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hoofdstuk1
De bestuurlijke verhouding tussen 

overheid en onderwijsinstellingen in 
het middelbaar beroepsonderwijs  

vanuit historisch perspectief  
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1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk plaatsen we de bestuurlijke verhouding tussen onderwijsaanbieders van 
middelbaar beroepsonderwijs en de overheid in een historisch kader. We laten zien hoe 
de door de overheid bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen, die erkende 
opleidingen aanbieden in het middelbaar beroepsonderwijs, zich ontwikkeld hebben tot 
hybride onderwijsinstellingen. Het schetsen van een historisch kader is om drie redenen 
van belang voor deze studie.

De eerste reden is de padafhankelijkheid van beleid. De ruimte en mogelijkheden die 
bestuurders en beleidsmakers hebben worden grotendeels bepaald door in het verleden 
gemaakte keuzen (Hazeu, 2000). Bestuurders en beleidsmakers hebben daardoor geen 
‘carte blanche’, maar bouwen met het beleid dat zij ontwikkelen voort op eerder gemaakte 
keuzen. Voor de vormgeving van het huidige middelbaar beroepsonderwijs zijn de  
afschaffing van de ambachtsgilden in 1798, de ontwikkeling van het beroepsonderwijs 
sinds 1921 als afzonderlijk subsysteem van het onderwijsbestel en de opname van het 
beroepsonderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs (‘Mammoetwet’) van 1963 zeer 
bepalend. 

In de tweede plaats wordt uit de historische terugblik duidelijk dat de wortels voor veel  
veranderingen in het onderwijs buiten het onderwijs zelf  liggen. ‘Verschuivingen in de 
mate van staatsbemoeienis met het onderwijs zijn vrijwel altijd onderdeel van meer- 
omvattende veranderingen in de rol die de staat in het maatschappelijk leven speelt’, zo 
stelt Leune (2003). Met name wijzigingen in de economische situatie waarin een land 
verkeert, zijn bepalende factoren voor veranderingen in de verhouding tussen onderwijs 
en overheid (Leune, 2003). Voor het beroepsonderwijs, dat zich direct richt op de arbeids-
markt, geldt dit in nog sterkere mate dan voor het algemeen onderwijs. 

De derde reden om terug te blikken op de verhouding tussen overheid en onderwijs- 
aanbieders komt voort uit het vergelijkende karakter van deze studie. Het zogenoemde 
niet-bekostigde erkende beroepsonderwijs en het door de overheid bekostigde onderwijs 
hebben een verschillende institutionele geschiedenis. Door beide typen onderwijs, en met 
name door hun verhouding ten opzichte van de overheid, in historisch perspectief  te 
plaatsen ontstaat een beter begrip van de betekenis die de opname van beide onderwijs- 
typen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) heeft. 

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf  1.2 blikken we beknopt terug op 
de positie van het bekostigde beroepsonderwijs tussen bedrijven, particulier initiatief  en de 
overheid sinds de afschaffing van de gilden in 1798 tot de opname van het beroepsonder-
wijs in het algemeen onderwijsstelsel in 1963. In paragraaf  1.3 behandelen we het ontstaan 
en de groei van het particulier onderwijs dat we tegenwoordig niet-bekostigd erkend 
onderwijs noemen. We gaan in deze paragraaf  in op de pogingen van de overheid om de 
wildgroei aan particuliere opleidingen tegen te gaan, om de kwaliteit van de opleidingen 
te waarborgen en consumenten te beschermen. Vanaf  paragraaf  1.4 verschuift het accent 
in de richting van een beleidsanalyse. In deze paragraaf  staat het onderwijsbeleid vanaf  de 
jaren tachtig centraal. We gaan met name in op de perspectiefwisseling in het denken over 
de functies van het beroepsonderwijs en de positie van het beroepsonderwijs ten opzichte 
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van overheid en arbeidsmarkt. In paragraaf  1.5 werken we de invulling hiervan in de aan-
loop naar de WEB verder uit. Centraal staan de vormgeving van de zelfstandige school en 
de actoren die in het kader van een herordening van het veld in stelling gebracht werden 
worden. In paragraaf  1.6 gaan we in op de WEB uit 1996. In deze wet krijgt het merendeel 
van de in de jaren tachtig ingezette wijzigingen beslag. We behandelen in paragraaf  1.7 de 
consequenties van de inwerkingtreding van de WEB voor de bekostigde en niet-bekostigde 
onderwijsaanbieders. Paragraaf  1.8 bevat de conclusies van dit eerste hoofdstuk. 

1.2  Van de afschaffing van gilden tot opname in het onderwijsbestel 
Eeuwenlang vielen beroepsonderwijs en beroepsuitoefening samen in de ambachtsgilden. 
Met de Staatsregeling van 1798 werden de gilden officieel afgeschaft en daarmee verdween 
ook het leerlingstelsel van de gilden waarin theorie en praktijk als vanzelf  een didactische 
eenheid vormden (Goudswaard, 1981). In de daaropvolgende halve eeuw stelde het 
beroeponderwijs als aparte vorm van onderwijs weinig voor. De overheid realiseerde zich 
dat voor het werken in de zich moderniserende nijverheid enige scholing vereist was, maar 
zag het niet als haar taak (dag)onderwijs op te zetten voor werkenden in de nijverheid ter 
vervanging van de verloren gegane dagopleidingen van de gilden. 

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg het beroepsonderwijs, toen vak-
onderwijs geheten, gestalte. Meestal gebeurde dit op basis van particulier initiatief. Het 
onderwijs was met name gericht op het opleiden van ambachtslieden voor de traditionele, 
vooral agrarische georiënteerde economie en van technici voor de nieuwe, industriële 
economie (Meijers, 2004). Ondanks het feit dat de docenten die het onderwijs in de 
ambachtsscholen verzorgden vrijwel allemaal als vaklieden hadden gewerkt, werd binnen 
de industrie de voorkeur gegeven aan het opleiden van vaklieden in de praktijk (Meijers, 
2004). 

Over het op de beroepsvorming gerichte onderwijs strekte de Middelbaar-onderwijswet 
van 1863 (Stb. 1863, nr. 50) zich in beperkte mate uit. Deze wet kende een beperkte 
omvang en weerspiegelde de idee dat medewerking van belanghebbenden ingeroepen zou 
worden en noodzakelijk geacht werd bij de voorziening van onderwijs. De achterliggende 
gedachte was dat de omvang en verspreiding van het onderwijs op den duur beperkter 
zou blijven als het onderwijs uitsluitend zou aankomen op staatszorg  (Idenburg, 1960). 
Op deze manier werd de scheiding tussen hoofd- en handenarbeid, die gebaseerd was op 
de standen van de achttiende en negentiende eeuw, in het onderwijsstelsel geformaliseerd 
(Van Kemenade, 1981). Zo bleef  het beroepsonderwijs zich zonder verdere financiële 
overheidssteun ontwikkelen op basis van particuliere initiatieven en onder sterke invloed 
vanuit het bedrijfsleven. Hoewel het aantal teken- en industriescholen gestaag groeide1 en 
het aantal ambachtsscholen vanaf  1880 ook toenam, bleek het toch niet mogelijk om in 
het hele land scholen op te richten. 

1 In 1865 waren er 87 industrie- en/of  tekenscholen met ongeveer 7.500 duizend leerlingen. In 1900 was 
dit aantal gegroeid tot 15.000. In 1900 waren er ook 23 ambachtsscholen met meer dan 3.000 leerlingen                 
(Mandemakers,1999).
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Om tot een betere afstemming te komen tussen de verschillende vormen van onderwijs 
stelde de regering in 1903 de zogenaamde Ineenschakelingscommissie in, die voorstellen 
moest doen voor een reorganisatie van het lager, middelbaar en hoger onderwijs          
(Van Kemenade, 1981).2  De Ineenschakelingscommissie stond afkeurend tegenover de 
tweedeling in het onderwijs en heeft overwogen voor de verschillende vormen van vak-
onderwijs geen aparte wettelijke regelingen te treffen maar één wettelijk kader op te stellen 
naar het voorbeeld van de Middelbaar-onderwijswet van 1863. Vanuit praktisch oogpunt 
werd besloten het lager- en middelbaar beroepsonderwijs in één wet samen te voegen en 
het hoger beroepsonderwijs in een afzonderlijke wet onder te brengen (Wolthuis, 1999). 

