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2 De stelsel- en bestelverantwoordelijkheid van de 
overheid1

De overheid bemoeit zich al meer dan tweehonderd jaar met het onderwijs. Ten tijde 
van de Bataafse Republiek, aan het einde van de achttiende en begin van de negentiende 
eeuw, werd het onderwijs een belangrijk instrument bij de vorming van de eenheids-
staat die in die periode tot stand kwam. In 1806 werd de eerste wettelijke grondslag voor 
ons nationale onderwijsstelsel gelegd: de Wet voor het Lager schoolonderwijs en onderwijs in 
de Bataafse Republiek. In de loop van de negentiende eeuw ging het onderwijs een rol spe-
len bij de emancipatie van bevolkingsgroepen. Die emancipatie ging gepaard met een 
heftige strijd over de beheersing van de inhoud van het onderwijs in combinatie met de 
bekostiging van het onderwijs. De Pacificatie van 1917 maakte een einde aan die School-
strijd. Vanaf dat jaar komt ook het bijzonder onderwijs voor bekostiging uit de algemene 
middelen in aanmerking. De rijksoverheid is sindsdien verantwoordelijk voor het hele 
onderwijsstelsel, dat wil zeggen voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs.
In deze studie staan twee begrippen centraal: het onderwijsstelsel en het onderwijs-
bestel.
Het onderwijsstelsel omvat het sinds de Pacificatie sterk uitgebreide Nederlandse school-
wezen:2 het geheel van scholen, schooltypen, instellingen en opleidingen, alsmede de 
wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. In de afgelopen eeuw vonden er tal 
van veranderingen en herstructureringen in het onderwijsstelsel plaats. Deze kwamen 
meestal tot stand in langdurige beleidsprocessen waarbij vele instanties en organisaties 
betrokken waren.
Het onderwijsbestel omvat niet alleen het onderwijsstelsel, maar ook het geïnstitutionali-
seerde krachtenveld waardoor het 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.
Dit hoofdstuk laat zien hoe de overheid in de loop der jaren inhoud heeft gegeven aan 
haar verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel en het onderwijsbestel. Daarbij 
gaat de meeste aandacht uit naar de ontwikkelingen in de afgelopen vijfentwintig jaar.

2.1 De stelselverantwoordelijkheid van de overheid ligt vast in de Grondwet

De verantwoordelijkheid van de overheid is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, dat 
zowel sociale grondrechten (aanspraken van de burger op overheidsactiviteiten) als klas-
sieke grondrechten (vrijheids- of afweerrechten van de burger tegenover de overheid) 
bevat.



22

overheid en onderwijsbestel

Artikel 23 van de Grondwet luidt als volgt:
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de 

wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en 
zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of 
levensovertuiging, bij de wet geregeld.

4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager 
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels 
kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig 
onderwijs gelegenheid wordt gegeven.

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen 
onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het 
bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de 
deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van 
het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met 
name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de 
aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs wordt naar dezelfde maatstaf als het 
openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, 
waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

De inhoud van artikel 23 weerspiegelt de gedachte dat Nederland een land is van min-
derheden met uiteenlopende opvattingen over onderwijs en opvoeding, waarbij de 
rijksoverheid de eerstverantwoordelijke is om een samenhangend stelsel van onderwijs-
voorzieningen in stand te houden (Onderwijsraad 2002).

De overheidsverantwoordelijkheid komt met name tot uitdrukking in het eerste lid van 
het grondwetsartikel. Daarin is het sociale grondrecht op onderwijs neergelegd. De ruime 
formulering wordt in het derde en vierde lid, waarin de garantiefunctie van het voor een-
ieder toegankelijke openbaar onderwijs is geregeld, nader gespecificeerd. Het  zevende 
lid verwoordt de uitkomst van de onderwijspacificatie: de financiële gelijkstelling tus-
sen openbaar en bijzonder onderwijs. Het achtste lid van artikel 23 bevat de opdracht 
aan de regering om jaarlijks aan de Staten-Generaal verslag te doen van de staat van het 
onderwijs; een opdracht die sinds jaar en dag door de Inspectie van het onderwijs wordt 
vervuld.
In maatschappelijke discussies over artikel 23 van de Grondwet gaat het in de regel niet 
zozeer over het sociale grondrecht op onderwijs maar vooral over het klassieke grondrecht: 
de vrijheid van onderwijs, zoals verwoord in het tweede, vijfde en zesde lid van het 
grondwetsartikel. Daarin zijn de vrijheid van richting en inrichting van het bijzonder 
onderwijs vastgelegd.



de stel sel- en bestelver ant wo ordeli jkheid van de overheid

23  

2.2 De reikwijdte van de overheidsverantwoordelijkheid voor het 
onderwijsstelsel

Het grondwetsartikel was aanvankelijk vooral bedoeld voor het algemeen vormend lager 
onderwijs. Sindsdien zijn de principes van de onderwijspacificatie in belangrijke mate 
doorgetrokken naar andere onderwijssectoren die daar oorspronkelijk buiten vielen, 
zoals het voortgezet onderwijs (leerplichtonderwijs). Bij de uitbouw van het stelsel van 
onderwijsvoorzieningen naar het postleerplichtige onderwijs (middelbaar beroeps-
onderwijs en hoger onderwijs) werd eveneens een volledige bekostiging van bijzondere 
instellingen gerealiseerd. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaat het bij de 
financiële gelijkstelling overigens, anders dan in het basis- en voortgezet onderwijs, niet 
zozeer om bijzondere instellingen met een religieuze of levensbeschouwelijke identiteit, 
maar overwegend om instellingen en opleidingen die oorspronkelijk door particuliere 
organisaties en/of het bedrijfsleven werden gefinancierd.
De Raad van State karakteriseert dit ‘doortrekken’ van de pacificatienormen naar andere 
sectoren als ongeschreven constitutioneel recht. Daarmee hebben deze – naar de letter 
van de Grondwet – niet dezelfde status als de geschreven grondwettelijke normen. De 
wetgever is naar het oordeel van de raad dan ook bevoegd om het ‘doortrekken’ naar 
andere sectoren weer ongedaan te maken (Onderwijsraad 2002: 18). De reikwijdte van de 
overheidsverantwoordelijkheid ligt dus niet vast.

2.3 Ontwikkelingen in de invulling en aard van de overheidsverantwoordelijkheid 
voor het onderwijsstelsel

De met de Pacificatie bereikte formele en materiële gelijkstelling van het openbaar en 
bijzonder onderwijs vereiste een centrale en gedetailleerde wet- en regelgeving, met 
name op het gebied van de bekostiging. Daarvoor werd in 1918 een apart Ministerie van 
Onderwijs ingericht. Voor die tijd viel het onderwijs(beleid) onder het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (Knippenberg en Van der Ham 1993).
De huidige structuur en inrichting van het Nederlandse onderwijsstelsel is feitelijk een 
resultante van een ontwikkeling die bijna een eeuw geleden werd ingezet. In die ont-
wikkeling zijn vier fasen te onderscheiden.

