretaris Adelmund
bcplcit. In het PvdA -Kenniscentrum
Onderwijs en Cultuur wordt, in het
kader van de voorbereiding van het

verkiezingsprogramma, gediscussieerd
over de mogelijkhcid om de betrokkenheid van ouders bij de school te
bevordcren 'door rncdezeggenschap,
sponsoring en vrijwillige ouderbijdragen'.
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(grondwettelijke) verantwoordelijkheid van de
overheid zelf voor de betreffende voorzieningen niet
teveel uit het zicht - inclusief de verwijten die ook
de PvdA - nationaal en lokaal - in dat opzicht te
maken zijn? 4ln plaats van als afsluiting zou de toespraak van
Melkert dan ook beter als start van een brede discussie in de PvdA over de toekomst van de publieke
sector kunnen worden opgevat. Onderstaande is bedoeld als bijdrage aan een dergelijk debat, waarbij ik
me op een onderdeel van die sector, nl. het (basis en
voortgezet) onderwijs zal concentreren. Ik zal een
kritiek formuleren op de besturingsfilosofie die aan
het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren ten
grondslag heeft gelegen - onder meer aan de hand
van een aantal artikelen rue de afgclopen jaren in Socialisme &..Democratie en in het Jaarboek voor het demoera tisch socialisme zijn verschenen. Vervolgens maakt
ik, afsluitend, enkele meer algemene kanttekeningen bij een programmatische koers van de PvdA
waarin 'de burger' centraal zou staan.
Publieke soederen en hun prijs
Wat is er mis met een visie op het onderwijs waarin
de consument centraal staat; waarin instellingen, op
basis van prestatiemetingen, naar de gunsten van die
consument dingen en door de (mede)financierende
overheid op hun resultaten worden afgerekend?
Ik noem rueronder een vijftal bezwaren - waarmee natuurlijk niet gezegd is dat de rol van de onderwijsconsument maar beter verwaarloosd kan
worden; dat individuele keuzevrijheid onbelangrijk
is; en dat prestaties er in het onderwijs er eigelijk
niet toe doen. Het gaat me om de onevenreruge nadruk resp. de veel te eenzijruge interpretatie rue ze
de afgelopen jaren hebben gekregen - ten koste van
aandacht voor de 'eigenheid' en de inhoud van het
onderwijs; voor de betekenis van de professionele
autonomic van onderwijzenden (en wat dat voor de
rol van andere betrokkenen impliceert); en voor de
verhourung tussen onderwijs en andere maatschappelijke domeinen.
Ter discussie staat een besturingsfilosofie die het
paarse onderwijsbeleid sterk heeft bei"nvloed, en
waarin onderwijs lijkt te worden gereduceerd tot
een overeenkomst tussen aanbieders en consumen-

s 2oor

ten. 'Een armzalige visie op de maatschappelijke betekenis van het onderwijs', zo heeft Han Leune,
scheidend voorzitter van de Onderwijsraad (het belangrijkste adviesorgaan van het betreffende ministerie) en sociaal-democraat, deze filosofie gekarakteriseerd.S De Partij van de Arbeid hoeft voor
dergelijke krachtige taal niet direct opzij te gaan.
Maar het wordt wei tijd dat ze de kritiek van Leune
en van vele anderen serieus gaat nemen.
Het eerste bezwaar tegen een sterk consumentgericht visie op het onderwijs is dat de betekenis van
het onderwijs als collectief goed naar de achtergrond verdwijnt. Er is een periode geweest dat onderwijs uitsluitend als zo'n collectief goed werd opgevat. Terecht is daartegen ingebracht dat onderwijs
ook vanuit het belang en het profijt van de individuele burger kan worden bekeken. Maar inmiddels is
de balans naar de andere kant doorgeslagen. Tegenover de economisch-liberale nadruk op onderwijs
als inruvidueel investeringsgoed zou de sociaal-democratie de maatschappelijke betekenis van onderwijs moeten verderugen - niet aileen vanwege het
effect dat het op andere terreinen heeft (economisch, sociaal, cultureel), maar ook vanwege het
belang van gelijke onderwijskansen voor allen - en
van een beleid dat die gelijke onderwijskansen bevordert.
Oat het draagvlak voor zo'n beleid toeneemt
naarmate meer burgers (en niet alleen een minderheid van 'kansarmen') van dat beleid profiteren,
spreekt vanzelf. Maar dat wil niet zeggen dat het beleid vooral op die gronden aangeprezen zou moeten
worden. Integendeel, de verdediging van de publieke sector tegen een 'vlucht' van beter betaalden
in particuliere voorzieningen kan het niet stellen
zonder een appel op de bereidheid van aile burgers
om, naar draagkracht, bij te dragen aan de financie ring van het onderwijs als publieke voorziening ook als dat niet direct tot eigen profijt te herleiden
is; ook als de betreffende uitgaven niet in de eerste
plaats aan de welgestelde middenklasse ten goede
komen . Daarvoor is het namelijk ... een collectief
goed.
Enigszins verontrustend is in dat opzicht de stilte
die de PvdA momenteel betracht als het om de uiteindelijke kosten van uit~reiding van rue publieke
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die een ouder in Amsterdam tot aan de
reehter moest voeren om het
gemeentebestuur (resp. de betrokken

