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1 Achtergrond, vraagstelling, opzet en inhoud van de 
studie

1.1 Achtergrond en onderwerp van de studie

De overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel is vastgelegd in artikel 
23 van de Grondwet, waarin naast het bekende klassieke grondrecht op ‘vrijheid van 
onderwijs’ ook het sociale grondrecht op onderwijs is vastgelegd. Dat sociale grondrecht 
op onderwijs wordt in het eerste lid van artikel 23 als volgt tot uitdrukking gebracht: 
‘Het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg der regering’. De inhoud van het grond-
wetsartikel weerspiegelt de gedachte dat Nederland een land is van minderheden met 
uiteenlopende opvattingen over onderwijs en opvoeding, en dat de rijksoverheid de 
eerstverantwoordelijke is voor het in stand houden van een samenhangend stelsel van 
onderwijsvoorzieningen. Deze studie behandelt de vraag hoe de overheid de afgelopen 
twintig jaar inhoud heeft gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Veranderingen in de politieke en bestuurlijke context
Aan bovengenoemde vraag liggen twee belangrijke politieke en bestuurlijke ontwik-
kelingen ten grondslag. In politiek opzicht deed zich in de afgelopen decennia een 
ontwikkeling voor van maakbaarheid naar marktwerking.1 In diezelfde periode vond 
in bestuurlijk opzicht een overgang plaats van centrale sturing naar decentrale besluit-
vorming. De verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel berust weliswaar nog 
steeds bij de overheid, maar van een overkoepelende samenhangende visie op het 
onderwijsstelsel en -bestel als geheel is nauwelijks nog sprake.
De meest bekende samenhangende visie op het onderwijsbestel dateert uit 1975 en is 
verwoord in de op sociaaldemocratische uitgangspunten (spreiding van kennis, macht 
en inkomen) gebaseerde discussienota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel. De in 
die nota geschetste onderwijsstructuur mondde uit in een langdurige politieke strijd 
over de middenschool. Veranderingen in de structuur van het onderwijsstelsel zijn 
sindsdien min of meer taboe. Rond de eeuwwisseling verschenen twee stelselbrede 
beleidsdocumenten − Sterke instellingen, verantwoordelijke overheid (1999) en Onderwijs in stel-
ling. Kracht en creativiteit voor de kennissamenleving (2000) − en een verkenning − Grenzeloos 
leren (2001) − waarin een liberale en overwegend bestuurlijke richting voor het beleid 
en voor de inrichting en organisatie van het onderwijs werd ingeslagen. Het bieden van 
meer ruimte aan de markt en het mogelijk maken van meer vraagsturing in het onder-
wijs waren hierin belangrijke onderwerpen. Door de val, in 2002, van het tweede paarse 
kabinet vond echter nauwelijks discussie over deze documenten plaats. De daarop vol-
gende jaren stonden in het teken van een christendemocratische visie op de rol van de 
overheid (subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring). Het beleid richtte zich in die 
periode met name op de bestuurlijke verhoudingen binnen het onderwijs zelf. Governance 
of goed bestuur werd het centrale thema. In inhoudelijk opzicht stelde de overheid zich 
ook in deze periode zeer terughoudend op.
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Stond het overheidsbeleid ten tijde van de Contourennota nog sterk in het teken van de 
maakbaarheid van de samenleving en een daarmee samenhangende centrale overheids-
turing, in de beleidsdocumenten die 25 jaar later verschenen was de rol van de overheid 
al flink naar de achtergrond gedrongen. Besturen van scholen en instellingen kregen alle 
ruimte voor meer marktwerking en ondernemerschap.
In de jaren daarna werden prestatiedoelstellingen richtinggevend en verschoof het 
accent van de markt naar de positie van de direct belanghebbende partijen in het maat-
schappelijk middenveld: organisaties van besturen van scholen en instellingen en van 
afnemers van het onderwijs: werkgevers, ouders, leerlingen en studenten.