2.3.1 Uitbouw van het stelsel van door de overheid bekostigde 
onderwijsvoorzieningen (1920-1960)

Aan het begin van de twintigste eeuw bekostigde de rijksoverheid alleen voorzienin-
gen voor openbaar algemeen vormend onderwijs (lager, voortgezet en universitair). 
In 1901 werd een zesjarige leerplicht voor kinderen van 6 tot 12 jaar ingevoerd. Die eerste 
leerplichtwet verplichtte ouders hun kinderen onderwijs te laten volgen, maar liet als 
speciale vorm van onderwijs ook nog huisonderwijs (dat in adellijke families toen nog 
voorkwam) toe, mits het door een bevoegde onderwijzer werd gegeven. De deelname 
aan het algemeen voortgezet en wetenschappelijk onderwijs was aan het begin van de 
twintigste eeuw nog zeer beperkt.
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Het eerste wapenfeit in de periode van uitbouw van het van overheidswege bekostigde 
stelsel was de Lager Onderwijswet (1920), waarin de formele en materiële gelijkstelling van 
openbare en bijzondere lagere scholen3 werd geregeld. Vanaf die tijd werden ook scholen 
die voorheen vanuit particulier initiatief in stand werden gehouden bekostigd (bijzonder 
onderwijs) (De Vijlder 2004).
De invoering van de leerplicht had tot gevolg dat lagere scholen ook werden gecon-
fronteerd met kinderen met lichamelijke en/of geestelijke handicaps. Die kinderen 
werden niet in aparte klassen van de gewone lagere scholen opgevangen, maar in aparte 
scholen ondergebracht. Dat betekende het begin van een ontwikkeling van buiten-
gewoon onderwijs (tegenwoordig aangeduid als speciaal onderwijs). Dat buitengewoon 
onderwijs werd opgenomen in de Lager Onderwijswet. In de daarop volgende decennia 
ontstond steeds meer differentiatie binnen het buitengewoon onderwijs. Ging het aan-
vankelijk alleen om scholen voor zwakzinnige kinderen, in 1949 werden al 14 soorten 
onderscheiden en medio jaren zestig maar liefst twintig (Bolkestein en Menkveld 1978).
In het voortgezet onderwijs vonden eveneens belangrijke uitbreidingen plaats in het 
aanbod van scholen en opleidingen. Sinds de Middelbaar Onderwijswet van Thorbecke 
(1863) werd alleen het algemeen vormend onderwijs van overheidswege bekostigd. 
De wet ging uit van een standengewijze opbouw van de samenleving met lager onder-
wijs voor ‘het volk’, hoger onderwijs inclusief het daaraan voorafgaande gymnasium 
voor ‘de geleerde stand’ en middelbaar onderwijs voor ‘de burgerij’(burgerscholen voor 
de eenvoudige burgerstand en hogere burgerscholen (hbs) voor de gezeten burgerij). 
In 1919 kwam er ook een wettelijke regeling voor het beroepsonderwijs dat voor die 
tijd vanuit particulier initiatief en het bedrijfsleven werd gefinancierd: de Wet op het 
 Nijverheidsonderwijs. Daarin werd een onderscheid gemaakt tussen lager en middelbaar 
nijverheidsonderwijs. Ook het leerlingwezen werd in deze wet geregeld.
In 1951 verscheen de nota Leidraad voor een geleidelijke reorganisatie van ons onderwijsstelsel. 
Daarmee gaf de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Rutten 
(k v p: 1948 -1952) de eerste aanzet tot een actievere en meer onderwijskundig geïnspi-
reerde rol van de overheid in het onderwijsbeleid. De nota Rutten zou de basis leggen 
voor de latere Mammoetwet.
In de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog vond een sterke uitbreiding 
plaats van het aantal scholen voor lager, uitgebreid en middelbaar beroepsonderwijs. 
Invoering van het uitgebreid beroepsonderwijs leidde ertoe dat het niveau van het mid-
delbaar beroepsonderwijs als het ware omhoog werd gestuwd. Dat resulteerde in 1957 in 
een naamsverandering: middelbaar beroepsonderwijs werd hoger beroepsonderwijs.
Als gevolg van de bij de Pacificatie vastgelegde formele en materiële gelijkstelling van 
het openbaar en bijzonder onderwijs nam de rol van de rijksoverheid sterk toe. De finan-
ciële gelijkstelling resulteerde in een omvangrijke en gedetailleerde wet-regelgeving. 
Voorkomen moest worden dat openbare scholen meer geld zouden krijgen dan bijzon-
dere scholen. Het overheidsbeleid was in deze periode dan ook sterk centralistisch, allo-
catief (verdelen van middelen over scholen) en overwegend juridisch van karakter.
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2.3.2 Discussie over de structuur van het stelsel en de maatschappelijke functie 
van het onderwijs (1960-1980)

De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden gekenmerkt door economische 
groei. De deelname aan het onderwijs nam vanaf de tweede helft van de jaren zestig sterk 
toe. Dat leidde tot de nodige problemen en het onderwijsbeleid werd in die jaren dan ook 
met enige regelmaat geconfronteerd met protesten, bijvoorbeeld van studenten die in 
1965 inspraak wilden in het bestuur van de universiteit (onder andere via bezetting van 
het Maagdenhuis) en van werkende jongeren die in 1969 tijdens een manifestatie op het 
Malieveld betere kansen op onderwijs en betere werkomstandigheden eisten. Externe 
democratisering van het onderwijs en het wegnemen van ongelijkheid in onderwijskan-
sen van jongeren werden belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid, dat in die 
jaren toch al in het teken stond van een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenle-
ving.
In 1963 werd de door minister Cals (kvp: 1952-1963) ingediende Wet op het voortgezet onderwijs 
(wvo, beter bekend als de Mammoetwet) door het parlement aanvaard. De wet zou echter 
pas in 1968, na uitvoerig overleg met het onderwijsveld, worden ingevoerd. De Mammoet-
wet regelde in één wet al het algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs tussen 
het lager onderwijs en het universitaire onderwijs. Daarnaast kwam er een aparte Wet op 
het leerlingwezen. Met de invoering van de Mammoetwet verdwenen de mulo, de mms en de 
hbs. Deze schoolsoorten werden vervangen door de mavo, de havo en het vwo. Het gym-
nasium kreeg een plaats binnen het vwo, naast het atheneum. Om de externe democra-
tisering van het onderwijs te bevorderen werd de brugklas ingevoerd. De leerling hoefde 
pas na de brugklas voor een definitieve opleiding te kiezen. Daardoor werd het voor leer-
lingen mogelijk door te stromen van mavo naar havo en van havo naar vwo. Er bleven wel 
aparte brugklassen voor het beroepsonderwijs en voor het algemeen voortgezet onderwijs 
bestaan. Leerlingen die in het lager beroepsonderwijs (lbo) begonnen konden na het lbo 
wel doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), maar na de brugklas niet 
overstappen naar het algemeen voortgezet onderwijs.
In 1969 werd de leerplichtperiode verlengd naar negen jaar. In de nieuwe Leerplichtwet 
betekent leerplicht schoolplicht: ouders zijn verplicht om hun leerplichtige kinderen naar 
een school te sturen. Thuisonderwijs was volgens de toenmalige regering geen alternatief 
meer voor schoolonderwijs omdat thuisonderwijs in strijd werd geacht met het belang 
van het kind (Blok 2002).
In 1970 publiceerde Idenburg zijn vermaard geworden artikel 'Naar een constructieve 
onderwijspolitiek', waarin hij uiteen zette dat het onderwijsbeleid te veel werd ingeperkt 
tot alleen het verdelen van middelen over scholen (allocatieve onderwijspolitiek) en dat 
problemen als ongelijkheid en vernieuwingen te weinig werden aangepakt. De ontwik-
keling naar een meer constructieve onderwijspolitiek, die al tijdens de totstandkoming 
van de Mammoetwet was ingezet, werd in 1973 nog eens onderstreept in de Nota inzake het 
onderwijsbeleid die door minister Van Veen (chu: 1971-1973) als bijlage aan de begroting was 
toegevoegd. Daarin gaf hij aan dat van de overheid in toenemende mate een ‘actief, mee-
denkend en – waar nodig – sturend beleid’ gevraagd werd. De overheid diende in samen-
werking met de verantwoordelijke onderwijsorganen de voorwaarden te  scheppen voor 
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een optimale ontplooiing van de onderwijsinstellingen. In de nota werden ook enkele 
opmerkingen gemaakt over geïntegreerd voortgezet onderwijs: een middenschool voor 
12- tot 15-jarigen. Zo’n middenschool zou een bijdrage kunnen leveren aan het bevorde-
ren van de algemene persoonlijkheidsontwikkeling, het opheffen van educatieve achter-
standen en het vergroten van de individuele ontplooiing. Er zouden wetenschappelijke 
experimenten nodig zijn om deze ideeën verder uit te werken tot concrete wetgeving. 
Omdat het onderwijs steeds ingewikkelder was geworden was er bovendien behoefte 
ontstaan aan allerlei ondersteunende activiteiten op het terrein van onderzoek, ontwik-
keling, experiment en begeleiding. De overheid had hier, volgens de nota, een duidelijke 
taak, zowel wat betreft de bekostiging als het scheppen van een goede infrastructuur 
(Knippenberg en Van der Ham 1993: 553-554).
Hoewel er vanaf de jaren vijftig dus al duidelijke aanzetten waren gegeven tot een meer 
constructief onderwijsbeleid wordt de in 1975 uitgebrachte Contourennota in de publie-
ke discussie toch als de belangrijkste manifestatie van deze ontwikkeling gezien. De dis-
cussienota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel van minister Van Kemenade (PvdA) 
verscheen tijdens het kabinet Den Uyl (PvdA/k v p/a r p/ppr/D66: 1973-1977). De nota 
bood een samenhangende, maar ook sterk ideologisch geladen visie op het onderwijs-
stelsel, waarin het centrale motto van het kabinet Den Uyl ‘spreiding van kennis, macht 
en inkomen’ duidelijk tot uitdrukking kwam. ‘Onderwijs kan weliswaar niet op eigen 
kracht nieuwe maatschappelijke verhoudingen en meer gelijkwaardigheid in de samen-
leving bewerkstelligen, maar kan er wel een belangrijke bijdrage toe leveren’, aldus de 
Contourennota (Ministerie van O&W 1975:8). In de jaren zeventig verschenen er ook twee 
nota’s over het hoger onderwijs: de nota Hoger onderwijs in de toekomst (1975; Van Kemenade 
en Klein (PvdA) en de nota Hoger onderwijs voor velen (1978; minister Pais (v v d).
Het meest spraakmakende voorstel uit de Contourennota was het voorstel voor één mid-
denschool voor alle 12 tot 15- of 16-jarigen. De middenschool zou een prominente plaats 
moeten innemen tussen de basisschool (samenvoeging van de kleuterschool en de 
lagere school) en de bovenschool en in de plaats komen van de bestaande schoolsoorten 
in het voortgezet onderwijs. De middenschool zou samen met de basisschool de periode 
van funderend onderwijs vormen. Een tweesporige eerste fase van voortgezet onderwijs 
– een middenschool naast de bestaande schoolsoorten – was volgens de Contourennota 
ongewenst. Het voorstel voor een middenschool leidde tot heftige politieke discussies 
en een langdurige impasse in het beleid rond de eerste fase van het voortgezet onder-
wijs. Nadat ook twee nieuwe nota’s over de eerste leerjaren in het voortgezet onderwijs 
– in 1979 en 1982 – met gemengde gevoelens waren ontvangen, vroeg minister Deetman 
(cda) in 1983 aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (w r r) advies uit 
te brengen over de wenselijke inhoud, duur en structuur van de basisvorming. De mid-
denschool kwam er uiteindelijk niet. Andere voorstellen uit de Contourennota werden 
wel in beleid en in concrete voorzieningen en opleidingen omgezet, zoals het onderwijs-
achterstandenbeleid (1974), een wettelijke regeling voor de medezeggenschap van perso-
neel, ouders en leerlingen (1978), de uitbouw van een verzorgingsstructuur (Landelijke 
pedagogische centra, schoolbegeleidingsdiensten, Centraal instituut voor Toetsontwik-
keling, Stichting voor onderwijsonderzoek en Stichting voor de leerplanontwikkeling), 
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de Moedermavo (1977), de Open Universiteit (1984) en de samenvoeging van het kleuter-
onderwijs en het lager onderwijs tot basisonderwijs (1985).
Het onderwijsbeleid was in deze periode centralistisch, en tegelijkertijd ook sterk cor-
poratistisch van aard. Over de inhoudelijke beleidsvoornemens werd uitvoerig overleg 
gevoerd tussen de minister en het georganiseerde onderwijsveld. Dat gebeurde in de 
door minister Van Veen in 1972 ingestelde Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg 
(ccoo), waarin de vier overkoepelende onderwijsorganisaties per zuil (r k, pc, Alge-
meen Bijzonder, Openbaar) – de ‘onderwijskoepels’ – vertegenwoordigers mochten 
aanwijzen van alle geledingen (besturen, personeel, ouders, leerlingen) die bij het 
onderwijs betrokken waren.
Binnen het departement verscheen een nieuw type ambtenaar ten tonele, de inhoude-
lijke beleidsmedewerker, vaak met een sociaal wetenschappelijke opleiding als achter-
grond. De juridisch-administratieve en financiële invalshoek werd daardoor geleidelijk 
aan naar de achtergrond gedrongen.