PvdA -wethouder) aan zijn primaire
verantwoordelijkheid voor het openbaar
onderwijs te herinneren. Vgl.
K.Schaapman , Schoolstrijd. Ouders op de

bres voor beter onderwijs, Am terdam,
swP, 2ooo. Zie ook s&.P, jaargang n
nr. s, mei 2ooo, p.27 1-272.
s. Trouw, r6 maart 2oo r.
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: stilte
le uitblieke

sector gaat - anders dan bijvoorbeeld in Engeland,
wordt waargenomen. Of het nu gaat om de totaJe
waar New Labour inrniddels onverbloemd op de omvang van de vraag naar onderwijs of om bet soort
'producten' waaraan behoefte bestaat: de klant heeft
noodzaak van hogere belastingen wijst (zie bet artiin deze benadering altijd gelijk.
kel van Michael Jacobs elders in s 8tP). Zeker, verhoWie daarvan overtuigd is, zou eens de studie van
ging van de lastendruk is nooit populair. Maar als fide socioloog De Vries naar de 'groei en grenzen van
nanciele degelijkheid inmiddels tot de kern van de
moderne sociaal-democratie hoort en ze de Staats- de geschoolde samenleving' moeten raadplegen.7
De Vries heeft een aanzienlijk minder zonnige kijk
schuld niet als sluitpost van de begroting wenst op te
vatten, dan zal ze de kiezers
op de sterke uitbreiding
van de onderwijsdeelname
duidelijk moeten maken
Enigszins verontrustend is in dat
in de afgelopen decennia.
dat onderwijs, gezondopzicht de stilte die de PvdA
Die uitbreiding heeft een
heidszorg en veligheid, net
momenteel
betracht als het om de
haasje-over tussen onderals iedere andere vorm van
wijs en economic op gang
dienstverlening, hun prijs
uiteindelijke kosten van uitbreiding
gebracht. lntensieve stahebben - en, zeker als het
van die publieke sector gaat.
tus-wedijver heeft jonge
structurele uitgaven betreft, tot belastingverhomensen gestimuleerd om
steeds Ianger naar school te gaan, terwijl de gestage
ging moeten lciden.
transformatie van de produktie werkgevers ertoe
Michael Jacobs laat zien dat er allerlei manieren
zijn om die belastingheffmg een voor de bevolking heeft verleid steeds hogere diploma-eisen te stellen.
In een dubbele spiraalbeweging zijn zowel de betransparanter karakter te geven (bijvoorbeeld in de
haalde onderwijskwalificaties als de gestelde opleivorm van 'earmarking' en bestemmingsheffingen).
Maar aan de noodzaak van een hogere lastencL·uk dingseisen steeds verder opgeschroefd.
Het resultaat is een sterke diploma-inflatie, die in
zelf doen ze niets af. Zoals Jacobs' naamgenoot, de
verschillende opzichten schadclijk is . . Allereerst is
Amsterdamse econoom Bas Jacobs, vorig jaar in de
wss-uitgave 'Schuld en solidariteit' schreef: '(d)e de economische rentabiliteit van de onderwijsinvesteringen beperkt; boger- opgeleiden gaan lagerPvdA kan niet aan de ene kant meer uitgaven doen
en lastenverlichting geven, zonder dat aan de andere opgeleiden uit de voor hen bedoelde functies verkant de intergenerationele ongelijkheid vergroot dringen. Daarnaast dreigt het onderwijs, met de
wordt en de houdbaarheid van de collectieve sector verlenging van de 'onderwijsweg' en bet toegenomen belang van diploma's voor de latere carriere,
op bet spel komt te staan. De PvdA zal of moeten inzelf een bron van sociale ongelijkheid' te worden.
zetten op een klein ere overheid om het lagere belastingpeil te rechtvaardigen, of ze zal de belastingen Kinderen uit hogere klassen kunnen de voordelen
moeten verhogen om een grotere overheid te recht- die zij van thuis meekrijgen, langduriger uitbuiten.
En tenslotte wordt het onderwijs zelf het slachtvaardigen. Maar ze kan niet beide tegelijk.' 6
offer. De 'rat race' om diploma's vermindert het
Het valt te hopen dat de PvdA daar in haar verkiezingsprogramma rond voor uitkomt - en ze de
plezier om naar school te gaan. De leerstof wordt
steeds meer een 'abstract betaalmiddel', dat alleen
kiezers niet pas achteraf (als de economische groei
maar client om iets anders te bereiken - met allegeen de loonontwikkeling tegenvallen) met de noodzaak van lastenverzwaring confronteert.
volgen van dien.
Men zou verwachten, aldus De Vries, dat het onderwijs door dit alles al lang in een openlijke crisis
De diploma-dictawur
Een tweede bezwaar van een consument-georien- zou zijn bel and. Maar die blijft uit omdat aile betrokkenen (\eerlingen en studenten, ouders, onderwijsteerde visie op bet onderwijs is dat de minder rationele kanten van de huidige onderwijsconsumptie gevenden, politici, werkgevers, bcleidsonderzoeonderbelicht blijven; en dat de spanning tussen indi- kers) weliswaar gezamenlijk belang hebben bij een
viduele belangen en collectieve belangen niet meer beteugeling van de jacht op steeds meer onderwijs,

m,

hgn

6. B. jacobs, 'Zal de PvdA het ooit
lcrcn?' , in: H.Don e.a., Schuld en
solidariteit, Amste rdam, Wiardi
Beckman Stichting, 2ooo, p. 72 -73; zie

ook: P. Kalma, 'BelastinghefTers', in:
Sacialisme &_Demacratie, jaargang S7
nr.s, m e i 2ooo, p. 2 17.

