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Voorwoord

Mijn belangstelling voor het overheidsbeleid stamt uit de periode dat ik aan de Universi-
teit van Amsterdam Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen studeerde (1965-1973). 
In de 35 jaar dat ik bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) werkzaam ben geweest, 
heb ik me met veel onderwerpen op het terrein van het onderwijs beziggehouden. Dat 
leverde publicaties over uiteenlopende thema’s op. Daarin kwamen niet alleen gegevens 
over de ontwikkelingen in het onderwijs zelf aan de orde, maar kregen ook het door de 
overheid gevoerde onderwijsbeleid en de effecten daarvan de nodige aandacht.
Een van de eerste scp-publicaties die ik – samen met mijn toenmalige collega Suus 
Boef – schreef, ging over de organisaties en instanties die in de jaren zeventig invloed 
uitoefenden op het onderwijsbeleid van de rijksoverheid (De structuur van het educatieve 
beleidsveld 1979).

Bij de keuze van onderwerpen heb ik altijd gezocht naar beleidsrelevante thema’s die 
andere onderzoeksinstituten lieten liggen. In de eerste plaats het schrijven van over-
zichtsstudies, bijvoorbeeld over de toename van het aantal eisen en wensen waarmee 
basisscholen werden geconfronteerd en de gevolgen van al die beleidsambities voor de 
kerntaak van de school: het geven van goed onderwijs (Scholen onder druk 1999) of over de 
schaalvergroting en de vele onderwijsinhoudelijke vernieuwingen die in de jaren negen-
tig in het voortgezet onderwijs werden ingevoerd (Voortgezet onderwijs in de jaren negentig 
2002). De laatst genoemde publicatie was in 2007 mede aanleiding voor de opdracht een 
achtergrondstudie te schrijven voor de commissie-Dijsselbloem. De studie Vijftien jaar 
onderwijsvernieuwingen in Nederland verscheen begin 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 
2007-2008, 31 007, nr. 7). In de tweede plaats het signaleren van nieuwe trends, zoals 
de ontwikkeling naar competentiegericht leren in het beroeps- en hoger onderwijs. In 
het rapport Duaal als ideaal? (2006) moest ik vaststellen dat de brede consensus over de 
wenselijkheid van meer leren op de werkplek niet gebaseerd was op wetenschappelijk 
onderzoek naar de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk. In de praktijk leidde het 
competentiegerichte leren tot een sterke extensivering van het onderwijs: minder lessen 
op school en een daling van het kennisniveau. In de derde plaats het agenderen van ver-
waarloosde problemen, zoals de achterblijvende prestaties van leerlingen uit autochtone 
lagere sociale milieus (Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep 2003) en de daling 
van het gemiddelde opleidingsniveau van leraren in het voortgezet onderwijs als gevolg 
van de terugloop van het percentage academisch gevormde leraren (Wie werken er in het 
 onderwijs? 2006).
Mijn laatste scp-publicatie, dit proefschrift, gaat over de beleidsvorming rond een aan-
tal bijzondere kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel. De keuze van dat onder-
werp werd ingegeven door de overweging dat de overheid weliswaar verantwoordelijk 
is voor een samenhangend en goed functionerend stelsel van scholen en instellingen, 
maar voor het realiseren van die opdracht in de afgelopen twintig jaar steeds afhanke-
lijker is geworden van andere (beleids)actoren, zoals de (organisaties van) besturen van 
scholen en instellingen. De invloed van onderwijsexterne organisaties en instanties 
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nam eveneens toe. Centrale vraag in dit proefschrift is hoe de overheid de afgelopen 
twintig jaar invulling heeft gegeven aan haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs-
stelsel en -bestel.