De Nijverheidswet

In 1919 nam het parlement de eerste wet op het terrein van het beroepsonderwijs en het 
leerlingwezen aan: de Nijverheidswet. Deze trad in 1921 in werking en liet veel ruimte aan 
het particulier initiatief  bij de oprichting en de inrichting van scholen. Vanwege de hogere 
subsidie van de overheid vroeg een groter aantal onderwijsinstellingen subsidie aan. De 
minister weigerde vanwege de beperkte middelen echter om alle aanvragen te honoreren 
(Wolthuis, 1999). Tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wet in en ondanks de pro-
testen van professionele groepen tegen een verdergaande centralisatie heeft de Nijver-
heidswet de centralisatie van het beroepsonderwijs mogelijk gemaakt. Na de inwerkingtre-
ding van de Nijverheidswet ontwikkelde het beroepsonderwijs zich tot een ‘subsysteem’ 
van het nationale onderwijsbestel (Wolthuis, 1999). Tussen 1920 en 1945 nam het aantal 
scholen bijna met de helft toe en het aantal leerlingen was meer dan verdrievoudigd. De 
ontwikkeling van het beroepsonderwijs als subsysteem heeft eveneens langzaam geleid 
tot een scheiding tussen door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde 
(private) vormen van beroepsonderwijs. 

Na 1945

In navolging van Van Wieringen (1984) kunnen we twee opeenvolgende perioden in het 
denken over de maatschappelijk betekenis van het middelbaar beroepsonderwijs onder-
scheiden. De eerste periode heeft als beginpunt de wederopbouw na de Tweede Wereld-
oorlog. Door de expanderende economische bedrijvigheid werd in die tijd een stevige 
band tussen onderwijs en arbeid gelegd. De ambachtsscholen en het nijverheidsonderwijs 
kregen de taak om jongeren te interesseren voor het werken in de industrie. Ook was er 
een sterke behoefte aan laaggeschoolde werknemers die via ‘training on the job’ voldoende 
kennis opdeden om in de industrie te functioneren. 

De tweede periode, laat een omslag zien in het denken over de maatschappelijke functie 
van het middelbaar beroepsonderwijs. Deze periode startte in de loop van de jaren 
zestig. Vanaf  dat moment stond het ontplooiings- en gelijkheidsdenken voorop in het 

2 In 1910 publiceerde de Ineenschakelingscommissie haar rapport. Op het voorstel voor wetsontwerp voor het 
beroepsonderwijs werd positief  gereageerd. Maar over de mate van regulering in de wetgeving ontstond discus-
sie. De mate van regulering van de opleidingen, de opleidingsduur en het docerende personeel werden als niet 
passend bij het beroepsonderwijs beschouwd. Gesteld werd dat het beroepsonderwijs zich verder zou moeten 
ontwikkelen en aanpassen aan de voortgaande ontwikkelingen in de praktijk, het vakmanschap en de industrie 
(Wolthuis, 1999).  
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onderwijsbeleid. Deze beweging werd al eerder bepleit door de ministeriële commissie-
Goote (1948). Volgens de commissie is het onderwijs niet in te richten vanuit de directe 
en concrete behoeften van de arbeidsmarkt; ‘het onderwijs kan slechts voorbereiden op 
werk maar hoeft niet de vakman af  te leveren’ (Mertens & Van Wieringen, 2000). Met dit 
standpunt zorgde de commissie-Goote zowel voor een omwenteling in het denken over de 
maatschappelijke functie van het middelbaar beroepsonderwijs als voor overheidsbemoei-
enis met vernieuwing en de inhoud van het beroepsonderwijs. 

De centralisatie en verstatelijking van het beroepsonderwijs kregen een forse impuls met 
de Wet op het voortgezet onderwijs (‘Mammoetwet’) van 1963 die ingevoerd werd in 1968. 
Voor het beroepsonderwijs werd een drieslag gehanteerd: lager, middelbaar en hoger be-
roepsonderwijs (De Vijlder, 2004). Door de opname van het secundaire onderwijs in één 
Wet op het voortgezet onderwijs raakte het beroepsonderwijs geïntegreerd binnen het   
algemene onderwijsbestel en veralgemeniseerde het beroepsonderwijs (Bronneman-Hel-
mers, 2006). De integratie van het beroepsonderwijs binnen het totale onderwijs- 
systeem wordt wel verklaard als een gevolg van de meritocratisering van de samenleving 
(Wesselingh, 1985). Schooldiploma’s krijgen een bepalende rol in de verdeling van indivi-
duen over de maatschappelijke ladder. De geldende visie vanuit de onderwijssector is dat 
onderwijs horizontale en verticale mobiliteit mogelijk moet maken. Een te grote invloed 
vanuit het bedrijfsleven op onderwijs wordt daarbij als een gevaar gezien (Dercksen & Van 
Lieshout, 1993). Dit staat in contrast met de voorgaande periode waarin beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven nauw samenwerkten. 

De nadruk die uiteindelijk kwam te liggen op theoretische kennis in het beroepsonderwijs 
was sterker dan de meeste onderwijsinnovatoren in de jaren vijftig en zestig voor ogen 
hadden. Voor het bedrijfsleven kende de veralgemenisering van het beroepsonderwijs 
enkele nadelen: een grotere afstand tot de beroepspraktijk, binnen de school werd de 
jongeren niet de juiste arbeidshouding aangeleerd en het beroepsonderwijs beroofde de 
werkgevers van wervings- en selectiemogelijkheden (Meijers, 2004). Bovendien ontwikkel-
de het onderwijs zich meer dan voorheen tot een zelfstandige bedrijfstak die door eigen 
professionals werd bestuurd. Het beroepsonderwijs raakte in zichzelf  gekeerd, werd daar-
door minder herkenbaar voor de verschillende beroepenvelden en verloor maatschappelijk 
draagvlak (Mertens, 1997). 



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

6

1.3  Niet-bekostigd onderwijs en overheid in historisch perspectief
De geschiedenis van de directe bemoeienis van de overheid met het niet-bekostigd onder- 
wijs heeft haar wortels met name in het schriftelijk onderwijs. Of  zoals het in die tijd 
heette ‘onderwijs per correspondentie’. Het mondeling particulier onderwijs, dat al langere 
tijd bestond en vaak individueel gegeven werd, heeft in het ontstaan van toezicht vanuit de 
overheid op het particuliere onderwijs geen enkele rol gespeeld (Backx, 1994). 

Rond 1890 startten individuele leerkrachten met het aanbieden van cursussen om kantoor- 
en handelsbedienden bij te scholen in hun beroep (Backx, 1994). Sommige leerkrachten 
hanteerden de term school, maar van onderwijsinstituten was geen sprake. De meeste 
leerkrachten opereerden zelfstandig. Met name naar handelsonderwijs, talenonderwijs en 
technisch onderwijs was veel vraag als gevolg van een ontoereikend regulier aanbod. De 
cursisten volgden meestal enkele vakken om zich in hun eigen beroep bij te scholen. 

Nadat in 1912 het Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem (PBNA) werd opgericht, 
ontstonden na de Eerste Wereldoorlog meer instituten zoals bijvoorbeeld de Leidse 
Onderwijsinstellingen (LOI) in 1923. De industrialisatie zette door en de dienstverlenende 
sector dijde sterk uit. Ondanks de enorme groei in het reguliere beroepsonderwijs bleef  
ook de behoefte aan vakgerichte bijscholing bestaan. De toename van kwalificatie-eisen 
die vanuit de overheid en het bedrijfsleven gesteld werden voor de uitoefening van een 
beroep of  het vestigen van een bedrijf, veroorzaakte een groei binnen het schriftelijk 
onderwijs. Ook de stijgende werkloosheid vlak voor de Tweede Wereldoorlog zorgde voor 
een groei in het schriftelijk onderwijs. Binnen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen maakte men zich zorgen over de wildgroei aan opleidingen, het versnip-
perde aanbod en het commerciële karakter van het afstandsonderwijs. In 1942 kregen de 
onderwijsinstellingen voor schriftelijk onderwijs een meldingsplicht. Zo werd de basis voor 
het erkende onderwijs gelegd. Uit de aanmeldingen van de onderwijsinstellingen in 1942 
kan opgemaakt worden dat er 3.000 instituten waren en dat er in totaal 150.000 leerlingen 
ingeschreven stonden (Backx, 1994). De helft van deze cursussen bestond uit economisch-
administratief  onderwijs. Het ministerie onderzocht of  het mogelijk zou zijn toezicht te 
houden op de onderwijskwaliteit en het reilen en zeilen binnen de particuliere onderwijs-
instellingen. 