Veranderingen in de beleidsarena
De samenhang binnen het onderwijsstelsel is als gevolg van deze opeenstapeling van 
veranderingen in de politieke en bestuurlijke context onder druk komen te staan. Niet 
alleen de positie en rol van de overheid binnen het onderwijsbestel veranderden in 
de afgelopen decennia, ook de andere spelers in de beleidsarena zagen hun positie en 
invloed ingrijpend veranderen. De koepelorganisaties naar denominatie of richting 
speelden begin jaren negentig van de vorige eeuw nog een belangrijke rol in het beleids-
vormingsproces, maar hun invloed op het onderwijsbeleid is twintig jaar later nagenoeg 
verdwenen. Hun positie is overgenomen door de sector- of brancheorganisaties die de 
schoolbesturen en de colleges van bestuur in de verschillende onderwijssectoren ver-
tegenwoordigen. Tegelijkertijd nam ook de invloed van een aantal onderwijsexterne 
actoren, zoals de landelijke organisaties van werkgevers, op het onderwijsbeleid toe, 
maar ook, zij het indirect, van enkele internationale organisaties. Andere organisaties 
van belanghebbenden in de beleidsarena, zoals de onderwijsvakbonden, zagen daaren-
tegen hun invloed afnemen.
Beleidsvorming vanuit de overheid vindt momenteel vooral plaats op het niveau van de 
afzonderlijke onderwijssectoren. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor beleid wer-
den de vier onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (middelbaar) 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs, elk met een eigen wettelijke regeling en met een 
eigen sector- of brancheorganisatie. Er zijn nauwelijks nog (beleids)actoren die opereren 
vanuit een sectoroverstijgende invalshoek op het onderwijsstelsel en -bestel.

Toenemende complexiteit van het beleid
Het huidige onderwijsstelsel en -bestel is, kortom, een resultante van  uiteenlopende 
beleidsvisies. De verschillende beleidstheorieën en daarmee samenhangende 
 sturingsconcepten werden de afgelopen twintig jaar als het ware op elkaar gestapeld. 
De daardoor ontstane complexiteit leidt tot ingewikkelde beleidsafwegingen, en niet 
zelden tot inconsistent onderwijsbeleid.
De overheid streeft met het onderwijsstelsel drie publieke belangen na: toegankelijk-
heid, kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Deze drie belangen staan echter 
nogal eens op gespannen voet met elkaar. Vergroting van de toegankelijkheid van een 
schooltype (via verruiming van de toelatingseisen) leidt in de praktijk al snel tot ver-
mindering van de kwaliteit (in termen van niveau). Uitbreiding van het onderwijsaanbod 
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en het aantal keuzemogelijkheden voor studenten (toegankelijkheid) gaat vaak ten koste 
van de doelmatigheid.
In de aandacht voor de publieke belangen trad in de afgelopen twee decennia meerdere 
malen een verschuiving op. Lag de nadruk in de eerste helft van de jaren negentig vooral 
op verhoging van de doelmatigheid (bezuinigingen, kostenbeheersing), aan het eind 
van de jaren negentig verschoof het accent naar vergroting van de toegankelijkheid 
(doorstroom in de beroepskolom, 50% hoger opgeleiden). De afgelopen jaren kwam, 
mede als reactie op de negatieve effecten van eerdere beleidsprioriteiten, de kwaliteit 
van het onderwijs (prestatieniveau, excellentie) centraal te staan. Momenteel lijkt het 
accent weer enigszins te verschuiven naar de doelmatigheid van het onderwijsstelsel.