Ik heb altijd met heel veel plezier bij het scp gewerkt. Een onderzoeksinstelling op het 
snijvlak van wetenschap en beleid was voor mij als politicoloog een ideale plek.
Ik heb al die jaren bij het scp alle ruimte gekregen om – naast het leveren van een bij-
drage aan periodieke bureaubrede rapporten als het Sociaal en Cultureel Rapport – zelf het 
onderwerp van onderzoek te bepalen. Een voorrecht dat veel van mijn jongere collega’s 
niet is gegund. Door achtereenvolgende bezuinigingsrondes is het bureau genoodzaakt 
steeds meer opdrachtonderzoek uit voeren.
Mijn dank gaat allereerst uit naar de leiding van het scp, en naar Paul Schnabel in het 
bijzonder. Hij stelde mij de afgelopen twaalf jaar diverse malen de vraag of ik niet op 
mijn onderzoek wilde promoveren. Ik heb dat altijd afgehouden. Toen dit rapport over 
de overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel en –bestel bijna klaar was 
(mei 2011) vroeg hij het opnieuw. Het aantrekkelijke aanbod om mijn afscheid van het 
scp te combineren met een promotie heeft mij over de streep getrokken.
De promotie had niet kunnen plaatsvinden zonder de steun van Sjoerd Karsten, die lid 
was van de begeleidingscommissie bij het onderzoek, in die hoedanigheid veel nuttig 
commentaar op de concepthoofdstukken leverde, en mij regelmatig liet weten dat het 
allemaal erg interessant was. Ik ben hem zeer dankbaar dat hij als mijn promotor wilde 
optreden.
Ik ben de leden van de promotiecommissie erkentelijk voor hun bereidheid het omvang-
rijke manuscript te lezen en te beoordelen.
Ook de andere leden van de begeleidingscommissie wil ik graag bedanken. In de eerste 
plaats Anneke Boot die door haar jarenlange ervaring in diverse functies binnen het 
ministerie van oc w weet hoe beleidsvorming in de praktijk werkt en wat er in de onder-
wijspraktijk en het onderwijsonderzoek gebeurt. Aan haar opmerkingen en suggesties 
heb ik veel gehad. Veel dank gaat ook uit naar mijn scp-collega’s in de begeleidings-
commissie: Vic Veldheer, die mij als voorzitter van de commissie en daarna als co-
promotor allerlei organisatorische rompslomp uit handen nam, en Lex Herweijer en 
Monique Turkenburg die, zoals altijd, constructief met mij meedachten.
Binnen het scp trok ik de afgelopen jaren vooral op met de collega’s binnen de onder-
zoeksgroep Educatie en Minderheden (E&M), met name met Lex Herweijer en Ria Vogels, 
met wie ik enkele van de eerder genoemde onderzoeksrapporten heb geschreven, en 
met Monique Turkenburg, die de bestuurlijke ontwikkelingen op lokaal niveau (gemeen-
ten, schoolbesturen) volgt.
Ik was erg opgelucht en blij dat Jaco Dagevos in 2007 de leiding van de onderzoeksgroep 
van mij wilde overnemen. Hij was de afgelopen jaren niet alleen een fijne collega, altijd 
in voor een praatje over de laatste ontwikkelingen in politiek en beleid, maar ook een 
uitstekende gastheer.
Onze uitgever, Richard van den Brink, heeft ervoor gezorgd dat het manuscript uiteinde-
lijk een prachtig boek is geworden.
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Hans heeft mij altijd aangemoedigd te gaan promoveren. Het heeft lang geduurd, maar 
uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. Hij heeft de ups en met name de downs die 
ook bij het schrijven van dit boek opspeelden, manmoedig verdragen.
Ik wil het eindresultaat graag opdragen aan onze drie prachtige kleindochters: Sofie 
(2008), Julia (2010) en Merel (2011). Zij krijgen te maken met de gevolgen van het onder-
wijsbeleid in de komende twintig jaar. Ik hoop dat zij de vruchten kunnen plukken van 
verstandig onderwijsbeleid.

september 2011
Ria Bronneman-Helmers