Na 1946 groeide binnen het ministerie het besef  dat deze vorm van toezicht niet mogelijk 
was. Vertegenwoordigers van het particulier schriftelijk onderwijs hebben zich, nadat 
duidelijk werd dat minister Gielen geen toezicht op het particulier onderwijs in het leven 
zou roepen, tot de onderwijscommissie van de Maatschappij tot het Nut van ‘t Algemeen 
gericht met de vraag of  het Nut zich hiermee bezig zou willen houden. Het Nut voelde 
wel voor een commissie die het toezicht op de schriftelijke instellingen zou gaan organi-
seren. Dit toezicht werd gekoppeld aan een erkenning die aan de onderwijsinstellingen 
afgegeven zou worden als zij zich zouden onderwerpen aan een aantal deugdelijkheids- 
normen. In 1947 werd daartoe de stichting Inspectie Schriftelijk Onderwijs (ISO) opge-
richt waarin de overheid naast de instellingen voor schriftelijk onderwijs, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de consumentenorganisaties een plek kreeg. Van de 
124 instellingen die in 1947 in aanmerking wilden komen voor een ISO-erkenning werden 
er slechts 37 erkend (Backx, 1994).  
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Het vertrouwen in de kwaliteit van het ISO als toezichtorgaan raakte in 1960 beschadigd.3 
Binnen de Tweede Kamer en het departement was het algemene gevoel op dat moment 
dat de overheid de consumenten bescherming moest bieden tegen mogelijke misstanden in 
het particuliere onderwijs. In 1970 diende de regering een wetsvoorstel, de Wet erkenning 
instellingen schriftelijk onderwijs (WEISO; TK, 1969-’70 10658 nrs. 1-2) in waarin het 
toezicht op het particulier onderwijs geregeld werd. De wet was uitsluitend gericht op het 
schriftelijk onderwijs en trad in 1973 in werking. Vanuit de deelnemers, het bedrijfsleven en 
de bemiddelende instanties op het terrein van om-, her- en bijscholing nam ook de druk 
toe om tot een vergelijkbare erkenningsregeling te komen, zodat er meer duidelijkheid zou 
ontstaan over de kwaliteit van het buitenschoolse mondelinge onderwijs. Ook de overheid 
zelf  had  in het kader van volwasseneneducatie behoefte aan een ruimere erkennings- 
regeling (Backx, 1994). In 1985 verscheen de Wet op de erkende onderwijsinstellingen 
(WEO) in het Staatsblad en de WEISO werd ingetrokken (Stb. 1985, nr. 407). Met deze 
wet wilde de overheid de consument in het particulier onderwijs beschermen en de kwa-
liteit van het onderwijs bevorderen. 

De wens tot bescherming van de consument bleek echter al snel niet meer passend als 
gevolg van de ingrijpende wijziging in de besturingsfilosofie van de overheid in de jaren 
tachtig (zie § 1.4 en 1.6). De overheid stelde zich namelijk in die tijd enerzijds terug-
houdend op en wilde zich afzijdig houden van het particulier onderwijs. Anderzijds kreeg 
het particulier beroepsonderwijs, zoals we nog zullen zien, een wettelijk positie die verge- 
lijkbaar is met het bekostigde onderwijs. 

1.4  Deregulering en autonomievergroting in het onderwijsbeleid 
Na een periode van wederopbouw en economische groei stagneerde in de loop van de 
jaren zeventig de economie onder meer als gevolg van de oliecrisis en sloeg het politieke 
klimaat om. De kosten van de verzorgingsstaat liepen hoog op en dwongen tot een 
herbezinning op de verantwoordelijkheden en uitgaven van de overheid. De intensieve 
overheidsbemoeienis bleek op veel terreinen weinig doeltreffend en aarzelingen over het 
sturend vermogen van de overheid waren in de samenleving eerder regel dan uitzondering 
(Rosenthal, Ringeling, Bovens et al., 1996). Bezinning van de overheid op haar taken en 
positie leidde tot een wijziging in de beleidsfilosofie. De overheid besloot dat zij zich in de 
toekomst meer zou richten op de hoofdlijnen van het beleid en minder op de uitvoering 
ervan. 

3 De ISO beschouwde de methode die het Nederlands Talen Instituut (NTI) toepaste bij de werving van nieuwe 
cursisten in strijd met haar erecode en weigerde de NTI om die reden in 1957 te erkennen. In 1959 probeerde 
het NTI opnieuw om de erkenning te krijgen. De erkenning werd in eerste instantie niet afgegeven omdat er 
onvoldoende vertrouwen was dat de wervingsactiviteiten van het NTI zouden veranderen. Het NTI ging in 
beroep bij de Commissie van beroep die het bestuursbesluit van het ISO vernietigde en het NTI verkreeg alsnog 
de erkenning. Concurrerende aanbieders van schriftelijk onderwijs waren hier niet over te spreken. Zij vonden 
het verachtelijk dat een instelling die in hun ogen misleidende wervingsactiviteiten toepaste ook ISO-erkend was. 
De kritiek op de ISO nam toe en in 1960 werden er voor het eerst Kamervragen gesteld over de onvrede rond de 
ISO (Backx, 1994). 
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Deregulering in het onderwijs

In 1985 verschenen drie ministeriële nota’s waarin een vertaling van deze nieuwe beleids- 
filosofie voor het onderwijs staat: ‘Minder regels meer ruimte’a, ‘Meer over management’b 
en ‘Hoger Onderwijs Autonomie en Kwaliteit’c (HOAK) (Min. O&W, 1985). Voor het 
hoger beroepsonderwijs is met name de HOAK-nota van belang.4 In deze nota staat de 
gewenste bestuurswijze voor de toekomst beschreven: verschuiving van de verantwoorde-
lijkheidsverdeling tussen de overheid en de instellingen, verschuiving van aanbod- naar 
vraagzijde en een maximale autonomie voor de onderwijsinstellingen (Min. O&W, 1985c). 
Uit de beschrijving van de gewenste besturingswijze blijkt dat het zwaartepunt in de 
beleidsvorming moet komen te liggen bij de ontwikkeling van structuren die een eigen 
kwaliteitsverhogende dynamiek in gang kunnen zetten in plaats van bij de onderwijsinhoud 
(Van Beek, 1997). Hierbij horen begrippen als kaderwetgeving, deregulering, autonomie-
vergroting, decentralisatie, privatisering, doelmatigheid, doeltreffendheid, zelfsturing en 
marktwerking. 

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs hebben met name de Adviescommissie inzake de 
voortgang van het industriebeleid onder leiding van Wagner (1981-1983) en de Tijdelijke 
Adviescommissie onderwijs en arbeidsmarkt onder leiding van Rauwenhoff  (1990) grote 
wijzigingen teweeg gebracht. 

Commissie-Wagner

In 1981 stelde de minister van Economische zaken de commissie-Wagner in om advies 
uit te brengen ten aanzien van het overheidsbeleid op het gebied van de industrie en het 
revitaliseren van de economie. De commissie besteedde in haar rapport aandacht aan de 
bijdragen die scholing in het algemeen en het beroepsonderwijs in het bijzonder kunnen 
leveren aan de economie. Volgens de commissie-Wagner (1983) waren de werelden van 
onderwijs en bedrijfsleven van elkaar vervreemd geraakt. 

Een verbetering in de aansluiting van onderwijs en beroepspraktijk is volgens commissie-
Wagner noodzakelijk om te kunnen profiteren van de bijdragen van onderwijs en scholing 
aan de economische ontwikkeling. Hiertoe stelde de commissie duale trajecten voor in 
verschillende fasen van het onderwijsproces. Een tweede belangrijke aanbeveling van de 
commissie was de herziening van landelijke organen voor het mbo en het hbo waarbij ver-
tegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen een plaats zouden 
moeten krijgen.5 

4 In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  (WHW) (1992) krijgen de gedachten 
uit de HOAK-nota vorm. De WHW vormt later een inspiratiebron voor de Wet educatie en beroepsonderwijs 
(WEB) van 1996 (De Vijlder, 2004). 
5 Landelijke opleidingsorganen bestonden op dat moment in een andere vorm al in het bedrijfsleven 
ontstane leerlingwezen. In de Wet op het Leerlingwezen (1968) was opgenomen dat de leerlingstelsels zich 
landelijk per bedrijfstak moesten organiseren. De Landelijke opleidingsorganen hadden de primaire zorg voor 
het praktijkleren en onderhielden het contact met het schoolwezen en de werkorganisaties. Zij regelden de 
leerovereenkomsten, namen vaktechnische praktijkbegeleiding op zich en boden leerlingen de gelegenheid om 
een examen af  te leggen. 
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In het Open Overleg Wagner, dat naar aanleiding van dit advies werd vormgegeven 
spraken vertegenwoordigers uit onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven met elkaar over 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor het beroeps- 
onderwijs. Hoewel de gesprekpartners het niet eens werden over de uitwerking van deze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, gaf  het overleg een belangrijke impuls aan de ontwik-
keling van verschillende institutionele bindingen van onderwijs en arbeid.  