2.3.3 Deregulering, meer autonomie voor scholen en instellingen, een 
toenemende invloed van het bedrijfsleven en schaalvergroting (1980-eind 
jaren negentig)

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw stond de economie er niet goed voor. De econo-
mische groei stagneerde en de werkloosheid nam snel toe. Waar in de jaren daarvoor 
gelijke kansen in het onderwijsbeleid centraal stonden, en het onderwijs- en welzijns-
beleid vaak in één adem werden genoemd, kregen begin jaren tachtig economische 
overwegingen de overhand. In de eerste plaats in de vorm van een sterkere verbinding 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waardoor de invloed van het bedrijfsleven op het 
onderwijs in de daarop volgende jaren sterk zou toenemen. In de tweede plaats door 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven. In dat verband veranderde ook het denken over 
het overheidsbeleid en -bestuur. De rol van de overheid en haar kerntaken werden ter 
discussie gesteld, en in het verlengde daarvan de maakbaarheid van de samenleving en 
de verzorgingsstaat. Er werden zes ‘grote operaties’ gestart: deregulering, herbezinning 
op de taak van de overheid en op de rijksuitgaven, decentralisatie, reorganisatie van de 
rijksdienst, vermindering van de omvang van de rijksdienst en privatisering (Onderwijs-
raad 2000a: 2).
In de jaren tachtig begon ook in de onderwijssector het denken over bestuur en beleid 
te veranderen. Het rapport Bouwen aan de relatief autonome school dat eind jaren zeventig 
door Rooms Katholieke koepelorganisatie werd uitgebracht, verwoordde als eerste de 
gewenste omslag naar minder regelgeving door de overheid en meer autonomie voor 
scholen (nk sr 1979). Tijdens het eerste kabinet Lubbers (cda/v v d:1982-1986) ver-
schenen er in één jaar tijd maar liefst drie ministeriële nota’s waarin een andere aan-
sturing van het onderwijs werd bepleit: Minder regels, meer ruimte, Meer over management en 
Hoger onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (1985). De nieuwe beleidsfilosofie hield in dat er min-
der en globalere regels moesten komen (deregulering), dat de instellingen (voor hoger 
onderwijs) meer autonomie zouden moeten krijgen, dat het management van de instel-
lingen zou moeten worden versterkt, en dat de doelmatigheid zou moeten toenemen. 
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‘ Besturen op afstand’ werd het motto. In 1988 werd deze beleidslijn in De school op weg 
naar 2000, een besturingsfilosofie voor de negentiger jaren ook doorgetrokken naar het primair 
en voort gezet onderwijs (po en vo). Centrale doelstellingen in deze nota waren vergro-
ting van de autonomie van scholen, met name op het gebied van het beheer (lumpsum-
bekostiging), het terugdringen van de autonomie op onderwijsinhoudelijk gebied door 
het centraal vastleggen van eindtermen, en minder voorschriften vooraf en meer toet-
sing achteraf. Schaalvergroting en versterking van de medezeggenschap werden hierbij 
vaak als voorwaarden genoemd (Onderwijsraad 2000a).
Niet alleen het denken over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijksoverheid en 
onderwijsinstellingen, ook de heersende opvatting over de functie van het onderwijs 
veranderde in de jaren tachtig. Het onderwijs moest minder als een welzijnsvoorziening 
(individuele ontplooiing en emancipatie van achterstandsgroepen) worden gezien en 
veel meer op de behoeften van de arbeidsmarkt worden gericht. De aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt moest sterk worden verbeterd. De toegenomen werkloosheid 
onder schoolverlaters en jongeren – men sprak in die jaren wel over een verloren gene-
ratie – moest worden teruggedrongen. De in 1982 ingestelde Adviescommissie inzake de 
voortgang van het industriebeleid, beter bekend als de commissie Wagner, pleitte voor 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor het beroeps-
onderwijs. Het daaropvolgende ‘Open overleg Wagner’ tussen overheid, onderwijsveld 
en bedrijfsleven resulteerde niet alleen in een uitbreiding van het leerlingwezen, maar 
ook in een grotere invloed van de sociale partners (werkgevers- en werknemersor-
ganisaties) op het onderwijsbeleid. Bijna tien jaar later verscheen – eveneens in een 
periode van teruggang in de economie – een rapport van de Tijdelijke Adviescommissie 
Onderwijs en Arbeidsmarkt (commissie Rauwenhoff 1990), waardoor de invloed van het 
ge organiseerde bedrijfsleven op het middelbaar en hoger beroepsonderwijs nog verder 
zou toenemen. Daarover meer in hoofdstuk 10.
De volwasseneneducatie werd lange tijd gekenmerkt door een groot aantal voor-
zieningen, zoals het vormings- en ontwikkelingswerk, de basiseducatie, het voortgezet 
algemeen vormend onderwijs voor volwassenen (deeltijd-mavo, -havo, -vwo), en het 
cursorisch beroepsonderwijs, die onder verschillende departementen vielen en waar-
voor uiteenlopende regelingen bestonden (Bronneman-Helmers 1988 en 1992). Deze 
voor zieningen werden pas begin jaren negentig voor het eerst wettelijk geregeld, zij 
het in verschillende wetten. Die situatie duurde echter maar kort. In 1996 werden de 
instellingen en voorzieningen voor volwasseneneducatie, samen met de scholen voor 
het middelbaar beroepsonderwijs en voor het leerlingwezen in één wettelijk kader 
onder gebracht: de Wet educatie en beroepsonderwijs. Dit alles met de bedoeling de 
samenhang tussen de algemeen vormende volwasseneneducatie en het middelbaar 
beroepsonderwijs te versterken en de arbeidsmarktgerichtheid van de educatie-
voorzieningen te vergroten.
De jaren tachtig en negentig brachten niet alleen een omslag in het denken over de 
verhouding tussen overheid en onderwijsinstellingen en tussen onderwijs en arbeids-
markt, ook in institutioneel opzicht veranderde er het nodige. In vrijwel alle onderwijs-
sectoren – basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en 
hoger beroepsonderwijs – werden door de overheid ingrijpende fusieprocessen in gang 
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gezet die tot aanzienlijke schaalvergroting leidden, aanvankelijk vooral van scholen, 
later ook van schoolbesturen (Boef- van der Meulen et al. 1995). De verschillende schaal-
vergrotingsoperaties waren niet alleen nodig met het oog op het vergroten van de eigen 
beleidsruimte (autonomie) van scholen/instellingen en hun besturen (lumpsumfinan-
ciering), maar moesten ook leiden tot een betere beheersing van de overheidsuitgaven 
(budgetfinanciering).