Groei en gren<en van de geschoolde samenleving, Amsterdam, Meul enhofT, 1993.
8. G. de Vri es , Het Pedagogisch regiem,

7. G. de Vries , Het pedagogisch regiem.
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maar .individueel aile reden hebben om te zeggen:
de band tussen de betrokkcn ouders en bet (overwena U. De ontsnapping aan dit 'prisoner's dilemma'
gend collectief gefinancierde) ondcrwijs in bet algemeen. Die eigen bijdragen helpen bovendien, net als
begint met bet besef dat we, individueel en collecief,
meer prestatie-afhankelijke vormen van overheidsvee! te veel van bet onderwijs zijn gaan verwachten:
als leverancier van economische groei, van sociale subsidie en van beloning, scholen en leraren 'scherp'
gelijkheid en van normen en waarden. Aileen als de te houden: wie onvoldoende kwaHteit Ievert, raakt
z'n leerlingen en (daarmee) z'n inkomsten kwijt.
maatschappelijke druk op bet onderwijs wordt verln een aantal staten in de v s functioneert een derminderd, 'kan de school haar functie goed vervullen: die van de Verlichting'. 8
gelijke onderwijsmarkt. Bij aile grate problcmen en
nadelen die zo'n markt oplevert, luidt ze bepaald
Daarmee is niet gezegd dat PvdA zich zou moeniet bet einde van bet onderwijs in, zoals Europese
ten afwenden van toegankelijkheid en kwaliteitsverbetering van bet onderwijs.
critici al gauw veronderMaar ze zou wei de schastellcn. Er vinden hartsDaarnaast dreigt het onderwijs, met
tochtelijke
discussies
duwzijden van de diplomade verlenging van de 'onderwijsweg' en onder ouders en andere
race aan de orde moeten
het toegenomen belang van diploma's
betrokkenen plaats - over
durven stellen (waaronder
de
grenzen en voorwaarde opmars van bet algevoor de latere carriere, ze!f een bran
den bijvoorbeeld rue aan
meen vormend ten koste
van sociale ongelijkheid te worden.
van bet beroepsonderwijs);
ouderlijke bijdragen en aan
de spanning tussen indivisponsoring gesteld moeten
worden 1 0 • Maar voor een land als Nederland is de
dueel en algemeen belang moeten durven benoemen; en niet in de laatste plaats: er rand voor uit relevantie van een dergelijk model allerminst aangetoond. Voorstanders zouden op z'n minst een driemoeten komen dat de 'externe' verwachtingen ten
tal klemmende vragen moeten beantwoorden:
opzichte van bet onderwijs moeten worden getemperd resp. elders moeten worden waargemaakt. Bijvoorbeeld door de kansen van laaggeschoolden niet - vormen de pro's en contra's van iets grotere paraileen via bet onderwijs te bevorderen, maar ook ticuliere bijdragen aan het onderwijs (door bovenmodaal verruenend Nederland) niet een luxe-prodoor een grotere maatschappelijke erkenning van
bleem - in vergelijking bijvoorbeeld met de
laaggeschoold werk (waaronder: een hogere beloning). Of door verbinding te leggen tussen bet achsegregatieproblematiek in bet eigen Nederlandse
onderwijs (overigens mede veroorzaakt door de teterstandenbeleid in bet onderwijs en bet volkshuisvestingsbeleid:
'(a)ls in
bet beleid
van recht geprezen keuzevrijheid die ouders en leerlingen bier van oudsher hebben)?
"buurtveredeling" ook de scholen worden meegezogen en de bevolkingspopulatie gemeleerder wordt,
- zonder inruviduele bijdragen en sponsoring bij
zullen ook de schoolresultaten verbeteren.'9
voorbaat taboe te verklaren: kunnen voorstanders
'Marktwerking': waarom eigenlijk?
uitleggen waarom dergelijke bijdragen de kans op
een tweedeling in het Nederlandse onderwijs zullen
Een derde bezwaar tegen de Koning Klant-benadering in bet onderwijs betreft de zware nadruk rue beperken - in plaats van vergroten? Het Sociaal en
Cultureel Planbureau verwacht dat het aantal partidaarmee, vrijwel automatisch, op bet belang van
'marktwerking', opgevat als: financiele prikkels culier gefinancierde scholen in ons land (nu nog op
de vingers van een paar handen te tellen) sterk zal
voor de aanbieders van onderwijs, komt te liggen.
Maar dat is nu juist de bedoeling, zullen de voorstan- gaan toenemen. 1 1 Moet uitgerekend een sociaal-democratische partij deze ontwikkeling gaan bevordeders zeggen. Meer ruimte voor eigen fmanciele bijren? Vooralsnog lijkt Han Leune het gelijk aan zijn
dragen in bet onderwijs bijvoorbeeld zorgt niet aileen voor bet noruge extra-geld, maar verstevigt ook kant te hebben wanneer hi) stelt dat bcvordering van
9· A. van der Zwan, 'Het klassiekc
drama van een nieuwe maatschappelijke
onderklasse. Over allochtone (onderwijs)achterstanden', in: s 8t_o, jaargang
58 nr.4, april2oo1, p.IJI - 146.

10. Vgl. A.Stark, 'What's wrong with
private funding for public schools?, in:
Dissent, winter 2oo 1, P·43 -49·
1 1. Sociaal en Cultureel Rapport 2000,
P·462.

t 2 . Trouw, t6 maart 2oo t.
13. H. Oosterbeek, ' Marktwerlcing in
onderwijs is slecht idee', in: Het
Financieele Daablad, 2o april 2oo 1.
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dit verschijnsel 'onherroepelijk tot een scherpere
tweedeling tussen scholen met kansrijke en kansarme kinderen, tot meer segregatie (leidt)' 1 \
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- niet in de laatste plaats: wat zijn eigenlijk de problemen die de Nederlandse 'marketeers' onder de
onderwijsdeskundigen met behulp van marktprikkcls en prestatiebeloningen willen gaan oplossen?
En voor zover die problemen er inderdaad zijn: vormen genoemde middelen daarvoor wei de beste oplossing?