Bovendien bepleitte de commissie-Wagner onderwijs voor volwassenen om arbeidsbe-
kwaam te blijven. Om ook in de behoefte aan onderwijs van werkenden te kunnen voor-
zien, was volgens de commissie verbetering in de samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen noodzakelijk. Een verbetering in deze samenwerking zou volgens de 
commissie-Wagner leiden tot betere benutting van de bestaande onderwijsinfrastructuur. 

De bevindingen en aanbevelingen van de commissie-Wagner hebben een stempel gedrukt 
op de beleidsontwikkeling voor het middelbaar beroepsonderwijs en zorgden voor her- 
nieuwde aandacht voor het tot stand brengen van nauwere samenwerking met het bedrijfs- 
leven en het aanbieden van onderwijs aan werkenden. 

Sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs

In 1986 verscheen de ministeriële notitie ‘Hoofdlijnen van beleid inzake sectorvorming 
en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs’ (Min. O&W, 1986). In lijn met de 
adviezen van de commissie-Wagner en de gewijzigde beleidsfilosofie van de overheid, 
beoogde de minister met deze notitie een grotere mate van samenhang in het stelsel voor 
beroepsonderwijs, flexibilisering van het onderwijsaanbod, deregulering, autonomiever-
groting van de instellingen en schaalvergroting te bewerkstelligen. 

Om de afstemming tussen de opleidingen te verbeteren, moesten opleidingsprogramma’s 
die gericht waren op één deel van de arbeidsmarkt of  op één beroepencategorie samen-
gevoegd worden in één instituut.6 Deze vorm van integratie zou scholen stimuleren om 
flexibeler om te gaan met het opleidingsaanbod en om in te spelen op veranderende vra-
gen en omstandigheden (Min. O&W, 1986). 

De schaalvergroting, die gepaard ging met de integratie van de opleidingen in één instituut, 
heeft voor een aanzienlijke reductie in het aantal onderwijsinstellingen en een stijging 
van het gemiddelde aantal leerlingen per instelling gezorgd. Het aantal mbo-scholen nam 
tussen 1986 en 1991 af  van 350 naar 143 instellingen (Bronneman-Helmers, 2006). Met 
de SVM-operatie beoogde de minister niet alleen onderwijsinhoudelijke vernieuwingen 
te bevorderen maar ook de bestuurlijke positie van onderwijsinstellingen te versterken, 
de autonomie van de mbo-scholen te vergroten en het onderwijsrendement te verhogen. 
Deze doelen komen overeen met eerder in de HOAK-nota (Min. O&W, 1985c) beschre-
ven doelstellingen. 

6 In de jaren tachtig van de twintigste eeuw is het aanbod aan onderwijs- en opleidingsvoorzieningen voor 
zestienjarigen en ouder, tot en met het niveau van het leerlingwezen onoverzichtelijk en onsamenhangend (zie 
ACOA, 2006). Om hier een einde aan te maken moesten ook de opleidingen met een verschillende cursusduur 
binnen dezelfde beroepsgroep samengevoegd worden in één instelling. 
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Wetswijziging contractactiviteiten

In 1987 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) positief  advies uit over de mogelijk-
heden voor het aanbieden van contractactiviteiten binnen de bekostigde onderwijs- 
instellingen. ‘Enerzijds zal dit vanwege de betere benutting van de onderwijsinfrastructuur 
tot een meer doelmatige besteding van overheidsmiddelen leiden. Anderzijds mag er een 
positief  effect worden verwacht naar het reguliere onderwijs, namelijk in die zin dat de 
gerichtheid van het reguliere onderwijs op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt wordt 
versterkt’ (SER, 1987). Het advies van de SER weerspiegelt het in de maatschappij en bij 
de overheid groeiende besef  dat onderwijs sociaal-economische waarde heeft. Tevens 
blijkt uit dit advies vertrouwen in het combineren van publieke en private activiteiten van- 
uit één instelling. In juni 1989 trad de Wetswijziging contractactiviteiten in werking. Vanaf  
dat moment kunnen onderwijsinstellingen contractonderwijs aanbieden zonder dat zij 
daarvoor gebruik hoeven te maken van een afzonderlijk rechtspersoon, hetgeen tot dan 
toe niet mogelijk was (Stb. 1989 nr. 297).7 

Uit de Memorie van Toelichting op deze wet blijkt onder meer dat de overheid spin-off  
verwachtte naar het reguliere onderwijs, een vergroting en verbreding van de markt, een 
betere benutting van de onderwijsinfrastructuur, actualisering van de kwalificaties van de 
docenten en een vermindering van het aantal neven- en afzonderlijke stichtingen voor 
contractonderwijs (TK, 1987-’88, 20 483,).  Door het stimuleren van de uitvoering van 
contractactiviteiten hoopte de overheid dat de positie van de onderwijsinstellingen zou 
versterken en het financiële draagvlak van de onderwijsinstellingen zou verbreden.8

Commissie-Rauwenhoff

Het rapport dat de in 1989 geïnstalleerde Tijdelijke Adviescommissie onderwijs en arbeids-
markt Rauwenhoff  uitbracht, sluit in een aantal opzichten nauw aan bij het werk van de 
commissie-Wagner9 en bij de inmiddels ingang gezette Sectorvorming en vernieuwing van 
het middelbaar beroepsonderwijs (SVM-operatie). Het uitgangspunt in het rapport van 
de commissie-Rauwenhoff  (1990) is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, 
scholen, beroepsleven en individuen voor het beroepsonderwijs. 

7 De contractactiviteiten moeten verband houden met de werkzaamheden waarvoor de instelling uit de openbare 
kas bekostigd wordt en mogen de uitvoering van die werkzaamheden niet schaden. Het bevoegd gezag van een 
instelling is er verantwoordelijk voor dat minder dan 51% van de personeelskosten van de instelling, het centrum 
of  het kenniscentrum wordt bekostigd uit de openbare kas.
8 Uit studies naar de uitvoering van contractactiviteiten blijkt dat van spin-off  naar de reguliere onderwijsactivi-
teiten, een verbreding van de markt en een vermindering van het aantal nevenstichtingen voor het aanbieden van 
contractactiviteiten nauwelijks sprake is (zie Vrancken, 1994; Honingh, 2002; Huisman, 2004). 
9 De commissie-Rauwenhoff  stelde dualisering van het beroepsonderwijs voor. De onderwijsinstellingen zouden 
nauwer moeten samenwerken met ondernemingen in de regio. Dit plan gaat in tegen de Landelijke organen 
die de commissie-Wagner voorstelde. Het dualiseringsplan van de commissie-Rauwenhoff  haalde het niet. In 
convenanten en notities die daarop verschenen, werd de ontwikkeling van een landelijke kwalificatiestructuur als 
belangrijke voorwaarde voor kwaliteit, toegankelijkheid en herkenbaarheid van het secundair beroepsonderwijs 
gezien.  
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In de uitwerking krijgt de zelfstandige school (brede colleges voor beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie) een centrale plaats en het rapport sluit aan bij de door de overheid 
gewenste autonomie-vergroting van de onderwijsinstellingen. De commissie-Rauwenhoff  
heeft zelfstandige instellingen in gedachten die in onderhandeling met arbeidsmarkt en 
overheid tot een onderwijsaanbod zouden moeten komen. Op deze manier zouden 
onderwijsinstellingen een sterkere gevoeligheid voor hun omgeving ontwikkelen en zou de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een plek krijgen in het onderwijssysteem zelf.  

Een ander centraal punt in het rapport van de commissie is de startkwalificatie. Van de 
onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij zich inzetten voor een verhoging van het 
kwalificatieniveau van de beroepsbevolking. Schoolverlaters zouden een minimum-  
kwalificatie moeten hebben op het niveau van het primair leerlingwezen, de zogenoemde 
primaire startkwalificatie.10

De regering beschouwde het adviesrapport als richtinggevend (Dercksen & Van Lieshout, 
1993). Zij kon zich vinden in een grotere bedrijfseconomische zelfstandigheid van scholen, 
het belang van een intensievere samenwerking tussen scholen en bedrijven en de combina- combina-
tie van leren en werken als middel om de aansluiting van onderwijs en arbeid te verbeter-
en.11 Ook onderschreef  de regering het belang van het behalen van een startkwalificatie en 
het uitgangspunt dat werkgevers en werknemers als eerste verantwoordelijk zijn voor de 
scholing van werkenden. 