1.2 Overheidsverantwoordelijkheid: van onderwijsstelsel naar onderwijsbestel

In deze studie staan twee begrippen centraal: onderwijsstelsel en onderwijsbestel. 
In navolging van eerdere publicaties over het onderwijsbeleid staat het onderwijsstel-
sel (vroeger ook wel aangeduid als ‘het schoolwezen’) hier voor het geheel van scholen, 
instellingen, schooltypen en opleidingen, alsmede de wet- en regelgeving die daarop 
van toepassing is. Bij het onderwijsbestel gaat het niet alleen om het onderwijsstelsel, 
maar ook om het geïnstitutionaliseerde krachtenveld waardoor dat wordt beïnvloed: het 
geheel van overheden, instanties en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld dat 
zich richt op het functioneren, voortbestaan en ontwikkelen van het onderwijsstelsel 
(Van Kemenade 1981).
Deze studie behandelt ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en de stelselproblemen 
die zich daarbij voordoen, maar richt zich vooral op de veranderingen die zich in de 
 afgelopen twee decennia hebben voltrokken in de rol van de overheid en in de invloed 
van de verschillende spelers in de beleidsarena. Die beleidsarena werd ruim dertig jaar 
geleden voor het eerst door het Sociaal en Cultureel Planbureau in kaart gebracht (Boef-
van der Meulen en Bronneman-Helmers 1979). Sindsdien is er veel veranderd.

De beleidsvorming rond het onderwijsstelsel en -bestel zal worden beschreven aan de 
hand van vier tamelijk unieke kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel:
– de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet);
– de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs;
– de vroege selectie bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onder-

wijs;
– de positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs.
De beschrijvingen richten zich met name op de periode 1990-2010.

Agenda- en beleidsvorming rond stelselkenmerken komt vaak tot stand naar aanleiding 
van een stelselprobleem. Er is sprake van een stelselprobleem indien zich in de structuur 
of inrichting van het onderwijsstelsel situaties voordoen die vanuit een bepaalde maat-
staf (beginsel of norm) negatief worden gewaardeerd. Deze studie onderscheidt drie 
typen stelselproblemen:
– overgang- en aansluitingsproblemen tussen en binnen onderwijssectoren;



16

overheid en onderwijsbestel

– problemen als gevolg van een (groeiende) discrepantie tussen het bestaande onder-
wijsaanbod en (ontwikkelingen in) de vraag naar onderwijs;

– problemen in de zin van ongewenste ontwikkelingen in of opbrengsten van het 
 stelsel.

1.3 Karakter van de studie

In de beleidswetenschap wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen studies voor het 
beleid en studies van het beleid (Hupe 2007: 269-271).
In studies voor het beleid ligt het accent meestal op het leveren van informatie ten 
behoeve van het beleid, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in periodiek verschijnende 
rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de integratie van etnische min-
derheden of de emancipatie van vrouwen. De laatste tijd verschuift de aandacht in dit 
type onderzoek naar de pragmatische vraag ‘wat werkt’. Daarin streeft men naar een 
onderwijspraktijk en een onderwijsbeleid die gebaseerd zijn op bewijs (evidence based). 
Sinds 2008 subsidieert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w) 
daarvoor zelfs een speciaal onderzoeks instituut: het Top Institute for Evidence Based 
Education Research (t ier).
In studies van het beleid kan het accent liggen op de inhoud van het beleid, maar ook 
op het beleidsproces of op de prestaties van het beleid. Studies van de beleidsinhoud 
trachten de achter gronden van en ontwikkelingen op een bepaald beleidsterrein 
(bijvoorbeeld sociaal beleid) of beleidsthema (bijvoorbeeld klimaatverandering) te 
beschrijven en te verklaren. Dat gebeurt meestal door middel van een of meer casestu-
dies. Studies van beleidsprestaties proberen veranderingen in bijvoorbeeld de kwaliteit 
van het onderwijs te verklaren door deze in de tijd te bezien of tussen landen te vergelij-
ken. In studies van het beleidsproces gaat de aandacht vooral uit naar de totstandkoming 
en uitvoering van beleid. Een mooi voorbeeld van zo’n studie is het parlementair 
onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig in het voortgezet 
onderwijs plaatsvonden. De context, de functie van het onderzoek en de opdracht die 
aan de onderzoekscommissie wordt meegegeven bepalen in belangrijke mate de werk-
wijze in dergelijk onderzoek. Kijkt men terug om vast te stellen hoe het zo ver heeft 
kunnen komen of reconstrueert men het beleidsproces om het waarom van de gang van 
zaken te achterhalen? Bij het onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen werd terug-
gekeken. De toegenomen maatschappelijke onrust die als gevolg van de vernieuwingen 
was ontstaan vormde de context, en de behoefte om na aanwijzing van de schuldige 
partijen een nieuwe start te kunnen maken het belangrijkste doel (Bronneman-Helmers 
2008c). Evaluatiestudies markeren in zekere zin de grens tussen studies van en voor 
beleid. In degelijke studies ligt het accent meestal op de inhoud en de prestaties van het 
beleid.
Deze studie naar het overheidsbeleid met betrekking tot het onderwijsstelsel en -bestel 
besteedt in de eerste plaats aandacht aan de beleidsinhoud: de vraag hoe en waarom het 
beleid is ontstaan. Die vraag wordt in dit boek aan de hand van vier casestudies beant-
woord. De aandacht gaat daarnaast echter ook uit naar het beleidsvormingsproces en 
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naar de vraag welke (beleids)actoren daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. De 
resultaten van het beleid komen eveneens aan de orde.
Deze studie is dan ook meer een studie van het beleid dan voor het beleid.