Prifessionele autonomie
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Hessel Oosterbeek, hoogleraar onderwijseconomie
aan de Universiteit van Amsterdam, velt hierover in
een recent artikel in het Financieele Daablad 1 3 een
duidelijk oordeel. Marktwerking in het basis- en
voortgezet onderwij is, zo meent hij, gewoon een
slecht idee. In de eerste plaats Ievert een effectieve
meting van de prestaties van scholen, die aan die
marktwerking ten grondslag moet liggen, grote
problemen op. Gemeten verschillen per leer ling en
tussen leerlingen (waarmce minster Hermans al op
het vierde jaar wil beginnen) zijn maar zeer gedeel telijk toe te schrijven aan verschillen tussen de onderzochte scholen. Het onderwijsproductieproces', zo houdt hij voorstanders van marktwerking
voor, verschilt fundamenteel van andere productieprocessen.
In de tweede plaats veronderstelt de introductie
van economische prikkels in het onderwijs dat veel
leraren ongeschikt zijn of hun best niet doen. Natuurlijk komt dat voor, maar het is volgens Oosterbeek in vergelijking met andere problemen van beperktc betekenis. En voor zover de kwaliteit van het
docentenkorps verbetering behoeft, zijn daar betere
oplossingen dan marktwerking voor te bedenken zoals verbetering van de opleiding en/ of van bijscholingsmogelijkheden e.g. -verplichtingen. Seeptisch is Oosterbeek tenslotte ook over prestatiebeloning in het onderwijs. Zo'n beloning vereist dat aile
prestaties die van belang zijn naar evenrcdigheid van
dat bclang in de beloning tot uitdrukking kunnen
komen. Dat is in het onderwijs niet mogelijk. Bo1
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vendien blijkt in sectoren waar dat wel mogelijk is,
de hoogte van de beloning minstens zo belangrijk te
zijn ais de structuur. 'Wie zijn werknemers goed betaalt, krijgt daar inzet en motivatie voor terug.'
Het zou de PvdA sieren als zein haar verkiezingsprogramma , met Oosterbeek en Leune, 'marktwerking' in het basis- en voortgezet onderwijs als
een slecht idee zou bestempelen - of anders de kiezers op z' n rninst duidelijkheid zou verschaffen over
waar zein dit opzicht staat.

14. 'De grotere nadruk op metacogniticvc vaardigheden kan onder
bcpaalclc voorwaarden slecht uitpakken
voor leerlingen uit achterstandsgroepen.() Eenzelfcle waarschuwing
geldt voor de verschuiving van
leerkracht- naar leerlinggestuurd
onderwijs.' W.Meijnen , ' Een pleidooi
voor bchoedzaamheid . De gevolgen van

Een vierde bezwaar tegen het primaat van de consument in het onderwijs sluit bij het vorige aan. Een
dergelijk primaat doet tekort aan het belang van een
goed opgeleid, deskundig en toegewijd docentenkorps, m et een bijbehorend pedagogisch ethos en
met voldoende professionele autonomic - zowel tegenover politieke, ambtelijke en wetenschappelijke
beleidsmakers als tegenover ouders en leerlingen.
De eisen die in het huidige onderwijs aan leraren
worden gesteld zijn zwaar en niet zelden tegenstrijdig. De voorbereiding van leerlingen op de arbeidsmarkt van de toekomst (meer nadruk op
vaardigheden dan op kennis; leren omgaan met onzekerheden) gaat bijvoorbeeld niet gemakkelijk
samen m et hulp aan zwakke leerlingen en aan leerlingen die met een achterstand aan het onderwijs beginnen. 1 4 Het gaat er in die omstandigheden vooral
om, de onderwijssituatie op de scholen zelf te verbeteren: doeltreffende methodieken te ontwikkelen
en verstandige keuzes in het curriculum te maken;
nieuwe perspectieven (professionele ontwikkeling,
werkomstandigheden) aan het zittende docentenkorps te bieden en nieuw talent tot het leraarschap
te brengen. In het onderwijs, zo stellen Becker en
Dankbaar, is niet aileen behoefte aan nieuwe investeringen, maar ook ' aan een nieuwe generatie Theo
Thi jssens'. 1 s
Vander Zwan wijst in dezelfde richting als hij (in
een artikel in het vorige nummer van s&.P over de
hardnekkige achterstanden van allochtonen) de huidige beleidsmakers in het onderwijs verwijt, zich

de modernisering van het curriculum
voor leerlingen uit achterstandssituatics', in: F. Becker e.a . (red.), Om
de kwaliteit van het onderwijs. Het neaentiende jaarboek voor het democratisch
socialisme, Amsterdam, wns/De Arbeiderspers, 1999, p. 1o6.
1s. F.Becker / B.Dankbaar, 'Nieuwe
economic vraagt om spelregels', in:

Handelsblad 13 april 2ooo; zie ook:
P. de Rooy/ H. Wansink, ' Het onderwijs. Een brief aan hct hedcn', in :
F. Becker e.a . . (red.). Om de kwaliteit van
het onderwijs. Het neaentiende jaarboek voor
het democratisch socialisme, p. 1 S1.
16. A. van der Zwan, 'Het klassieke
drama van een nieuwe maatschappelijke
ondcrklassc', p. 143 .
NRC
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blind te staren op prestatiemeting en - beoordeling
en de scholen aid us te weinig ruimte te Iaten voor de
ontwikkeling van een eigen pedagogische 'signatuur' (door hem omschreven als: een combinatie
van betrokkenheid, opvoedingsidealen, schoolcultuur en experimenteerlust). Zo'n signatuur vormt
niet aileen de basis voor succes op langere termijn,
maar bevordert tevens de broodnodige pluriformiteit in het onderwijs - en daarmee uiteindelijk ook
de keuzevrijheid van ouders. Directe zeggenschap
van de ouders over de signatuur van de school daarentegen 'leidt tot verwatering van de schoolsignatuur en heeft paradoxalerwijze een vermindering
van hun keuzemogelijkheden tot gevolg'. 1 6
Daarmee is overigens niets ten nadele van ouderparticipatie gezegd. Betrokkenheid van ouders bij
het lesprogramma van hun kinderen en bij de school
in het algemeen vormt een waardevolle, onmisbare
aanvulling op het werk van docenten en ander
schoolpersoneel - zoals ook bijdragen van andere
vrijwilligers (van hulp bij buitenschoolse activiteiten tot ondersteuning van taallessen aan allochtone
kinderen) als uitingen van burgerzin en maatschappelijke betrokkenheid kunnen worden gewaardeerd. Uiteraard hebben ouders ook het recht om de
schoolleiding en docenten ter verantwoording te
roepen . Maar dat is wei heel wat anders dan de zeggenschap over de school op te eisen. Ouderparticipatie is uiterst zinvol, mits (in de woorden van de
Amerikaanse filosoof Michael Walzer) ingebed in
'sterke' scholen, met docenten die de autonomie
van het onderwijs bewaken met behulp van 'een
sterk ontwikkelde beroepsidentiteit en een intellectuele zendingsdrang'. 1 7
Meer aandacht voor de waarde van professionele
autonomic in het onderwijs; relativering van het primaat van de consument: ze vormen een goed uitgangspunt voor een (door de huidige PvdA sterk
verwaarloosde) discussie over de inhoud van het onderwij ; over wat 'goed onderwijs voor allen' hedentendage zou moeten betekenen. De pedagoog
Imelman heeft de PvdA tot een dergelijke discussie
uitgedaagd ('Een cultuurpedagogisch pleidooi voor
het onderwijs' 1 8 ). ln aansluiting daarop stelt onderwijssocioloog Dronkers dat zo'n cultuurpedago17. M.Walzer, Spheres if justice. A difense
if pluralism and equality, New York,
Basic Books, 1983, p.218.
18 . J.D. lmelman, 'Een cultuurpedagogisch pleidooi voor het onderwijs',
in: Socialisme &..Democratie, jaargang 56

gisch debat voor een sociaal-democratische partij
die zich om een meer gelijke verdeling van onderwijskansen bekommert, vee! belangrijker is dan de
zoveelste aanpassing van het onderwijs aan de mogelijkheden en wensen van de leerlingen (het studiehuis) of een 'herhaling van zetten over het juiste
tijdstip van de eerste selectie'. Hij is echter pcssimistisch over het vermogen van de politiek om daarover in een tijdperk van diploma-inflatie en opgeschroefde onderwijsverwachtingen zinvol van
gedachten te wisselen. 1 9
De leuze 'de burger de baas' zal hem in dat opzicht niet optim istischer stemmen.
Een teruahoudender overheid
Een vijfde en laatste bezwaar tegen een op consumentensoevereiniteit en fmanciele prikkels gebaseerd onderwijsbeleid is dat het een vrijbrief vormt
voor vergaande en gedetailleerde bemoeienis van
overheidswege met de onderwijspraktijk - aile welgemeende pleidooien voor een grotere autonomic
van de afzonderlijke onderwijsinstellingen ten spijt.
In zijn zoeven al geciteerde artikel wijst Van der
Zwan er op dat de prestatie-meting en prestatie-evaluatie die inmiddels een centrale plaats in het (onderwijsachterstanden)beleid hebben gekregen, niet
aileen op methodologische gronden betwistbaar zijn
(kan men vaststellen aan welke eisen individuele
scholen moeten voldoen om effectiefte zijn?), maar
bij de betrokken scholen ook conformistisch gedrag
uitlokken - vanwege de financiele premies die op
het gebruik van 'geautoriseerde verbeteringsprogramma's' staan. Wie immers met zijn resulaten onderaan blijft bungelen, maar dat doet op basis van
een geautoriseerd programma, kan zich hierdoor
gedekt weten: wat kan hij nog meer doen dan een effectief gebleken programma omhelzen en voor begeleiding een gerenommeerd adviseur aanvaarden?
() En zo is het onderwijs door een alliantie van beleidsmakers en onderwijsdeskundigen tot afhankelijkheid en risicomijdend gedrag gebracht.' 20
Wil de overheid de beleidsautonomie van scholen werkelijk serieus nemen, zo concludeert Vander
Zwan, dan zal zij zich moeten beperken tot het
scheppen van een onderwijsstimulerend klimaat,

nr.J, maart 1999, p.12)-1J2 . Vgl. oak:
C.Huijsen, 'De schoolstrijd voorbij.
Een plcidooi voor "integraal cultuuronderwijs'", in: Socialisme &..Democratie,
jaargang )7 nr.), mei 2ooo, p.247-2H.
19. J. Dronkers, 'Onderwijs-