In de jaren die volgden sloten de ministers van Onderwijs en Wetenschappen, Economi-
sche Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de centrale organisaties van werk-
gevers en werknemers het convenant ‘Samen werken aan beroepsonderwijs’. Toch lukte 
het maar in beperkte mate om het beleid met betrekking tot de aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt te ontkokeren en om de samenwerking met de sociale partners van de grond 
te krijgen. Deels is dit te verklaren door een poging van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen om een gedeelte van de kosten voor het beroepsonderwijs te verschuiven 
naar het bedrijfsleven (Veld, 1994).12  Dit voorstel van minister Ritzen viel niet in goede 
aarde en bemoeilijkte de verdere bespreking van meer structurele onderwerpen rond de 
vorming van de regionale opleidingen centra (ROC’s). Van de oorspronkelijke ideeën van 
de commissie-Rauwenhoff  voor de vorming van zelfstandige onderwijsinstellingen bleef  
uiteindelijk een beleidsdoel over dat het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen zelf-
standig zou kunnen realiseren: de samenvoeging van het secundair beroepsonderwijs en 
volwassenenonderwijs in nieuwe, grootschalige regionale instellingen, de ROC’s. 

10 In het huidige kwalificatiestelsel komt dat overeen met kwalificatieniveau 2. Opleidingen op niveau 2  
(uitvoerende werkzaamheden), zijn basisberoepsopleidingen die twee tot drie jaar duren.
11 De overheid gaat hier minder ver in dan de commissie-Rauwenhoff  die een dualisering van het gehele mid-
delbaar beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs voorstelde.
12 In de ontwerpbegroting van 1991 had minister Ritzen opgenomen dat het bedrijfsleven voor 145 miljoen zou 
bijdragen aan de kosten voor het beroepsonderwijs.
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1.5  De aanloop naar de Wet educatie en beroepsonderwijs  
In de ‘Hoofdlijnennotitie ROC’s: een notitie over de vorming van regionale opleidingen 
centra’ (Min. O&W, 1991) en de bijgestelde notitie ‘Hoofdlijnen van ROC’s’ (Min. O&W, 
1992)13, gaat de minister verder in op de vorming van de ROC’s. Uit deze notities blijkt de 
nadrukkelijke wens om scholen meer vrijheid te geven en te stimuleren zich te ontwikkelen 
tot zelfstandige scholen. De argumentatie in deze en latere notities over de vorming van 
ROC’s laten echter geen eenduidige visie op de zelfstandige school zien. De overheid 
hanteert bij schaalvergrotingsoperaties verschillende doelstellingen: onderwijsinhoudelijke, 
financieel-economische en bestuurlijke. Vaak gaat het echter om een combinatie van over-
wegingen, waarbij in de loop van het proces nu eens de ene dan weer de andere overwe-
ging prevaleert (Veld, 1994; Onderwijsraad, 2000). 

Hoofdlijnennotitie ROC’s 

In de eerste Hoofdlijnennotitie, die een sterk inhoudelijk karakter heeft, wordt de vorming 
van ROC’s beschreven als het voertuig (lees: het middel) voor inhoudelijke vernieuwing. 
‘Het leveren van maatwerk om ervoor te zorgen dat elke jongere die het onderwijs verlaat 
in het bezit is van een startkwalificatie, is slechts mogelijk door de vorming van Regionale 
Opleidingen Centra’ (Min. O&W, 1991). De in de notitie gemaakte koppeling tussen 
institutionele wijzigingen en inhoudelijke doelstellingen heeft in het veld veel weerstand 
opgeroepen. Vanuit de onderwijsinstellingen werd gevreesd voor een onevenredige ver-
deling van de aandacht in het voordeel van de institutionele vernieuwing ten koste van de 
onderwijsinhoud (Veld, 1994). Ook uitten de onderwijsinstellingen kritiek op het verplich-
tende karakter van de ROC-vorming. 

Hoofdlijnen van ROC’s 

In de bijgestelde tweede versie van de Hoofdlijnennotitie, die in januari 1992 verscheen, 
wordt de nadruk gelegd op vergroting van autonomie van de onderwijsinstellingen. Het 
dwingende karakter van de ROC-vorming is in de tweede notitie vervangen door de 
vrijwillige vorming van ROC’s. Ook op deze notitie kwam forse kritiek. De Onderwijs- 
raad kwam uit eigen initiatief  met kritische opmerkingen over de inhoud van de notitie en 
over het beleidsvormingsproces. De Onderwijsraad wees op de gebrekkige onderbouwing 
voor de samenvoeging van volwasseneneducatie en secundair beroepsonderwijs en pleitte 
voor het laten vallen van de verplichte fusie van de onderwijsinstellingen. Ook over het 
gebrek aan doorzichtigheid in het beleidsvormingsproces uitte de raad zich kritisch (Veld, 
1994). 

De Kernpuntennotitie 

In de Kernpuntennotitie Wet educatie en beroepsonderwijs (Min. O&W, 1993) ging de 
minister voor het eerst inhoudelijk in op de bestuurlijke vernieuwing die hij voor ogen had 
voor het middelbaar beroepsonderwijs. Op dat moment werd duidelijk dat de herordening 
van het veld van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie de centrale doelstelling was van 
de minister (Veld, 1994). Deze herordening is nodig om de onderwijsinstellingen veilig te     

13 Deze notities beperken zich tot het door de overheid bekostigde onderwijs.
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stellen, het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren en een nauwere samenwerking 
met het bedrijfsleven na te streven (Min. O&W, 1993). Veld (1994) vat deze centrale doel-
stelling samen als het ontwikkelen van een stelsel waarbij de overheid op grotere afstand 
staat, de mate van zelfregulering toeneemt en er een beperkte mate van concurrentie 
ontstaat tussen de onderwijsinstellingen. 

Om op gewenste afstand te kunnen opereren en om zelfregulering van het stelsel te sti-
muleren, bracht de overheid een aantal actoren in stelling. Dit waren allereerst de gemeen-
telijke overheden, die de taken van de Rijksoverheid wat betreft educatie zouden gaan 
overnemen zodat zij in de toekomst de educatiecontracten met de ROC’s14 zouden kunnen 
afsluiten. De gemeenten werden hiermee zowel beleidsbepaler als klant en co-producent 
van volwasseneneducatie.

De toenmalige Landelijke Organen voor Beroepsonderwijs (LOB’s, inmiddels: ‘Kennis- 
centra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven’) kregen ook een nieuwe rol. Zij zouden zich niet 
langer bezig hoeven houden met de begeleiding van leerlingen in leerbedrijven maar 
zouden worden belast met de vaststelling van de kwalificatiestructuur, de eindtermen en 
het toezicht op de toetsing hiervan. De positie die de LOB’s kregen, hebben voor een 
primeur in onderwijsland gezorgd. Voor het eerst kreeg het bedrijfsleven een wettelijke 
stem binnen het beroepsonderwijs en konden bedrijven via de LOB’s invloed uitoefenen 
op de invulling van de curricula en de eindtermen van het middelbaar beroepsonderwijs 
(Hooge & Honingh, 2004). 

Door deze actoren in stelling te brengen gaat het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen ervan uit dat zij in de toekomst als metabestuurder op grotere afstand van de 
onderwijsinstellingen kan functioneren. ‘Het nieuwe bestel zal door de aanwijzing en 
positionering van deze actoren een hoge mate van zelfregulering moeten kennen, waarbij 
de diverse actoren binnen de aan hen bemeten taken en verantwoordelijkheden kunnen 
functioneren zonder voortdurende ingrepen en bijsturing door bijvoorbeeld de zijde van 
de Rijksoverheid’ (Min. O&W, 1993).

Om te zorgen dat zelfregulering in het veld voor middelbaar beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie (bve-veld) toeneemt en er een beperkte mate van concurrentie zal 
ontstaan tussen de onderwijsinstellingen, introduceert de overheid een aantal voor het 
onderwijs nieuwe sturingsmechanismen. Deze mechanismen zijn veelal ontleent aan ‘New 
Public Management’15 (NPM) (zie hfdst. 2). Waar traditionele aansturing van de overheid 
getypeerd kan worden als een gedetailleerde regelgeving met bestedingsregels en ex-ante 
bekostiging, verschuift de aansturing in de richting van een doelgericht bedrijfsmatig   
management en ex-post verantwoording (Honingh, 2007). Principes van NPM krijgen in 
het middelbaar beroepsonderwijs onder meer vorm door wijzigingen in het bekostigings-
stelsel, de verantwoordingsmechanismen en de schaalvergrotingsoperaties (Honingh & 

14 Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2007 is de verplichte winkelnering voor 
inburgeringscursussen bij ROC’s komen te vervallen (Stb. 2006, nr. 645). Per 1 augustus 2006 is het cursusaanbod 
van het onderwijs binnen de Wet inburgering nieuwkomers vrijgegeven.
15 In het onderwijs wordt deze stroming ook vaak aangeduid met New Managerialism (Deem & Brehony, 2005; 
Meyer, 2002b)
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Karsten, 2007). Als gevolg van lumpsumbekostiging wijzigt de relatie tussen de instelling 
en het ministerie van OCW in een contractrelatie waarin de ‘productie’ van onderwijs 
wordt uitbesteed aan zelfstandig opererende instellingen (Karsten, Meijer & Vermeulen, 
1997). De verwachting is dat door onderwijsinstellingen de vrijheid te geven de ontvangen 
financiële midddelen naar eigen inzicht te besteden, de besteding van middelen efficiënter 
zal zijn. ‘Door het bekostigingssysteem vooral te richten op prestaties van instellingen, zal 
de prikkel tot optimalisatie van prestaties en het voorkomen van inefficiënties groot zijn’  
(TK, 1993-’94, 23778  nr.3). 