1.4 Vraagstelling en werkwijze

Aan dit onderzoek naar de overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel en 
-bestel liggen de volgende vier vragen ten grondslag:
– Hoe heeft de overheid in het verleden (tot 1990) invulling gegeven aan haar verant-

woordelijkheid voor het onderwijsstelsel?
– Hoe verliepen in de periode 1990-2010 de beleidsvormingsprocessen rond de eerder 

onderscheiden vier stelselkenmerken, welke onderwerpen kwamen daarbij aan de 
orde en welke (beleids)actoren waren het meest betrokken bij de verschillende be-
leidsvormingsprocessen?

– Hoe kan de agendering van de verschillende onderwerpen die in het kader van de vier 
stelselkenmerken aan de orde komen worden verklaard, welk type stelselproblemen 
speelde daarbij een rol en wat was de invloed van de verschillende (beleids)actoren?

– In welke mate en in welke vorm heeft de overheid haar verantwoordelijkheid voor het 
onderwijsstelsel en -bestel in de afgelopen twintig jaar waargemaakt?

Werkwijze bij de casestudies
De beschrijving van beleidsvorming rond de vier stelselkenmerken (casestudies) is uit-
sluitend gebaseerd op documentenonderzoek: niet alleen beleidsdocumenten, maar 
ook kamerstukken, adviezen van belangrijke adviesorganen, rapporten van commissies, 
onderzoeksrapporten, publicaties van belangenorganisaties en artikelen in de media.
Gezien de vraagstelling en de breedte van het terrein vindt de beschrijving nood-
zakelijkerwijs op hoofdlijnen plaats. De beschrijvingen zijn overwegend chronologisch, 
en deels ook thematisch van aard.
De onderzochte periode bestrijkt een periode van twintig jaar (1990-2010). De werkzaam-
heden voor deze studie werden eind juli 2011 afgesloten.

1.5 Opzet en inhoud van de studie

De volgende twee hoofdstukken geven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in en 
kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel.
Hoofdstuk 2 laat zien hoe de overheid sinds het begin van de vorige eeuw inhoud heeft 
gegeven aan haar verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel en -bestel. Achtereen-
volgens komen de uitbouw van het onderwijsstelsel en de belangrijkste veranderingen 
in de structuur en de inrichting van het stelsel aan de orde. Daarbij gaat de aandacht 
vooral uit naar de ontwikkelingen die zich sinds de jaren tachtig in het onderwijsstelsel 
hebben voltrokken.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingezoomd op enkele specifieke kenmerken van het 
Nederlandse onderwijsstelsel en op de prestaties ervan. Dat gebeurt door te kijken 
naar ontwikkelingen in het onderwijsstelsel in de afgelopen twintig jaar (scholen en 
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 instellingen, deelnemers en de doorstroom door het stelsel) en door het Nederlandse 
stelsel te vergelijken met onderwijsstelsels in enkele andere landen. Deze vergelijking 
met andere onderwijsstelsels richt zich met name op de stelselkenmerken die in het ver-
volg van deze studie aan de orde komen: de mate van autonomie, de verhouding tussen 
regulier en speciaal onderwijs, het moment waarop de eerste selectie in het onderwijs 
plaatsvindt en de positie van het beroepsonderwijs binnen het stelsel.