ongelijkheRI en onderwijsexpansie. Een
reactie', in: Socialisme &..Democratie,

jaargang )6 nr.), mei 1999, p.239-241.
20. A. van dcr Zwan, 'Het klassicke
drama van een nieuwe maatschappelijke
onderklasse', p. 140.
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voorzien van geobjectiveerde randvoorwaarden. Tot stoorde verhouding tussen beleidsmakers en onderdie randvoorwaarden behoren wettelijk vastgelegde
wijsgevenden als resultaat. Een sterke regulering
deugdelijkseisen waaraan alle scholen moeten voorheeft het verzuilde Nederlandse onderwijs van
doen. Daarnaast geeft hij in overweging om scholen
oudsher kenmerkt, maar ze is er met de afzwakking
die hun genormeerde leerlingenaantal niet (meer)
van die verzuiling eerder sterker dan zwakker op geworden. In het Negentiende jaarboek voor het dehalen, van financiering uit te sluiten; mogeUjkheden
te creeren om ze door andere scholen te Iaten overmocratisch socialisme, gewijd aan sociaal-democranemen - 'zonder dat de rompslomp op arbeidsrechtische onderwijspolitiek ('Om de kwaliteit van het
terlijk gebied dit in de weg zit'. Wie voor autonomic onderwijs') heeft de redactie van het Jaarboek deze
kiest, zal dergelijke consequenties op de koop toe verhouding treffend geanalyseerd. 2 1
moeten nemen. 'Vergroting van de eigen beleidsOnderwijsinstellingen en onderwijsgevenden, zo
ruimte moet nu eenmaal
schrijft de redactie, worgepaard gaan met het draden al enige decennia geEen oplossing begint met het besif
confronteerd met een ongen van verantwoordelijkdat politiek en maatschappij geneigd
heid, ook in gevallen
gekende
hoeveelheid
zijn om vee] (vaak: te veel) van het
waarin de zaken verkeerd
beleid: zowel met tal van
uitpakken.'
technische regelingen als
onderwijs te vragen; de school
Vander Z wan kiest, met
met opeenvolgende gro'als panancee voor tal van
andere woorden, voor contere beleidswijzigingen. Er
maatschappelijke kwalen te
zijn bovendien ontzettend
currentie, maar uitsluitend
op basis van de inhoud van
vee/ beleidsmakers. 'Niet
beschouwen'. Meer terughoudendheid
het onderwijs . Het is een
aileen de Zoetermeerse
in dit opzicht zou de sociaalbeleidsmachine speelt een
interressante benadering,
democratie passen.
die duidelijk maakt dat conrol, ook de gemeenten,
currentie en 'marktwercommissies, ·overleg- en
king' via economische prikkels nkt met elkaar veradviesorganen, besturen en allerlei (belangen)orga• ward moeten worden. Ze sluit bovendien goed aan
nisaties. In de praktijk hebbcn niet zozeer de beleidsmakers - de ambtenaren, de commissies, de organibij de Nederlandse traditie van onderwijsvrijheid.
last van de beleidsovermaat en
Oat neemt niet weg dat ook hier vragen rijzen over saties
de praktische uitvoerbaarheid van een consequent - inconsistenties, maar vooral de mensen in het ontoegepast concurrentiemodel in een sector waar derwijs zelf.'
collectieve goederen 'geproduceerd' worden.
Deze problemen en spanningen zijn verergerd
'Goede' scholen zullen bijvoorbeeld al gauw terugtoen in de jaren tachtig efficiency- en bezuinigingsmaatregelen hun intrede in het onderwijs deden.
houdender zijn met de overname van 'concurren'Inhoudelijke doelstellingen als doorstrorning en
ten' dan bedrijven in een willekeurige particuliere
kwaliteitsbevordering kwamen onder druk te staan
sector, aileen a! omdat schaalvergroting de onderwijskwaliteit in de weg kan gaan zitten. En wat ge- van financiele voorwaarden. Voor minder geld werd
beurt er dan met de leerlingen van de 'slechte'
er meer verwacht.' Het streven naar decentralisatie
school die volgens Van der Zwan gesloten moet en naar een grote autonomic van de afzonderlijke inworden?
stellingen kwam in datzelfde teken te staan. De
Ook wie het huidige beleid positiever beoordeelt school moest achterstanden bestrijden, meer aanen met de relativering van de sturingspretenties van dacht besteden aan de ontplooiingskansen van kinde overheid minder ver wil gaan dan Vander Zwan,
deren, betere prestaties leveren en de schooltijd
zal zich rekenschap moeten geven van het overma- verlengen - en tegelijktijd meer autonoom worden.
tige en onoverzichtelijke overheidsinterventionisme De redactie verwijst naar de socioloog Karsten, die
in het Nederlandse onderwijs - met een sterk vervaststelt dat 'rond de scholen een dermate compex

Een

lijke

21. F. Becker e.a ., 'lnlciding', in: dez.
(red.), Om de kwaliteit van het onderwijs.
Het neaentiende jaarboek voor het
democratisch socialisme, p.7-20.
22. S.Karsten, 'De teugels worden

Ianger, maar niet losscr. Over
ontwikkclingen in het onderwijsbeleid',
in: F. Becker c. a. (red), Om de kwaliteit
van het ondenvijs. Het neaentiende jaarboek
voor het democratisch socialisme, p. S 4·