2.3.4 Van stelsel naar bestel, toezicht en verantwoording, en aansluitings-
problemen (vanaf eind jaren negentig)

Aan het eind van de jaren negentig trok de economie sterk aan. Technologische ont-
wikkelingen, waaronder met name de informatie- en communicatietechnologie (ic t), 
droegen daar in belangrijke mate aan bij. Ontwikkelingen op het internationale vlak 
(globalisering) en de gevolgen daarvan voor de concurrentiepositie van Nederland bin-
nen Europa en in de wereld, gingen een steeds belangrijker rol spelen. De politieke 
aardschok die Pim Fortuyn in 2002 teweegbracht, bleef evenmin zonder gevolgen. 
Politici en beleidsmakers gingen beter luisteren naar de direct betrokkenen zelf. Bij de 
voorbereiding van beleidsdocumenten is in toenemende mate sprake van een inter-
actieve aanpak.
Rond de eeuwwisseling verscheen een drietal sectoroverstijgende beleidsdocumenten 
waarin een koers uiteen werd gezet voor het onderwijsbeleid op middellange en langere 
termijn. In de brief Sterke instellingen, verantwoordelijke overheid (1999) stonden de onderwijs-
instellingen centraal. Die moesten voldoende bewegingsruimte hebben, en zelfstandig 
en vraaggericht kunnen opereren (marktwerking). De overheid moet in het kader van 
haar bestelverantwoordelijkheid zorgen voor goede verbindingen in het bestel en voor 
zodanige bestuurlijke voorwaarden dat de diverse betrokkenen in goed samenspel 
oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken kunnen realiseren. 
De overheid moet daarbij richting geven, maar zich niet met details willen bemoeien. 
Een jaar later volgde een tweede beleidsbrief Onderwijs in stelling. Kracht en creativiteit voor de 
kennissamenleving (2000), waarin de rol van de overheid nog wat verder werd uitgewerkt. 
De overheid geeft richting om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te 
waarborgen, dit mede vanuit haar verantwoordelijkheid voor het onderwijsbestel als 
geheel en voor de aansluiting tussen de verschillende schoolsoorten daarbinnen. Scho-
len moeten ruimte hebben om met de nodige mate van variëteit en maatwerk alle jon-
geren gelijke kansen in het onderwijs te kunnen bieden. Daar staat echter tegenover dat 
scholen wel rekenschap moeten afleggen over hun resultaten, niet alleen aan de over-
heid, maar ook aan hun omgeving (bijvoorbeeld aan ouders en leerlingen).
Vooruitlopend op de volgende kabinetsperiode verscheen in 2001 een serie verken-
ningen naar beleidsopties voor de langere termijn. In de verkenning Grenzeloos leren 
gebeurde dat voor het onderwijs en onderzoek. De verkenning bevatte een overzicht van 
mogelijke beleidsopties voor een betere inrichting en organisatie van het onderwijs, 
bijvoorbeeld voor de voorschoolse educatie, het onderwijsachterstandenbeleid, de 
bekostiging van het mbo en het hoger onderwijs, en voor het ‘leven lang leren. Het uit-
gangspunt dat de lerende centraal moet staan, en niet de scholen en instellingen, leidde 
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aan het eind van de verkenning tot de prikkelende vraag of het ministerie van oc&W niet 
moest worden getransformeerd van een ministerie van gesubsidieerde onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen in het ministerie van leren en kennis.
In de jaren nul van de eeuw verplaatsten de activiteiten van de overheid zich van de 
inrichting van het onderwijsstelsel naar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de spelers in het onderwijsbestel. Er kwam een aparte wet voor het onderwijstoe-
zicht. Dat toezicht was eerder in de verschillende sectorwetten geregeld. Voor de borging 
van de kwaliteit van het hoger onderwijs werd een accreditatieorganisatie opgericht. 
Die nieuwe instantie vloeide voort uit de Bologna-verklaring (1999), waarin ruim dertig 
Europese landen en regio’s besloten de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs 
in te voeren. Dat zou de uitwisseling en mobiliteit van studenten tussen de verschillende 
landen in Europa bevorderen. Om de kwaliteit van de opleidingen in de verschillende 
landen goed met elkaar te kunnen vergelijken werd in veel landen besloten een accredi-
tatiestelsel in te voeren. Het belangrijkste doel is het waarborgen van een onafhankelijke 
kwaliteitsbeoordeling.
In 2005 verscheen de beleidsnotitie Governance: ruimte geven, verantwoording vragen en van 
elkaar leren waarin de eerste contouren werden geschetst van nieuwe bestuurlijke ver-
houdingen in het onderwijs en van de rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden 
van alle spelers in het veld. Belangrijk elementen daarin zijn de scheiding van bestuur 
en intern toezicht en de versterking van de positie van leerlingen, ouders en personeel. 
Deze onderwerpen zijn inmiddels in de verschillende sectorwetten vastgelegd. Aan de 
toe genomen vrije beleidsruimte voor besturen van scholen en instellingen wordt ook 
steeds vaker een zorgplicht gekoppeld. Daarmee worden besturen verplicht om in te spe-
len op, rekening te houden met, en verantwoording af te leggen aan relevante partijen 
in hun omgeving. De autonomie van scholen is overigens nog steeds betrekkelijk omdat 
scholen en onderwijsinstellingen een maatschappelijke functie vervullen en aan deug-
delijkheideisen moeten voldoen, van overheidswege worden bekostigd, en onderdeel 
uitmaken van een omvattend onderwijsstelsel, waarin er voor leerlingen en studenten 
goede verbindingen tussen scholen en instellingen moeten zijn.
Hoewel de Europese Unie (eu) formeel geen regelgevende bevoegdheden heeft ten 
aanzien van de nationale onderwijssystemen, en de inrichting van het onderwijsstelsel 
een zaak is van de lidstaten zelf, groeide de invloed van Europa flink. De convergentie 
tussen de onderwijssystemen binnen Europa nam de afgelopen tien jaar duidelijk toe, 
niet zozeer in het funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs), maar meer 
in het middelbaar beroepsonderwijs en vooral in het hoger onderwijs. Richtinggevende 
afspraken op Europees niveau hadden met name betrekking op de structuur van de ver-
schillende stelsels voor hoger onderwijs (de bachelor-masterstructuur: Bologna 1999), 
op de verschillende kwalificatieniveaus (waaronder het niveau van de startkwalificatie), 
en op gemeenschappelijke doelstellingen (Lissabon 2000) om het opleidingsniveau in de 
Europese lidstaten te verhogen.
Ook de jaarlijks verschijnende publicatie Education at a Glance van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso), waarin de prestaties van ver-
schillende landen en onderwijsstelsels met elkaar worden vergeleken, leidt met enige 
regelmaat tot discussie. De matige score van Nederland op het punt van het voortijdig 
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schoolverlaten vergrootte de urgentie, en daarmee ook de beleidsinspanning om op 
dit onderwerp betere resultaten te realiseren. Goede onderwijsprestaties van andere 
landen, bijvoorbeeld Finland, leiden met enige regelmaat tot discussies over mogelijk 
negatieve effecten van bepaalde kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel, zoals 
het vroege selectiemoment bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs en de structuur van ons voortgezet onderwijs4. Daarover meer in hoofdstuk 9.
De aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren en schooltypen laat in de 
praktijk nogal te wensen over. Dat vormde in 2006 voor de toenmalige bewindslieden 
een belangrijke reden om te pleiten voor één wet voor alle onderwijssectoren. Dat voorstel zou 
de overgang van het ene naar het andere schooltype eenvoudiger moeten maken. Juist 
bij de overgangen haken veel leerlingen af. Bovendien leiden verschillende financiële 
regimes tot onnodige problemen die maatwerk in de weg staan. Van het voornemen om 
te komen tot één wet voor alle onderwijssectoren is weinig meer vernomen. Er zijn wel 
enkele regelingen getroffen om een aantal van de gesignaleerde knelpunten, bijvoor-
beeld bij de overgang van vmbo naar mbo, weg te nemen.
Om de inhoudelijke aansluiting tussen opleidingen en onderwijssectoren te verbeteren 
en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen heeft de overheid in de tweede helft van de 
jaren nul een sectoroverstijgend referentiekader voor de vakken rekenen en taal laten ontwikkelen. 
Daarin staat omschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloop-
baan moeten kennen en kunnen. De regeling is sinds 2010 van kracht.
Waar achtereenvolgende kabinetten in de periode tussen 2002 en 2007 vooral de indivi-
duele verantwoordelijkheid van burgers benadrukten en de overheid een terugtredende 
en faciliterende rol toebedeelden, beschouwde het volgende daaropvolgende kabinet 
(2007-2010) de overheid veel meer als bondgenoot van de samenleving die samen met 
burgers werkt aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Daarbij legt de over-
heid niet van bovenaf op wat er moet gebeuren, maar gaat in gesprek met burgers, pro-
fessionals en het maatschappelijk middenveld om beleid tot stand te brengen dat kan 
rekenen op draagvlak en daardoor beter uitvoerbaar is. De overheid legt de verantwoor-
delijkheid voor het onderwijsstelsel ook in toenemende mate bij de verschillende par-
tijen in het onderwijsveld, en vooral bij de sector-/brancheorganisaties. Daarbij vervult 
de overheid zelf vooral een voorwaardenscheppende en kaderstellende rol. Dat roept de 
vraag op of de overheid, gezien haar grondwettelijke verantwoordelijkheid, de regie niet 
zelf in handen zou moeten nemen, zeker waar het gaat om het funderend onderwijs.