In de twee hoofdstukken daarna staan de veranderingen in het institutionele krachten-
veld centraal.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de ontwikkelingen in het politieke en bestuurlijke landschap 
die zich in de periode tussen 1990 en 2010 hebben voltrokken. Daarin passeren allereerst 
de verschillende coalitiekabinetten, regeerakkoorden, bewindslieden en de rol van 
het parlement de revue. Vervolgens komen enkele ontwikkelingen in het bestuurlijke 
landschap aan de orde, zoals het proces van deregulering en autonomievergroting, de 
schaalvergroting, de openheid van het stelsel, de introductie van marktmechanismen in 
het onderwijs en nieuwe vormen van bestuur en management.
In hoofdstuk 5 gaat de aandacht uit naar de belangrijkste ontwikkelingen die zich de 
afgelopen twintig jaar in de beleidsarena hebben voltrokken. Eerst komen de ontwik-
kelingen in de positie en invloed van de voorbereiders van het onderwijsbeleid aan 
de orde (departement, onderwijsoverleg, ontwikkelingen in de advisering over het 
onderwijs beleid en in de rol van de inspectie). Vervolgens worden de belangrijkste 
veranderingen in de positie en invloed van de verschillende organisaties uit het onder-
wijsveld besproken, en ten slotte wordt de rol belicht van de onderwijsexterne instanties 
en organisaties: gemeenten, werk- en werknemersorganisaties (ook wel aangeduid als 
sociale partners), de media, internationale organisaties en instellingen voor onderwijs-
onderzoek.

Hoofdstuk 6 vormt de opmaat naar de vier volgende hoofdstukken, waarin de agenda- en 
beleidsvorming rond de eerder genoemde stelselkenmerken centraal staat. Er wordt 
allereerst aandacht besteed aan de vraagstelling en de werkwijze. De vraag waarom het 
stelselkenmerk eigenlijk op de agenda verscheen vormt een belangrijk onderdeel van de 
beschrijving van de verschillende beleidsvormingsprocessen. In de beleidswetenschap 
hanteert men hiervoor vier verklaringsmodellen, die kort zullen worden geïntroduceerd. 
In het slothoofdstuk zal worden aangegeven of de agendavorming bij de verschillende 
onderwerpen met behulp van een van deze modellen kan worden verklaard.
Stelselkenmerken verschijnen meestal op de agenda omdat er sprake is van een stelsel-
probleem. Wanneer is dat het geval en welke typen stelselproblemen kunnen worden 
onderscheiden? Het antwoord op de vraag welk type stelselprobleem het vaakst aan-
leiding gaf tot agendavorming wordt eveneens in het slothoofdstuk behandeld.
De wetenschappelijke literatuur maakt bij de analyse van beleidsvormingsprocessen 
veelal een onderscheid tussen vier modellen. Het arenamodel past vanwege de eerder 
geschetste veranderingen in de rol van de overheid het beste bij de aard en complexiteit 
van de beleidsvormingsprocessen die in deze studie aan de orde komen.
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Het hoofdstuk sluit af met een beknopte schets van de gebruikelijke gang van zaken 
bij beleidsvormingsprocessen en met het op voorhand benoemen van drie belangrijke 
determinanten van de opvattingen en het gedrag van de verschillende (beleids)actoren: 
de maatschappelijke, economische, politieke en bestuurlijke context, de (politieke) 
waarden die in het geding zijn en ten slotte de belangen die de verschillende spelers in 
de beleidsarena bij de betreffende onderwerpen hebben.