&..052001

: 204
Het brengt bovendien thema's en opvattingen bijeen
beleidsveld (is) ontstaan, dat scholen vaak niet meer
die niet in aile opzichten in elkaars verlengde liggen;
zonder hulp van buitenaf beslissingen kunnen en
het haalt auteurs aan die hct niet in alles met elkaar
durven nemen'. 2 2
eens zullen zijn. Toch zijn er ten behoeve van de koEr is, zo concludeert de Jaarboek-redactie, aldus
mende discussie over het verkiezingsprogramma
een steeds grotere kloof ontstaan tussen beleidsmavan de PvdA enkele relevante en redelijk consistente
kers en uitvoerders, tussen degenen die onderwijs
bedenken en degene die onderwijs geven. 'De onstellingen aan te ontlenen. Ze richten zich tegen de
overdreven nadruk op de positie van de individuele
derwijsgevenden hebben zich in hun scholen verconsument in de gangbare beleidsfilosofie met beschanst, beducht voor nieuwe aanvallen van de
trekking tot de publieke sector - het basis- en voorbeleidsmachinerie. Beleidsmakers beschouwen ongezet onderwijs in het bijzonder.
derwijsgevenden als een net iets te lastige, behoudzuchtige categoric, die nodig eens in beweging moet
1 . De PvdA client in haar verkiezingsprogramma
komen'. Dit probleem raakt zeker niet aileen de
PvdA. 'Maar gezien de pretenties van de PvdA op
sterk de nadruk te leggen op de waarde van onderwijs en andere publieke voorzieningen als collectief
het gebied van onderwijspolitiek en gezien de verantwoordelijkheid die sociaal-democraten voor het goed (in plaats van als bron van individueel profijt) en openhartig zijn over cen
onderwijsbeleid
hebben
hogere, beter naar draaggedragen, client de PvdA
In het onderwijs aaapt een kloif
kracht verdeelde belastingzich er meer dan anderen
tussen bestuurlijke en
druk die een uitbreiding
om te bekreunen'.
maatschappelijke werkelijkheid; tussen van de publieke sector onEen oplossing begint
vermijdelijk met zich meemet het besef dat politick
beleidsmakers en docenten; tussen
brengt.
en maatschappij geneigd
bestuurlijke doelstellinaen en wat
zijn om vee! (vaak: te
daarvan ( ook binnen het bestuurlij k
2. De PvdA moet de schavee!) van het onderwijs te
duwzijde van de ondervragen; de school 'als paapparaat ze!J) terecht komt.
wijsexpansie (waaronder
nancee voor tal van maateen sterke diploma-inflaschappelijke kwalen te beschouwen'. Meer terughoudendheid in dit opzicht tie) aan de orde durven stellen en deal te hoge 'exzou de sociaal-democratie passen. Ze zal zich in het terne' verwachtingen die er ten opzichte van het onhuidige onderwijsdebat (over het curriculum; over derwijs zijn gegroeid, helpen temperen. Daartoe
behoort het streven om de oplossing voor bepaalde
kwaliteit en kwaliteitsmeting; over het voorkomen
van schooluitval en segregatie; over de positie van de maatschappelijke problemen ook buiten het onderleerkracht) moeten mengen - 'niet met overspanwijs te zoeken (zoals: verbetering van de positie van
nen beleidsvoorstellen of financiele maatregelen,
laaggeschoolden door een economische herwaardemaar om te beginnen door het vertrouwen met de ring van laaggeschooldc arbeid).
onderwijswereld te herstellen en het terra incognita
van het onderwijsveld te betreden .' 2 3
3. De PvdA client 'marktwerking' in het basis- en
Dit werd in 1998 opgeschreven. Hct is, drie jaar voorgezet onderwijs van de hand te wijzen. Zo'n
marktwerking stimuleert betwistbare en oneigenlater, nog onverminderd van kracht.
lijke prestatievergelijkingen; zoekt problemen waar
Tot slot: bursers en instituties
ze niet zijn; en schrijft voor reele problemen (zoals:
Bovenstaande is een kritiek, geen beleidsprogebreken in de opleiding en bijscholing van docengramma - met aile gemakkelijke kanten van dien.
ten) de verkeerde oplossingen voor.
23. F. Becker e.a., 'Inleiding', in: dez.
(red.), Om de kwaliteit van het ondenvijs.
Het neaentiende jaarboek voor het
democratisch socialisme, p. I 6. Ygl. ook de
kritiek van Frans Becker en Roos
Yermeij op de onderwijs-paragraaf van
het PvdA-verkiezingsprogramma I 998 -

2oo2 (' Een wereld te winnen'). Uit dat
programmaonderdeel spreekt volgens
de auteurs 'een tomeloze ambitie ' .
Hct vlecht 'een rozenkrans van wensen
in een curieuze mengvorm van over-

hcidsbemoeienis en stimulcring van
zelbeheer'. 'Of het onderwijs aan al

deze wensen kan voldoen () is geen
serieus punt van discussic. Juist het
onderwijsveld zelf komt er in het
programma nogal bekaaid af.'
F.Becker/R. Yermeij, 'De onuitstaan bare braafheid van de PvdA ' , in : s&P,
jaargang H nr. 8, juni I998, p.278.
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Hogere particuliere bijdragen en sponsoring, in
hetzelfde kader bepleit, dragen niets bij aan de verrnindering van ongelijke onderwijskansen en vergroten het gevaar van een tweedeling in het onderwijs. Ook in delen van de publieke sector waar
(gecontroleerde) marktwerking wei mogelijk is, is
behoedzaamheid geboden - aileen al omdat die
marktwerking er in de praktijk meestal heel anders
uitziet dan op papier.

r4· De PvdA zou zich sterk moeten maken voor pro-
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fessionele autonomie en een professioneel ethos in
het onderwijs en andere del en van de publieke sector. Ze client de mate en wijze van overheidsinterventie daarop af te stemmen - zoals dat ook voor de
participatie van gebruikers en vrijwilligers zou moeten geld en. Het debat over de publieke sector zou, in
het verlengde daarvan, meer inhoudelijk van aard
moeten zijn (welk onderwijs; welke zorg?) en van
z'n huidige bestuurkundige en bedrijfskundige fixatie verlost moeten worden.
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r;. In het onderwijs gaapt een kloof tussen bestuurlijke en maatschappelijke werkelijkheid; tussen
beleidsmakers en docenten; tussen bestuurlijke
doelstellingen en wat daarvan (ook binnen het be• stuurlijk apparaat zelf) terecht komt. Oat dwingt tot
meer bescheidenheid ten opzichte van de onderwijsgevenden dan overheid en politiek de afgelopen
decennia hebben opgebracht.
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De aanleiding tot deze reeks stellingen was, zoals gezegd, het gebruik door Ad Melkert van de leuze 'de
burger de baas' als uitgangspunt voor de hervorming
van de publieke sector. De conclusie die uit het voorgaande moet worden getrokken is dat dit een vee) te
eenzijdige benadering is - niet aileen vanwege de
blinde vlekkcn van een consument-gerichte aanpak
van de publieke sector, maar ook omdatzo'n aanpak
in de praktijk wei eens haaks zou kunnen komen te
staan op wat Melkert uiteindelijk voor ogen staat:
handhaving van een stelsel van brede voorzieningen
voor iedcreen.
Aan de uitdrukking 'de burger de baas' zitten
echter nog andere, meer algemene aspecten, die in
het zicht van de Tweede Kamer-verkiezingen van