Een tweede doel van deze bekostigingsmethodiek is dat de onderwijsinstelling een grotere 
planningsbehoefte ontwikkelen en meer zicht krijgen op hun financiële situatie zodat zij 
zich richten op resultaten en kwaliteitsbewaking, nu de overheid dit minder doet. Deze 
verschuiving naar een productoriëntatie biedt de afnemers van onderwijs de mogelijkheid 
organisaties aan te spreken op prestaties en organisaties met elkaar te vergelijken. Boven- 
dien krijgen de LOB’s een taak in de externe legitimering van de onderwijsinstellingen. 
Hiermee ontstaat een systeem waarin de onderwijsinstellingen niet alleen aan de minister 
maar ook aan de samenleving verantwoording afleggen over de geleverde prestaties. De 
Vijlder en Westerhuis (2002) spreken over het ontstaan van een situatie waarin onderwijs- 
instellingen zowel in verticale richting (aan de minister) als in horizontale richting (aan de 
samenleving) verantwoording afleggen. 

De vorming van ROC’s werd gezien als een voorwaarde voor de versterking van de positie 
van de onderwijsinstellingen, flexibilisering in de opleidingen en een grotere mate van 
responsiviteit van de instellingen (Min. O&W, 1993). Als gevolg van de introductie van de 
nieuwe sturingsmechanismen komt de aandacht van het management en het aangrijping-
spunt van het te voeren beleid in de toekomst meer bij de output te liggen dan bij de input, 
zoals tot dan toe gebruikelijk was binnen het onderwijs. 

1.6  De samenvoeging van bekostigde en niet-bekostigde onderwijs-
instellingen in één wettelijk kader.  
In 1995 verschijnt de Wet educatie en beroepsonderwijs in het staatsblad (Stb. 1995, nr. 
501) en op 1 januari 1996 treedt de WEB in werking. Deze wet brengt het beroepsonder-
wijs en de volwasseneneducatie samen binnen één wettelijk kader en vervangt daarmee de 
afzonderlijke sectorale wetten.16 Door het integreren van verschillende vormen van  
secundair beroepsonderwijs door de (verplichte) ROC-vorming krijgen in de jaren tachtig 
en negentig eerder gestimuleerde ontwikkelingen een impuls. Dit geldt onder meer voor de 
bekostigingssystematiek die als onderdeel van de SVM-operatie werd gewijzigd. 

16 De WEB vervangt: de wet sectorvorming en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs (SVM), de Wet voort-
gezet algemeen volwassenenonderwijs, de kaderwet volwasseneducatie1991 (KVE), de Wet cursorisch beroeps-
onderwijs (WCBO) en de delen uit de Wet voortgezet onderwijs (WVO) die handelen over  mbo en vavo. De Wet 
op het Leerlingwezen (WLW) was begin jaren negentig al opgegaan in de WCBO (Onderwijsraad, 2000).
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De voltijds mbo-instellingen ontvangen al sinds 1992 bekostiging op basis van het lump-
sumprincipe. Tot 2000 zal het bedrag dat onderwijsinstellingen ontvangen vastgesteld 
worden op basis van het aantal deelnemers. Daarna bepalen prestaties van de deelnemers 
in de vorm van behaalde diploma’s voor 20% de bekostiging van de onderwijsinstelling. 
Op basis van deze rendementstelling worden de instellingen gestimuleerd deelnemers op 
een zo efficiënt en effectief  mogelijke manier naar het einddiploma te leiden. 

Opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen

Vernieuwend in de WEB is de opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen die 
erkende opleidingen verzorgen (WEB art.1.4.1). De WEB biedt particuliere onderwijs- 
aanbieders de mogelijkheid opgenomen te worden in het Centraal Register Educatie en 
Beroepsonderwijs (CREBO), zodat zij diploma’s met hetzelfde civiele effect mogen uit-
reiken als de door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen. De kwaliteitseisen om  
opgenomen te kunnen worden in het CREBO-register hebben betrekking op de registratie 
van de opleiding, de kwaliteitsbewaking, de onderwijsorganisatie en de consumenten- 
bescherming (Goetheer & Zoontjens, 2002). 

Uit de mogelijkheid die de overheid biedt om opgenomen te worden in het CREBO-    
register, aan niet-bekostigde onderwijsinstellingen die erkende opleidingen verzorgen 
blijkt een koerswijziging ten aanzien van de opleidingen die eerder onder de Wet erkende 
opleidingen (WEO) vielen.17 De opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen is 
ten eerste te verklaren vanuit het streven van de overheid om het niveau van de beroeps- 
bevolking en schoolverlaters op het niveau van een primaire startkwalificatie te brengen. 
De overheid verwachtte van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen, die een sterk  
ontwikkelde infrastructuur van onderwijsvoorzieningen en onderwijsaanbod hadden, dat 
zij zouden kunnen bijdragen aan de verhoging van het kwalificatieniveau van de beroeps- 
bevolking (Onderwijsraad, 2000). Ook zou de overheid als gevolg van een toename in het 
opleidingsaanbod zelf  het onderwijsaanbod niet hoeven te vergroten. De minister zou in 
beslissingen om een instelling te bekostigen in het vervolg immers ook het niet-bekostigde 
aanbod kunnen meewegen in zijn oordeel of  een reguliere instelling rijkssubsidie zou 
moeten ontvangen (TK, 1993-’94, 23778 nr. 3). Op die manier zou de overheid ook hier 
selectiever kunnen optreden.18 Deze tweede reden past binnen de beleidsfilosofie van de 
overheid om zich te richten op de kerntaken en het algemeen wetgevingsbeleid. Een derde 
en laatste verklaring voor de koerswijziging van de overheid ten opzichte van de niet- 
bekostigde erkende onderwijsinstellingen is de kritiek die de minister had ten aanzien van 
de WEO. Zijn kritiek was met name gericht op de rol van de overheid als consumentenbe-
schermer, de kwaliteit van het erkenningsysteem en de bestuurslast die voortkomt uit de 
WEO (TK, 1993-’94 23778 nr. 3). 

17 Met de inwerkingtreding van de WEB kwam ook de WEO te vervallen. 
18 In de jaren negentig voerde de overheid een terughoudend beleid bij de start van nieuwe opleidingen. Zij stelde 
een commissie aan die de macro-doelmatigheid van het aanbod moest vaststellen. Deze toets is inmiddels verval-
len en vervangen door een systematiek van regionale verantwoording (Bronneman-Helmers (2001). 
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In de WEB werd voor deze problemen een oplossing gevonden door de opname van de 
niet-bekostigde erkende onderwijsinstellingen te koppelen aan de kwalificatiestructuur. Dit 
had tot gevolg dat de overheid zich met een beperkter deel van het particulier beroeps-
onderwijs zou gaan bemoeien. De minister zag het niet als zijn taak om specifieke onder-
wijsregelingen te treffen met betrekking tot de niet-erkende opleidingen.19 Hij stelde bij de 
behandeling van de WEB voor dat de aanbieders van niet-erkende particuliere opleidingen 
zelf  een systeem van accreditering of  branche-erkenning in het leven zouden roepen als 
zij daar de behoefte toe voelden (TK, 1993-’94, 23778 nr. 3). Het aantal niet-erkende aan-
bieders in het secundaire beroepsonderwijs is naar schatting aanzienlijk. Ruim een derde 
van de totale deelname aan niet-bekostigd onderwijs bestaat uit opleidingen op mbo-
niveau, concludeert Van Herpen (2005) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).20

Met de inwerkingtreding van de WEB vervalt het monopolie van de bekostigde onderwijs-
instellingen op het uitreiken van diploma’s uit de kwalificatiestructuur. De in dit opzicht 
ontstane gelijkheid tussen bekostigde en niet-bekostigde erkende onderwijsintellingen zou 
volgens de wetgever voor een kwaliteitsimpuls binnen het bekostigde onderwijs moeten 
zorgen en de concurrentie tussen beide typen onderwijsinstellingen moeten bevorderen 
(Onderwijsraad, 2000). Uit reacties vanuit de bekostigde onderwijsinstellingen blijkt echter 
dat zij de opname van niet-bekostigde onderwijsinstellingen in de WEB als een bedreiging 
voor hun concurrentiepositie zagen. De WEB zou in hun ogen juist bescherming moeten 
bieden tegen deze concurrentie. (Min OC&W, 1994). 