2.4 Veranderingen in de inrichting van het onderwijsstelsel

Ons onderwijsstelsel is sinds 1917 sterk veranderd. Het nam niet alleen sterk in omvang 
toe, maar het raakte ook steeds meer gedifferentieerd, zowel naar niveau als naar 
op leiding of studierichting.
De belangrijkste veranderingen in de inrichting van het stelsel vonden plaats in de jaren 
tachtig en negentig. De veranderingen kunnen het best worden geïllustreerd aan de 
hand van de ontwikkeling van de wet- en regelgeving voor de verschillende onderwijs-
soorten.
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2.4.1 Van 1917 tot 1980

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw veranderde er betrekkelijk weinig in de structuur 
van het stelsel. Er was kleuteronderwijs, lager onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs 
van verschillende niveaus, nijverheidsonderwijs/beroepsonderwijs op verschillende 
niveaus, en wetenschappelijk onderwijs.
In de jaren zestig werden alle schoolsoorten tussen het lager onderwijs en het weten-
schappelijk onderwijs in één wet ondergebracht: de Wet op het voortgezet onderwijs (w vo) 
(Mammoetwet), die in 1968 werd ingevoerd. De Mammoetwet omvatte niet alleen het 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), waarin ook de hogere burgerschool 
(hbs) werd opgenomen, het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), waarin de 
middelbare school voor meisjes (mms) opging, en het middelbaar algemeen voort-
gezet onderwijs (mavo), dat de mulo verving, maar ook het hoger, middelbaar en lager 
beroepsonderwijs (hbo, mbo en lbo) en andere, nader aan te wijzen vormen van voort-
gezet onderwijs (zoals het vormingswerk voor werkende jongeren). In 1969 werd er een 
nieuwe Leerplichtwet ingevoerd waarbij de leerplichtperiode werd verlengd tot negen jaar. 
Er werd ook een toezichthouder aangesteld (de leerplichtambtenaar) die op de naleving 
van de leerplicht moest toezien.
De jaren zeventig waren de jaren van de nota’s. Er werden wel veel plannen en beleids-
voornemens aangekondigd en bediscussieerd, maar er kwam in die jaren weinig wet-
geving tot stand. Dat zou pas in het daarop volgende decennium gebeuren. In 1975 werd 
de duur van de volledige leerplicht verlengd tot tien jaar en werd voor 16- en 17-jarigen 
een  partiële leerplicht ingevoerd.

2.4.2 De jaren tachtig en negentig

In de jaren tachtig kwamen veel van de eerder bediscussieerde plannen tot wet- en 
regelgeving. In 1985 werden het kleuteronderwijs en het lager onderwijs in de Wet op 
het basisonderwijs (w bo) samengevoegd tot het basisonderwijs. Tegelijkertijd werd de 
leerplicht met één jaar vervroegd tot de leeftijd van 5 jaar. In 1984 kwam de Interimwet 
op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (isovso) tot stand, waarmee het 
buitengewoon onderwijs, voortaan speciaal onderwijs geheten, voor het eerst een eigen 
wettelijke grondslag kreeg. In 1985 trad ook de Wet op de onderwijsverzorging in werking. 
In het voortgezet onderwijs was het aantal veranderingen naar verhouding beperkt. 
Omdat de opleidingen in het lager beroepsonderwijs (lbo) niet goed aansloten op het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) werd dat gat in de Mammoetwet in 1983 gedicht 
met de invoering van het kort-mbo. In 1986 werd via een wijziging van de w vo de sector-
vorming en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs (s v m) in gang gezet, waarmee een 
langdurig proces van schaalvergroting binnen het (kort)mbo begon. In het hoger onder-
wijs vonden in de jaren tachtig een aantal belangrijke veranderingen plaats. In 1981 
kreeg de Open Universiteit een wettelijk kader. In 1982 werd de Wet tweefasenstructuur weten-
schappelijk onderwijs van kracht (een uniforme vierjarige cursusduur). Deze werd in 1986 
opgenomen in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (w wo). Alle instellingen voor weten-
schappelijk onderwijs, ook de Technische Hogescholen, heten vanaf 1986 universiteit. 
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Een belangrijke mijlpaal was ook de Wet op het hoger beroepsonderwijs (w hbo), waarmee het 
hoger beroepsonderwijs in 1986 uit de wet op het voortgezet onderwijs werd gelicht en 
een eigen wettelijk kader kreeg. Instellingen voor hoger beroepsonderwijs werden hoge-
scholen. In 1986 werd ook de Wet op de studiefinanciering (wsf) ingevoerd.