24. A.Mclkcrt, ' Nieuwe ambities',
p.I6}.
2.f. 'Op weg naar het verkiezings-

2oo2 aandacht verdienen. De PvdA bereidt zich
voor op een verkiezingscampagne waarin de burger
(en in het bijzonder: de 'gewone' burger) een belangrijke rol zal spelen. Daar is niets op tegen. Het
bereik van het politieke debat kan niet groot genoeg
zijn; de PvdA zal het bij de verkiezingen bovendien
voor een dee! van 'verpleegkundigcn, artsen, concierges, leraren, politieagenten en schoonmaaksters'24 moeten hebben. Maar het gevaar van een
'gewone burger' -retoriek die met zichzelf op de
loop gaat, is niet denkbeeldig. De leuze 'de burger
de baas' zet de sociaal-democratie wat dat betreft
programmatisch en bestuurlijk op het verkeerde
been - en wei om twee red en en.
De eerste is dat 'de' burger niet bestaat. Oat is
meer dan het in trap pen van een open deur, zoals eerder in dit artikel al is gebleken. Zo bestaat er een onmiskenbare spanning tussen het streven om het
voortgezet onderwijs meer leerling-gecentreerd te
maken (en minder nadruk te leggen op de overdracht van kennis) en het streven om achterstandsgroepen in het onderwijs te ondersteunen.
'Kwaliteitsverbetering' van het onderwijs in eerstgenoemde zin komt sommige groepen meer ten
goede dan andere - zo ze de gelijkheid van onderwijskansen al niet vermindert. Wanneer men 'de'
onderwijsconsument centraal stelt, verliest men
deze problematiek gemakkelijk uit het oog.
Oat geldt ook voor de gespletenheid die veel burgers afzonderlijk kenmerkt - en zeker niet aileen als
het om onderwijs gaat. Ze (ofbeter: we) willen betere publieke voorzieningen, maar ook graag twee
keer (drie keer?) per jaar met vakantie. 'We willen
meer werken (en dus meer verdienen) maar ook
meer zorgen. We willen veilig en gezond eten en er
zo min mogelijk voor betalen. We zoeken meer
comfort en bestrijding van het broeikaseffect.' 2>
'De burger de baas' wijst ook in dat opzicht de verkeerde richting omdat dit motto de bestaande preferenties van de consument tot uitgangspunt neemt en dan ook elke cultuurpolitieke notie over belnvloeding van die preferenties ontbeert; aan de zoeven genoemde dilemma's voorbijziet; en burger en
politiek dan ook slecht voorbereidt op het maken
van keuzes en op het stellen van (soms pijnlijke)
prioriteiten.

programma. Onze samenleving:
ontwikkclingen en opgavcn',
www. kiespvda. nl! conceptprogramma.
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Het tweede algemeen-poHtieke bezwaar tegen
de leuze 'de burger de baas' is dat zeals een vlucht
naar voren moet worden beschouwd. Oat wil zeggen, als een vlucht voor de problemen waarmee
de politiek zelf worstelt. De lopende regeringsperiode laat tal van voorbeelden zien van de moeite
cUe het de politick kost om overheids- en semioverheidsorganisaties te controleren en 'aan te sturen'; om financieel en anderszins greep te houden
op herstructureringen, reorganisaties en andere
bestuurlijke operaties; om - nationaal, maar in toenemende mate ook internationaal - belangrijke
maatschappelijke instituties te hervormen resp. aan
nieuwe randvoorwaarden te binden. Het toenemende 'politieke' beroep van burgers op de rechter is (behalve lastig voor de betrokken bestuurders)
een symptoom van deze institutionele problematick.
De PvdA wordt niet aileen op creatieve oplossingen terzake aangesproken, maar vormt, eerlijk gezegd, ook een deel van het probleem. De mod erne
sociaal-democratie is, bij aile Schwuna die ze in de

jaren negentig weer heeft gekregen, onzeker en I of
verdeeld over de hervorming van vee! maatschappelijke instituties - van de mate en de vorm van privatisering van de publieke sector tot de bestuurlijke
vormgeving van de Europese Unie; van de verhoucUng tussen criminaliteitsbestrijding en rechtsstaat
tot de inrichting van de sociale markteconomie in een
tijdperk van globalisering; van betere parlementaire
controlc tot nieuwe vormen van 'open' bestuur. Die
onzekerheid is begrijpelijk en bepaald niet groter dan
die in andere partijen. Maar de sociaal-democratie
moet haar wei durven onderkennen en haar, op basis
van intern en extern debat, zien te verminderen.
Als de PvdA in die omstandigheden achter de
brede rug van 'de' burger zou wegkruipen (onder
het motto: het gaat om de burgers, niet om de instituties), zou dat weinig productief en ook niet erg
heldhaftig zijn.
PAUL KALMA

Directeur van de Wiardi Beckman Stichtina; Redacteur
van s&.P
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