Kwaliteitszorg

Een tweede vernieuwing, naast de opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
in de WEB, was de invoering van een stelsel van kwaliteitszorg. Het stelsel voor kwaliteits-
zorg moest inzicht geven in de positionering van de instelling, de missie van die instelling, 
de wensen van deelnemers, het bestaan van wachtlijsten en de uitvoering en vormgeving 
van het primaire proces. De idee was dat een beter zicht op de uitkomsten, kosten, de  
werkwijze en een grotere verantwoordelijkheid van het management binnen de onderwijs-
instelling met behulp van de nieuwe sturingsmechanismen zouden leiden tot een efficiënter 
gebruik van de voor handen zijnde middelen. De WEB verplichtte de onderwijsinstelling 
een stelsel van kwaliteitszorg op te zetten en te onderhouden (WEB art. 1.3.6). Eens in 
de twee jaar dienen de instellingen een kwaliteitszorgverslag  openbaar te maken waarin 
zij verantwoording afleggen over het kwaliteitszorgstelsel en aandacht besteden aan het 
zelfregulerend en zelfcorrigerend vermogen van de instelling. 

19 Al het particulier onderwijs wordt geconfronteerd met gevolgen van overheidsbeleid en algemene wetgeving 
ten aanzien van milieu-, arbeidsrechtelijke en fiscale zaken (Backx, 1994).  
20 De totale deelname aan niet-bekostigd onderwijs op het niveau van vwo, havo en mbo in 2003 is 196. 000 en 
210.000 in 2005 (CBS, StatLine)
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Functies van het beroepsonderwijs

In 1994 constateerde de onderwijsinspectie dat het aantal lesuren voor de algemene vakken 
in het middelbaar beroepsonderwijs sterk verminderd was in vergelijking met het verleden. 
Uit zorg over de toenemende invloed van het bedrijfsleven is in de WEB expliciet vermeld 
dat het beroepsonderwijs ook de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van 
deelnemers zou moeten bevorderen om op manier bij te dragen aan het maatschappelijk 
functioneren van de deelnemers (Vrieze, Mok & Smit, 2003). Ook in beleidsdocumenten 
die enkele jaren later verschenen, ‘Koers BVE. Perspectief  voor het middelbaar beroeps- 
onderwijs en de volwasseneneducatie’ (Min. OCW, 2000) en ‘Koers BVE. Het regionale 
netwerk aan zet’ (Min. OCW, 2004), zijn hierover passages opgenomen. Honingh en 
Hooge (2004) constateren op basis van een doelboomanalyse van Koers II dat de twee 
centrale doelen in dit document het versterken van de kenniseconomie en het bijdragen 
aan sociale cohesie zijn. Deze centrale doelen zijn gebaseerd op twee verschillende waarde-
oriëntaties; een oriëntatie op het maatschappelijk-economisch bestel en de arbeidsmarkt 
en een oriëntatie op het sociaal cultureel leven (Van Wieringen, 1996). Van onderwijsin-
stellingen in het bve-veld wordt invulling van beide oriëntaties verwacht. In de praktijk 
betekent dat het opleiden van deelnemers voor de arbeidsmarkt, het vervullen van een 
trainingsfunctie voor het bedrijfsleven maar ook het opleiden van deelnemers tot volwaar-
dige, actief  in de maatschappij participerende burgers. Het is de vraag in hoeverre onder-
wijsinstellingen zich op beide taken kunnen toeleggen. 

De evaluatie van de WEB

Volgens artikel 12.5.1 in de WEB moest de minister van OCW voor 1 januari 2002 verslag 
uitbrengen over de werking van de WEB aan de Eerste en Tweede Kamer. In juni 2001 
heeft de Stuurgroep Evaluatie WEB verslag gedaan van haar bevindingen. Op het moment 
van de evaluatie bleek echter dat de WEB nog niet volledig geïmplementeerd was en eigen-
lijk nog niet geëvalueerd kon worden. 

Uit die evaluatie werd duidelijk dat de Wet de actoren nog niet zodanig aanstuurde als werd 
beoogd (Brandsma, 2001). Deels is dit verklaarbaar door de op dat moment net afgeronde 
ROC-vorming maar ook doordat assumpties die ten grondslag liggen aan de WEB niet 
bewaarheid worden. Zo bleek dat de taakverdeling tussen de actoren niet volledig duidelijk 
was. Hoewel tijdens de evaluatie onduidelijk was in hoeverre sprake was van van oneigen- 
lijke concurrentie bij de uitvoering van contractactiviteiten, staat in de evaluatie een aantal 
aanbevelingen ter bevordering van evenwichtige verhoudingen tussen bekostigde en niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen (Karstanje, 2001). Heijke (2001) stelt dat de belangrijkste 
bevinding uit de evaluatie is dat de sturingsmechanismen in de WEB onvoldoende garan-
deren dat door de ROC’s beroepsopleidingen worden verzorgd die breed en duurzaam 
kwalificeren voor de arbeidsmarkt en optimale ontplooiingsmogelijkheden bieden aan het 
leerlingenpotentieel. Hiermee stelt Heijke de kwaliteit in de uitvoering van de twee centrale 
taken van de onderwijsinstellingen ter discussie. Bovendien was de bestuurslast voor 
instellingen toegenomen in plaats van afgenomen zoals verwacht werd in de Memorie van 
Toelichting op de Kernpuntennotitie Wet educatie en beroepsonderwijs (TK, 1993-’94, 
23778, nr. 3). 
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1.7  Publiek-private vermenging in de WEB  
De inwerkingtreding van de WEB heeft voor fundamentele veranderingen gezorgd in 
de verhouding tussen onderwijsaanbieders en de overheid. De sturing van de overheid 
verloopt ten dele indirect via de in stelling gebrachte actoren in het bve-veld. De zelfregu-
lering die de overheid hiermee beoogt te realiseren in het bestel is te beschouwen als een  
geregisseerde vorm van marktwerking. In beleidsnotities wordt frequent gesproken over de 
markt (Bronneman-Helmers, 2001; De Heer, 2001). Aan voorwaarden voor marktwerking 
wordt binnen het middelbaar beroepsonderwijs echter niet voldaan (Onderwijsraad, 2001; 
Kalma, 2002). De overheid heeft in de praktijk een aanzienlijke invloed op het onder- 
wijsaanbod en de onderwijsvraag, wat de mogelijkheden van de aanbieders van onderwijs 
en de keuzemogelijkheden van de consumenten beperkt. Om die reden wordt de onder-
wijsmarkt ook wel een quasi-markt genoemd (Onderwijsraad, 2001; SER, 2005). 

Een quasi-markt verschilt in een aantal opzichten van een volledige markt. De verschil-
len zijn zowel te vinden in de aanbod- als vraagzijde. De aanbieders op een quasi-markt 
zijn in principe niet gericht op winstmaximalisatie. Vaak streven zij meerdere doelen na 
en is onduidelijk welke maximalisatie zij nastreven. Bovendien zijn non-profitorganisaties 
geen persoonlijk eigendom. De non-profitorganisaties die, soms ook in aanwezigheid 
van profitorganisaties, op een quasi-markt actief  zijn, beconcurreren elkaar om klanten 
en financiers in plaats van om geld. Ook kunnen de consumenten op de quasi-markt 
vertegenwoordigd zijn door derden in plaats van dat zij zelf  handelen (Le Grand, 1991). 
Van de onderwijsinstellingen die opereren op een quasi-markt wordt verwacht dat zij zich 
ondernemend opstellen als ware het echte ondernemingen (Kalma, 2002). Dit betekent in 
de praktijk dat zij vorm zullen geven aan geconditioneerd ondernemerschap (SER, 2005).  

Centraal in dit type ondernemerschap staat het zo goed mogelijk dienen van het publiek 
belang waarbij winst wel een middel kan zijn maar geen doel op zich (SER, 2005). ‘Van 
publiek gefinancierde instellingen wordt tegenwoordig ondernemingslust en een publieke 
‘spirit’ verwacht. Zij vervullen een maatschappelijke opdracht door op eigen initiatief  in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Ze moeten problemen die zich intern 
of  in hun directe omgeving voordoen met voortvarendheid en creativiteit kunnen aan-
pakken, of  het nu gaat om een school voor primair onderwijs of  om een universiteit’ (Min. 
OCW, 1999). Aan de basis van de quasi-markt die binnen het bve-veld ontstaan is, ligt de 
opname van private elementen in de WEB. 