In de jaren negentig ging de herinrichting van het onderwijsstelsel door. In 1998 werd de 
Wet op het primair onderwijs (w po) van kracht. In deze wet werden niet alleen de wettelijke 
bepalingen voor het basisonderwijs, maar ook die voor scholen voor speciaal onderwijs 
voor kinderen met relatief lichte problemen opgenomen, dat wil zeggen scholen voor 
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom), voor moeilijk lerende kinderen 
(mlk) en voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk). Deze werden samen-
gevoegd tot scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao). De wet verschafte tevens een 
wettelijk kader aan het weer samen naar school-beleid, waarmee de scheiding tussen 
het reguliere basisonderwijs en de voornoemde scholen voor speciaal onderwijs werd 
doorbroken. In datzelfde jaar 1998 werd voor het overige speciaal onderwijs, het  speciaal 
onderwijs voor kinderen met lichamelijke en geestelijke handicaps en/of ernstige 
(gedrags)problemen, de isovso vervangen door de Wet op de Expertisecentra.
In de structuur van het voortgezet onderwijs veranderde er in de jaren negentig weinig, 
in de inhoud en pedagogisch-didactische aanpak des te meer. Na de heftige politieke 
meningsverschillen over de middenschool was elke vorm van structuurverandering in 
het voortgezet onderwijs taboe. Dat werd begin jaren negentig nog eens duidelijk bij de 
discussie over de basisvorming in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. 
Er kwam weliswaar een gemeenschappelijk inhoudelijk programma voor alle leerlin-
gen van 12 tot 15 jaar, maar dat programma moest wel worden aangeboden binnen het 
bestaande gedifferentieerde stelsel van voortgezet onderwijs met haar verschillende 
schoolsoorten. Ook bij de samenvoeging van de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van het 
voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en de mavo tot het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) moest de structuur worden gehandhaafd. Dat gebeurde door 
de bestaande schoolsoorten en niveaus te vervangen door verschillende leerwegen 
binnen het vmbo. Hoewel de structuur van het voortgezet onderwijs formeel niet werd 
gewijzigd, ontstond er in de beeldvorming een duidelijke tweedeling binnen het voort-
gezet onderwijs: het vmbo dat voorbereidt op het mbo en het havo/vwo dat voorbereidt 
op het hoger onderwijs. Tussen 1999 en 2002 vond in het voortgezet onderwijs een 
vergelijkbare weer samen naar school- operatie plaats als in het basisonderwijs. Ook daar 
werden delen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso-lom, vso-mlk) in de wet voor 
het reguliere voortgezet onderwijs (w vo) opgenomen (in de vorm van leerwegonder-
steunend onderwijs en praktijkonderwijs).
In 1996 werden ook de opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs uit de w vo gelicht. 
Ze kregen, samen met een aantal educatieve voorzieningen voor volwassenen (zoals 
de basiseducatie en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) een eigen wet-
telijk kader: de Wet educatie en beroepsonderwijs (w eb). De wet had niet alleen tot doel 
meer samenhang te creëren in het brede aanbod van beroepsopleidingen, maar ook 
meer verbindingen te leggen met allerlei korte opleidingen en cursussen voor vol-
wassenen. Het merendeel van de opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en 
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v olwasseneneducatie ging op in de nieuw gevormde regionale opleidingencentra (roc), 
die een belangrijke functie moesten gaan vervullen op de regionale arbeidsmarkt.
In het hoger onderwijs werd in 1993 de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(w h w) ingevoerd. De wet kwam in de plaats van de afzonderlijke wetten (uit 1986) voor 
het hbo (w hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (w wo). In de w h w werd aangeslo-
ten bij voorstellen die al in eerdere nota’s5 waren neergelegd: meer samenhang in het 
hoger onderwijs en harmonisatie van regelgeving op het gebied van de inrichting van 
het onderwijs, de examens, de kwaliteitsbewaking en de planning en bekostiging. De 
binaire structuur van het hoger onderwijs – hoger beroepsonderwijs naast wetenschap-
pelijk onderwijs – bleef in de w h w gehandhaafd (Kwikkers et al 2005: 78-79).

2.4.3 De jaren nul

In de jaren nul van deze eeuw verplaatsten de regelgevende activiteiten van de overheid 
zich naar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de spelers in het onderwijs-
bestel. In 2002 werd de Wet op het onderwijstoezicht (wo t) ingevoerd. Het onderwijstoezicht 
was voor die tijd in de verschillende sectorwetten geregeld. In de wo t werd vastgelegd 
dat de Inspectie van het onderwijs twee belangrijke functies zou krijgen: het waar-
borgen van een basiskwaliteit in elke school en het stimuleren van eigen kwaliteitsbeleid 
en kwaliteitszorg op scholen. De methoden en maatstaven die de inspectie in de loop 
van de jaren negentig bij het toezicht was gaan hanteren, kregen in met de wo t een 
 wettelijke basis.
Voor de borging van de kwaliteit van het hoger onderwijs werd in 2002 de Nederlandse 
Accreditatieorganisatie opgericht (nao). In datzelfde jaar werd in het hoger onderwijs 
de bachelor-master-structuur ingevoerd. In 2003 tekenden Nederland en Vlaanderen een 
verdrag voor de oprichting van een gemeenschappelijke accreditatieorganisatie voor 
Nederland en Vlaanderen. Sinds 2005 is er een gemeenschappelijke accreditatieorganisa-
tie operationeel: de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (n vao).
De eerder in de beleidsnotitie ‘Governance’ neergelegde voornemens voor nieuwe 
bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs werden wettelijk verankerd in de Wet goed 
onderwijs, goed bestuur, die in 2010 van kracht werd.

2.4.4 Samenvattend

De belangrijkste veranderingen in de inrichting van het onderwijsstelsel vonden in de 
jaren tachtig en negentig plaats.
In het funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) werden het kleuter- en 
lager onderwijs samengevoegd tot basisonderwijs en werden de scheidslijnen tussen 
het reguliere basis- en voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor 
leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen gedeeltelijk doorbroken. Het 
reguliere voortgezet onderwijs behield haar gedifferentieerde structuur met verschil-
lende schoolsoorten. Als gevolg van de onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig 
werden ingevoerd ontstond er in de beeldvorming wel een tweedeling in het voortgezet 
onderwijs: het vmbo naast het havo/vwo.
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De meest ingrijpende wijzigingen hadden betrekking op het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, 
die sinds 1968 onder de Wet op het voortgezet onderwijs vielen, kregen achtereenvol-
gens in de jaren tachtig (hbo) en negentig (mbo) een eigen wettelijk kader. In het mid-
delbaar beroepsonderwijs werden het voltijds beroepsonderwijs en het leerlingwezen 
(waarin deeltijd beroepsonderwijs wordt gecombineerd met werken in de beroepsprak-
tijk) samen met de volwasseneneducatie in één wettelijk kader ondergebracht. Het hoger 
beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs werden begin jaren negentig 
in één wettelijk kader voor het hoger onderwijs samengebracht. Het hoger onderwijs 
behield wel haar binaire structuur. Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onder-
wijs zijn weliswaar gelijkwaardig, maar niet gelijk.
Het onderwijsstelsel is anno 2010 geregeld in vijf sectorwetten: een wet voor het primair 
onderwijs (w po), een wet voor het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige beper-
kingen (w ec), een wet voor het voortgezet onderwijs (w vo), een wet voor het (mid-
delbaar) beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (w eb) en een wet voor het hoger 
onderwijs (w h w).
Met deze indeling in vijf sectorwetten lijkt het onderwijsstelsel op het eerste gezicht 
een stuk overzichtelijker geworden. De verschillende sectorwetten omvatten ech-
ter soms zeer uiteenlopende voorzieningen. Dat geldt zeker voor de sector van het 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve-sector) waarin zowel het middelbaar 
beroepsonderwijs als de volwasseneneducatie worden geregeld met daarbinnen zeer uit-
eenlopende voorzieningen die op verschillende wijze worden bekostigd en aangestuurd.