In de hoofdstukken 7 tot en met 10 wordt uitgebreid verslag gedaan van de 
beleidsvormings processen die zich in de periode tussen 1990 en 2010 rond de vier stel-
selkenmerken hebben voltrokken. De vier casestudies starten met een korte inleiding 
waarin de voorgeschiedenis wordt geschetst. Ze bevatten elk een paragraaf waarin de 
invloed van de belangrijkste spelers in de beleidsarena wordt belicht en een bespreking 
van de stand van zaken na twintig jaar beleidsvorming.
In hoofdstuk 7 komt de agenda- en beleidsvorming aan de orde rond een viertal onder-
werpen die te maken hebben met artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van 
richting, stichting en inrichting van het onderwijs is vastgelegd. Twee onderwerpen 
hebben betrekking op de vrijheid van richting en stichting (het beleid rond de zogeheten 
richtingvrije planning en de stichting van islamitische scholen) en twee op de vrijheid 
van richting en inrichting (de inhoud van het onderwijs en de pedagogisch-didactische 
aanpak binnen het onderwijs).
Hoofdstuk 8 gaat over de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs. In dat verband 
komen drie verschillende en elkaar deels in de tijd overlappende beleidsvormings-
processen aan de orde: in de eerste plaats het ‘weer samen naar school’-beleid (wsns-
beleid), aanvankelijk alleen in het basisonderwijs en later ook in het voortgezet 
onderwijs, in de tweede plaats het beleid rond de leerlinggebonden financiering, ook 
wel aangeduid als het rugzakje, en ten slotte het beleid rond passend onderwijs, dat in 
2011 nog steeds een belangrijke plaats op de beleidsagenda inneemt.
Hoofdstuk 9 is gewijd aan een onderwerp waarover de (politieke) opvattingen al decen-
nialang sterk verdeeld zijn: het (vroege) selectiemoment bij de overgang van het basis- 
naar het voortgezet onderwijs. De beleidsvorming rond de basisvorming in de eerste 
leer jaren van het voortgezet onderwijs komt hier uiteraard uitgebreid aan de orde. In 
verband met de achterliggende doelstelling van dat het beleid (gelijke kansen, onafhan-
kelijk van sociaal milieu) wordt eveneens aandacht besteed aan het gelijkekansenbeleid 
in het basisonderwijs en aan de mogelijkheden om na het vroege selectiemoment door 
te stromen naar hogere opleidingsniveaus.
Hoofdstuk 10 behandelt de beleidsvorming rond de positie en functie van het middel-
baar beroepsonderwijs binnen het onderwijsstelsel. In het beleid rond deze vorm van 
onderwijs stonden de afgelopen decennia twee lijnen centraal: een institutionele lijn 
(roc-vorming), die de eerste jaren van de onderzochte periode domineerde, en een 
inhoudelijke lijn waarin niet alleen een koerswijziging in de functie van het mbo (start-
kwalificatie, beroepskolom), maar ook veranderingen in de werkwijzen binnen het mbo 
(competentiegericht onderwijs) centraal staan.
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overheid en onderwijsbestel

In hoofdstuk 11 wordt nagegaan in hoeverre de agendering van de onderwerpen die in 
het kader van de vier stelselkenmerken aan de orde zijn gesteld, kan worden verklaard 
met de in hoofdstuk 6 genoemde verklaringsmodellen, en welk type stelselproblemen 
aan de agendering ten grondslag lagen. Vervolgens wordt ingegaan op de invloed die 
de verschillende onderwijsinterne en - externe ( beleids)actoren tijdens de beleidsvor-
mingsprocessen hebben uitgeoefend. Het hoofdstuk sluit af met de vijf belangrijkste 
conclusies van deze studie en plaatst daar enkele kanttekeningen bij.

Noot

1 In het onderwijs is overigens geen sprake van echte marktwerking. Het onderwijs is meer een quasi-

markt.