Op stelselniveau leidt dit tot een vorm van publiek-private vermenging zoals blijkt uit de 
eerder beschreven mogelijkheid om als niet-bekostigde onderwijsinstelling opleidingen 
aan te bieden die opleiden tot kwalificaties uit de wettelijk vastgestelde kwalificatiestruc-
tuur. Hierdoor komen onderwijsaanbieders die aan te merken zijn als rechtspersonen met 
een wettelijke taak (meestal stichtingen) en de private onderwijsaanbieders die een BV 
of  stichtingsvorm hebben samen binnen één wettelijk kader. Een tweede uiting van de 
vermenging betreft de contractrelatie die ontstaan is tussen onderwijsinstellingen en de 
overheid als gevolg van bekostiging op basis van lumpsumfinanciering. Met de regeling dat 
de bekostiging gedeeltelijk vastgesteld wordt op basis van het aantal behaalde diploma’s 
(WEB art. 2.2.2) is een principe uit de private sector opgenomen in de publieke wetgeving. 
Ook de wettelijke stem die bedrijven en de al dan niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
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via de LOB’s hebben in de onderwijswetgeving zorgen voor publiek-private vermenging 
op stelselniveau. Binnen de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zelf  
ontstaan ook soortgelijke vormen van vermenging. Een uiting hiervan is het op commer-
ciële basis aanbieden van onderwijs en cursussen door een bekostigde onderwijsinstelling, 
de zogenaamde contractactiviteiten. Voor het aanbieden van volwasseneneducatie aan de 
gemeenten geldt een vergelijkbare situatie. Gemeenten mogen naar eigen inzicht educatie 
inkopen bij een onderwijsinstelling naar keuze. Daarmee zijn de gemeentelijke overheden 
beleidsbepalers, klanten en co-producenten van educatie in hun regio. Ook de hiermee 
ontstane combinatie van ambtelijke verantwoordingsregimes uit het openbaar bestuur  
enerzijds en beginselen van commerciële bedrijfsverantwoordelijkheid op de vrije markt 
anderzijds, tonen de vermenging waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben. De 
bekostigde onderwijsinstellingen leggen wat betreft financiën rekenschap af  aan het  
ministerie van OCW via de Centrale financiën instellingen (CFI) en de auditdienst. Ook 
heeft de minister de bevoegdheid om een onderzoek in te stellen naar de jaarrekening, 
rechtmatigheid van de bestedingen en naar de doelmatigheid van het beheer van de instel-
ling (WEB art. 2.5.6). Over de deugdelijkheid van het onderwijs (ook binnen het niet-
bekostigde onderwijs) vindt verantwoording plaats via de Inspectie van het onderwijs en 
tot voor kort het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE). Ten slotte leggen alle onder-
wijsinstellingen verantwoording af  over de inhoud en het niveau van de opleiding via de 
landelijke kwalificatiestructuur en de beroepspraktijkvorming. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat zowel de bekostigde als de niet-bekostigde onderwijs- 
instellingen in hun omgeving en in de organisatie zelf  te maken hebben met elementen uit 
zowel de publieke als de private sector. In overzicht 1.1 laten we nogmaals zien op welke 
terreinen de in het CEBO-register opgenomen bekostigde en niet-bekostigde onderwijs-
instellingen te maken hebben met publieke en private elementen.                                                                                                                         

 
Overzicht 1.1  Publieke en private elementen op instellingsniveau in het bve-veld

Bekostigde onderwijsinstellingen Niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen die erkende 
opleidingen aanbieden

Rechtspersoon Rechtspersoon met een Wettelijke 
Taak (stichting of vereniging).

Private stichting, vereniging of 
besloten vennootschap.

Financiering Publieke en private financiering 
van reguliere opleidingen en 
contractonderwijs. 

Private financiering en indirecte 
publieke financiering via 
studiefinanciering van de deelnemers.

Legitimatie en 
verantwoording

Verticaal toezicht op kwaliteit, 
financiën, toegankelijkheid en 
doelmatigheid. Horizontale 
verantwoording aan stakeholders/  
de maatschappij.

Verticaal toezicht op de kwaliteit 
van de opleidingen en horizontale 
verantwoording aan stakeholders/  
de maatschappij.

Diplomering Recht om diploma’s uit de publieke 
kwalificatiestructuur uit te reiken.

Recht om diploma’s uit de publieke 
kwalificatiestructuur uit te reiken.
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1.8  Conclusie
In dit hoofdstuk is de verhouding tussen overheid en onderwijsaanbieders van middelbaar 
beroepsonderwijs in historisch perspectief  geplaatst. De afschaffing van de gilden en de 
ontwikkeling van het beroepsonderwijs als afzonderlijk subsysteem van het Nederlandse 
onderwijsbestel, de groei van het particuliere onderwijs en de latere opname van het  
bekostigde beroepsonderwijs in de ‘Mammoetwet’ zijn zeer bepalend gebleken voor de 
positie, functie en inrichting van het (middelbaar) beroeponderwijs. 

Na afschaffing van de gilden werd lang gedacht dat voorbereiding op beroepsuitoefening 
thuishoorde in bedrijven en werkplaatsen. Het beroepsonderwijs ontwikkelde zich buiten 
de overheid om, op basis van particulier initiatief  en onder invloed van het bedrijfsleven. 
Het onderwijsaanbod bleek echter niet omvangrijk genoeg en dat gold met name voor 
handelsonderwijs, taalonderwijs en technisch onderwijs. Zo ontstond aan het einde van 
de negentiende eeuw een type onderwijs dat wij nu kennen als particulier onderwijs. Na 
de aanname van de Nijverheidswet in 1919 ontwikkelde het beroepsonderwijs zich als een 
afzonderlijk subsysteem van het onderwijsbestel. Pas na de Tweede Wereldoorlog en met 
name na de opname van het onderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs van 1963 
kreeg het beroepsonderwijs een algemener karakter. De overheid benadrukte het belang 
van algemene vorming ook in het vakonderwijs en trad sturend op in het vaststellen van 
de onderwijsinhoud. Als gevolg van deze ommekeer groeiden het beroeps-onderwijs en de 
arbeidspraktijk verder uit elkaar. 

In de jaren tachtig keerde het tij. De overheid bezon zich onder invloed van de econo-
mische neergang op haar rol en taakstelling. In de jaren die volgden zag de gehele overheid 
zich genoodzaakt om zich in de toekomst richten op hoofdlijnen en te sturen op afstand. 
Onder invloed van de adviezen van de commissies-Wagner en de commissie-Rauwenhoff  
stuurde het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan op verbetering van de aan-
sluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en kreeg de economische functie van onderwijs 
een meer centrale positie in het onderwijsbeleid. 

In de tweede helft van de jaren tachtig en in de jaren negentig werden deze uitgangspunten 
verder uitgewerkt. Een hergroepering van opleidingen binnen dezelfde branche leidde tot 
een eerste ronde van schaalvergrotingsoperaties. Om de bestaande onderwijsinfrastructuur 
te benutten en de positie van de instellingen te versterken kregen onderwijsinstellingen de 
mogelijkheid om contractactiviteiten aan te bieden zonder dat deze activiteiten bij een af-
zonderlijke rechtspersoon ondergebracht hoeven te worden. Hierin manifesteerde zich een 
eerste vorm van publiek-private vermenging. Met de inwerkingtreding van de WEB nam 
de vermenging van publieke en private elementen binnen het onderwijs verder toe. 

De bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen werden opgenomen in hetzelfde 
wettelijke kader. Maar ook de geïntroduceerde sturingsmechanismen en verdere positio-
nering van actoren werkten een verdere toename van zowel publieke als private elementen 
in de hand. Als gevolg van deze vermenging hebben onderwijsinstellingen te maken met 
zowel publieke als private elementen binnen de organisaties. Dit heeft ertoe geleid dat de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen die erkende opleidingen aanbieden en de bekostigde 
onderwijsinstellingen beide te maken hebben met zowel publieke als private elementen, zo-
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als blijkt uit hun juridische positie, bekostiging, verantwoording en de mogelijkheid om te 
diplomeren. Deze vermenging heeft ertoe geleid dat er twee tussenvormen zijn ontstaan: 
een publieke, door de overheid bekostigde variant en een private, niet direct door de over-
heid bekostigde variant. Met het ontstaan van deze twee tussenvormen rijzen er vragen 
naar de betekenis van de vermenging. Hoe functioneren de beide tussenvormen? Welke 
betekenis heeft de geconstateerde vermenging voor de organisatie? Wat betekent deze 
vermenging voor de organisatie van de onderwijsinstellingen? En, maakt het uit of  een 
docent of  manager in een van oorsprong publieke of  private vorm werkt?  