2.5 Overheidsverantwoordelijkheid en publieke belangen

De overheid streeft in het kader van haar verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel 
en onderwijsbestel naar een goede balans tussen drie publieke belangen: de toeganke-
lijkheid van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en de doelmatigheid van het 
onderwijs.
De economische en maatschappelijke context bepalen in belangrijke mate welk publiek 
belang het meeste gewicht krijgt. In tijden van economische teruggang (begin jaren 
tachtig, begin jaren negentig, eind jaren nul) domineert al snel de doelmatigheid van 
het onderwijs. In tijden van economisch optimisme en maatschappelijk veranderingen 
(de jaren zestig en de jaren rond de eeuwwisseling) ligt het accent meer op de toegan-
kelijkheid van het onderwijs. Vaak ontstaat er na een periode van sterke deelnamegroei 
(kwantiteit) echter weer een reactie in de vorm van beleidsintensivering ten aanzien 
van de kwaliteit van het onderwijs. Dergelijke accentverschuivingen doen zich met een 
zekere regelmaat voor. Ze vinden met name plaats tijdens de formatie van een nieuw 
kabinet (regeerakkoord).
In de afgelopen decennia traden er niet alleen verschuivingen op in het gewicht dat 
aan de verschillende publieke belangen wordt gehecht, maar ook in de wijze waarop de 
begrippen toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid beleidsmatig worden ingevuld.
Bij de toegankelijkheid van het onderwijs ging het in de loop der jaren achtereenvolgens 
om het zorgen voor voldoende van overheidswege bekostigde onderwijsvoorzieningen 
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(uitbreiding en spreiding van het aanbod van scholen en opleidingen, ontwikkeling 
van tweede kans voorzieningen), om uitbreiding van de leerplicht, en om deelname-
bevordering door het wegnemen van onderwijskundige en financiële barrières (vergro-
ten van doorstroommogelijkheden, verruiming van toelatingseisen, studiefinanciering).
Bij de kwaliteit van het onderwijs verschoof de aandacht in afgelopen decennia van 
inputkenmerken en deugdelijkheidseisen (voldoende overheidsbekostiging, voldoende 
bevoegde leraren, voldoende onderwijstijd), via proces- en kwaliteitskenmerken (ver-
nieuwingen in de pedagogisch didactische aanpak) naar outputkenmerken en resultaten 
(leerprestaties, diploma’s). Kwaliteit is een meervoudig, sterk waardegeladen begrip, 
waarover de opvattingen sterk uiteen kunnen lopen. Het valt dan ook niet los te zien 
van de in artikel 23 van de Grondwet neergelegde vrijheid van onderwijs. Het omstreden 
karakter van kwaliteit kwam de afgelopen jaren duidelijk tot uiting bij de invoering van 
een aantal onderwijskundige vernieuwingen, zoals het ‘nieuwe leren’ en het competen-
tiegericht leren. De parlementaire commissie die een aantal jaren geleden de onderwijs-
vernieuwingen in het voortgezet onderwijs onderzocht, concludeerde in dit verband dat 
de overheid zich voortaan alleen nog maar zou mogen bemoeien met ‘het wat’ (inhoud, 
eindtermen, diploma-eisen) en dat ‘het hoe’ (organisatie, inrichting, pedagogisch didac-
tische aanpak) aan de scholen zelf zou moeten worden overgelaten (t k 2007-2008a).
In de overheidszorg voor de doelmatigheid van het onderwijs traden de afgelopen decen-
nia eveneens de nodige verschuivingen op. Het onderwijs kreeg in de jaren tachtig en 
negentig een groot aantal schaalvergroting-, fusie- en taakverdelingsoperaties opgelegd, 
zoals ‘Toerusting en Bereikbaarheid’ in het basisonderwijs, ‘Scholengemeenschapvor-
ming’ in het voortgezet onderwijs, ‘Sectorvorming en vernieuwing’(s v m) en later ‘roc-
vorming’ in het mbo, ‘Schaalvergroting Taakverdeling en Concentratie’ in het hbo, en 
‘Taakverdeling en Concentratie’, gevolgd door ‘Selectieve Krimp en Groei’ in het weten-
schappelijk onderwijs. Na de schaalvergroting op schoolniveau stimuleerde de overheid 
in het basis- en voortgezet onderwijs vervolgens de schaalvergroting op bestuurlijk 
niveau. De samenwerkende besturen in het po en vo zijn inmiddels in belangrijke mate 
zelf verantwoordelijk voor de planning van het voorzieningenaanbod in hun regio. 
Instellingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs (roc’s , hogescholen en 
universiteiten) kunnen in belangrijke mate naar eigen inzicht nieuwe opleidingen in 
het leven te roepen. Die vrijheid resulteerde in een enorme uitbreiding van het aantal 
opleidingen. Dat leidde in het hoger onderwijs tot de instelling van de Adviescommissie 
Onderwijsaanbod (aco) en in het middelbaar beroepsonderwijs tot de Adviescommis-
sie Onderwijs Arbeidsmarkt (acoa), beide met de opdracht om de doelmatigheid van 
nieuwe opleidingen te beoordelen. Deze commissies hebben in de praktijk echter weinig 
kunnen bijdragen aan de macrodoelmatigheid.
Andere instrumenten om de doelmatigheid in het onderwijs te verhogen waren ver-
korting van de studieduur (wetenschappelijk onderwijs), het inkorten van leerwegen 
(minder omwegen en stapelen van opleidingen), het terugdringen van voortijdige 
schooluitval, het aanscherpen van de prestatie-eisen bij de studiefinanciering, en finan-
ciële prikkels en afspraken om het studierendement te verhogen.
De laatste tijd worden beleidsdiscussies over doelmatigheid vaak gevoerd onder het 
motto ‘vergroting van de productiviteit van het onderwijs’. Een voorbeeld daarvan is het 
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in april 2010 in het kader van de Brede Heroverwegingen uitgebrachte rapport Productivi-
teit onderwijs (Ministerie van Financiën 2010).
De praktijk van de afgelopen decennia leert dat de drie publieke belangen moeilijk 
tegelijkertijd kunnen worden behartigd. Zo kan verhoging van de kwaliteit door selectie 
aan de poort ten koste gaan van de toegankelijkheid. Mogelijkheden om opleidingen te 
stapelen bevorderen weliswaar de gelijke kansen maar verminderen de doelmatigheid. 
Vergroting van de doelmatigheid door te bezuinigen op de onderwijstijd of op docenten, 
leidt op den duur onvermijdelijk tot kwaliteitsdaling. Het blijft zoeken naar een goede 
balans.

2.6 Slotbeschouwing

Invulling van de overheidsverantwoordelijkheid wordt sterk door de context 
bepaald
De overheidszorg voor het onderwijsstelsel is sinds 1917 verankerd in artikel 23 van de 
Grondwet. Die zorg had aanvankelijk alleen betrekking op het lager onderwijs, het 
algemeen voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Sindsdien is de over-
heidszorg niet alleen sterk uitgebreid, maar ook van karakter veranderd.
De invulling van de overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel werd in de 
achtereenvolgende vier ontwikkelingsfasen met name beïnvloed door (1) de politieke, 
economische en maatschappelijke context, (2) heersende opvattingen over de rol van 
de overheid, en (3) de (institutionele) belangen van instanties en organisaties binnen en 
buiten het onderwijsveld.

De reikwijdte van de overheidsverantwoordelijkheid nam sterk toe, met name in 
het beroepsonderwijs
Na 1920 werd het van overheidswege bekostigde onderwijsstelsel sterk uitgebouwd.
Dat kwam voor een deel door de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bij-
zonder onderwijs die bij de onderwijspacificatie werd geregeld. Daardoor konden 
het (confessio neel) bijzonder lager, en later ook voortgezet onderwijs flink worden 
 uitgebreid.
Nog belangrijker was dat er in 1919 ook een wettelijke regeling kwam voor het beroeps-
onderwijs. Dat betekende dat ook het uit particulier initiatief (waaronder het bedrijfs-
leven) ontstane beroepsonderwijs (vakscholen en middelbaar technische scholen) 
door de overheid geregeld en bekostigd ging worden. Door de voortschrijdende 
industrialisatie ontstond de noodzaak van een tussenliggend niveau tussen het lager 
en middelbaar technisch onderwijs: het uitgebreid technisch onderwijs. Tijdens de 
wederopbouw periode na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal scholen en leerlingen 
in het technisch beroepsonderwijs sterk toe. De komst van het uitgebreid lager beroeps-
onderwijs en de groeiende doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs duwde 
het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs als het ware naar boven. Dat leidde tot 
een opwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs tot hoger beroepsonderwijs. 
Met de groei van de werkgelegenheid in de tertiaire en quartaire sector in de jaren zestig 
en zeventig nam ook het aantal beroepsopleidingen in andere beroepssectoren toe. 



38

overheid en onderwijsbestel

De uitbreiding van de overheidsverantwoordelijkheid naar het hele middelbaar beroeps-
onderwijs, inclusief het leerlingwezen is opmerkelijk omdat er in die sector geen open-
bare scholen zijn, maar uitsluitend algemeen bijzondere instellingen.
Binnen het algemeen voortgezet en universitair onderwijs was eerder sprake van stan-
daardisering dan van uitbreiding van het aantal schooltypen en niveaus.

Veranderingen in het onderwijsstelsel roepen vaak meningsverschillen en verzet 
op
Tussen het begin van de jaren zeventig en het eind van de jaren negentig van de vorige 
eeuw stond de overheidsbemoeienis met het onderwijsstelsel achtereenvolgens in 
het teken van een discussie over de structuur van het onderwijsstelsel en van beleids-
vorming inzake de herschikking van de talrijke onderwijsvoorzieningen binnen het 
onderwijsstelsel.
Tijdens de discussie over de wenselijke structuur van het onderwijsstelsel, die zich met 
name in de jaren zeventig voltrok, ontstonden grote politieke meningsverschillen. Die 
richtten zich vooral op beleidsvoornemens waarbij sprake was van het slechten van de 
scheidslijnen tussen het algemeen voortgezet en universitair onderwijs (mavo/havo/
vwo/wo) en het beroepsonderwijs (lbo, mbo, hbo). De politieke tegenstellingen waren 
het grootst bij de discussie over de structuur van de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs (middenschool, basisvorming). In het hoger onderwijs stond diverse malen de 
wenselijkheid van de binaire structuur (hoger beroepsonderwijs naast wetenschappelijk 
onderwijs) ter discussie. Ook op dat punt werden de meningsverschillen niet overbrugd. 
Het Nederlandse onderwijsstelsel wordt dan ook tot op de dag van vandaag gekenmerkt 
door een sterke scheiding tussen algemeen vormend onderwijs aan de ene, en beroeps-
onderwijs aan de andere kant.
Een beleidsaanpak die wel effect had op de inrichting van het onderwijsstelsel waren de 
vele fusie- en schaalvergrotingsoperaties, niet alleen tussen verschillende schooltypen 
en opleidingen, maar ook tussen besturen van scholen en instellingen. Die fusie- en 
schaalvergrotingsoperaties vonden met name plaats in de periode tussen 1980 en 2000. 
Dat gebeurde achtereenvolgens in het hbo (vorming van hogescholen), het mbo (sector-
vorming en vernieuwing), het basisonderwijs (toerusting en bereikbaarheid, integratie 
van delen van het speciaal onderwijs), het voortgezet onderwijs (vorming van brede 
scholengemeenschappen, integratie van delen van het speciaal onderwijs), en nogmaals 
in het mbo (roc-vorming). De verschillende operaties leidden tot veel onrust, waardoor 
de met de schaalvergroting beoogde verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
nauwelijks tot stand kwam. De afgelopen jaren nam het verzet tegen de ontstane grote 
instellingen en besturen toe, in het onderwijsveld zelf, maar vooral in de politiek. In 
2010 werd onder het motto ‘menselijke maat’ besloten tot een fusietoets.

Opvattingen over (de interpretatie van) artikel 23( gw) lopen uiteen
De overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel ligt verankerd in artikel 23 
van de Grondwet. De belangrijkste politieke stromingen in ons land verschillen echter 
van mening over (de interpretatie van) artikel 23 van de Grondwet. De scheidslijnen en 
belangen lopen de ene keer langs de lijn confessioneel onderwijs – niet-confessioneel 
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onderwijs en de andere keer langs de lijn openbaar onderwijs – bijzonder onderwijs. 
Een enkele keer werd zelfs gepleit voor afschaffing van artikel 23. Dergelijke geluiden 
kwamen vooral uit de v v d. Niet alleen politici als Rita Verdonk, Gerrit Zalm, Jozias van 
Aartsen en Ayaan Hirsi Ali spraken zich in de jaren 2005 en 2006 uit voor afschaffing 
van het bijzonder onderwijs op religieuze grondslag, ook de Telderstichting, het weten-
schappelijk instituut van de partij sloot zich daarbij aan. Zij richtten zich daarbij vooral 
op islamitische scholen, die integratie van kinderen met een moslimachtergrond in 
de weg zouden staan. De v v d was over dit onderwerp overigens sterk verdeeld. Andere 
kopstukken uit de v v d, zoals onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer Clemens 
Cornielje en oud- staatssecretaris Nell Ginjaar-Maas toonden zich juist fervente voor-
standers van het in het grondwetsartikel opgenomen liberale principe van vrijheid van 
onderwijs.
De verschillen in opvattingen en belangen hebben de afgelopen decennia nogal eens 
geleid tot inconsistent beleid. Dat gebeurt met name bij coalitiewisselingen (kabinets-
formaties, regeerakkoorden). Zo bleef het cda − de belangrijkste steunpilaar van het 
confessioneel bijzonder onderwijs − in 1994 voor het eerst sinds de Pacificatie buiten 
de regering. Tijdens het eerste paarse kabinet droeg de regering een aantal belangrijke 
bevoegdheden op het terrein van het onderwijs, zoals het onderwijsachterstandenbe-
leid, over aan de gemeente. Overdracht van regelgevende bevoegdheden aan lagere over-
heden, zoals gemeenten (territoriale decentralisatie) werd voor die tijd strijdig geacht 
met de Grondwet. De gemeente mocht alleen worden ingeschakeld voor strikt uit-
voerende taken (bijvoorbeeld het toezicht op de leerplicht). Toen het cda in 2002 weer 
in de regering terugkeerde werd de overdracht van regelgevende bevoegdheden aan de 
gemeente weer grotendeels teruggedraaid, en werd de zeggenschap over het onderwijs-
achterstandenbeleid binnen de school weer volledig bij de schoolbesturen neergelegd 
(functionele decentralisatie).
Verschillen in opvattingen en belangen manifesteren zich ook bij beleidsonderwerpen 
waarbij de inhoud van het onderwijs aan de orde is. Daarbij zijn de confessionele par-
tijen voorstander van globale kerndoelen die voldoende ruimte bieden om de eigen 
religieuze of levensbeschouwelijke identiteit in de inhoud van het onderwijs te laten 
doorklinken, terwijl sociaaldemocraten eerder geneigd zijn tot het formuleren van 
heldere concrete eindtermen waaraan alle scholen zich moeten houden. Er bestaat in 
de politiek van oudsher een grote terughoudendheid als het gaat om de inhoud van het 
onderwijs. Staatspedagogiek moet ten koste van alles worden vermeden. Dat werd meer 
recent nog eens duidelijk bij de invulling van de nieuwe kerndoelen voor burgerschaps-
vorming.

De financiële gelijkstelling bevordert gelijkheid maar biedt weinig ruimte voor 
variëteit
De financiële gelijkstelling tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs leidt ertoe 
dat er in Nederland naar verhouding weinig verschillen zijn in de financiële toerusting 
van scholen en onderwijsinstellingen, en daarmee in de kwaliteit van het onderwijs. 
In landen met een omvangrijke sector van particulier onderwijs dat niet van over-
heidswege wordt bekostigd, zoals de Angelsaksische landen, is dat wel anders. Daar is 
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sprake van rijke scholen voor rijke mensen en arme scholen voor weinig draagkrachtige 
 gezinnen.
De keerzijde van deze medaille is echter dat de financiële gelijkstelling weinig ruimte 
laat voor variëteit. Alleen extra voorzieningen voor milieugebonden achterstandsleerlin-
gen (gewichtenregeling) en voor kinderen en jongeren met problemen op het cognitieve 
of sociaal-emotionele vlak (speciaal onderwijs) worden in het Nederlandse onderwijs-
stelsel bekostigd. De toegang tot de dergelijke voorzieningen wordt door middel van uit-
eenlopende regelingen (gewichtenregeling) en indicatiesystemen (speciaal onderwijs, 
rugzak) gereguleerd. Voor hoogbegaafde en excellerende kinderen en jongeren worden 
van overheidswege geen extra voorzieningen bekostigd. Scholen moeten speciale pro-
gramma’s voor deze leerlingen uit hun reguliere budget betalen, dan wel ouders om een 
eigen bijdrage vragen (hetgeen in de praktijk overigens nauwelijks gebeurt) (Inspectie 
van het onderwijs 2010d). De financiële gelijkstelling werkt niet alleen gelijkheid, maar 
ook nivellering in de hand.

Stelselbeleid werd sectorbeleid
Het niveau van de onderwijssector (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (mid-
delbaar) beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs) is momenteel 
het belangrijkste aangrijpingspunt voor het overheidsbeleid. De afgelopen tien jaar 
verschenen er achtereenvolgens Koersdocumenten en Kwaliteitsagenda’s per onderwijs-
sector. In 2009 werd de commissie-Veerman ingesteld die advies moest uitbrengen over 
de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijsstelsel. In de hoofdstukken 4 en 5 zal 
duidelijk worden dat de sectorale indeling een dominant indelingsprincipe is geworden, 
niet alleen op politieke en bestuurlijke niveau, maar ook in de beleidsarena van instan-
ties en organisaties die op enigerlei wijze invloed uitoefenen op het onderwijsbeleid van 
de overheid.

Van stelselverantwoordelijkheid naar bestelverantwoordelijkheid
Sinds het midden van de jaren tachtig is er veel veranderd in de bestuurlijke verhoudin-
gen tussen de overheid en het onderwijsveld. De besturen van scholen en instellingen 
kregen meer eigen beleidsruimte, niet alleen in financieel opzicht, maar ook bij de orga-
nisatie en inrichting van het onderwijs. De socioloog Van Doorn typeerde de positie van 
de besturen van particuliere instellingen binnen de verzorgingsstaat een aantal decen-
nia geleden als volgt: ‘baas in eigen huis en het huis ten laste van de gemeenschap’ (Van 
Doorn 1978). Als gevolg van de overdracht van steeds meer bevoegdheden aan school- en 
instellingsbesturen is die typering anno 2010 alleen nog maar meer van toepassing.
Tegenover die grotere beleidsvrijheid staat wel dat scholen en instellingen zich publieke-
lijk over de kwaliteit van het onderwijs moeten verantwoorden, zowel naar de overheid 
als naar hun omgeving. Werd de positie van school- en instellingsbesturen op lokaal 
niveau versterkt en van verantwoordingsverplichtingen voorzien, op beleidsniveau 
werden er per onderwijssector branche- of sectororganisaties van besturen gevormd 
die inmiddels een positie als belangrijkste gesprekpartner van de overheid hebben 
 verworven. Sinds de eeuwwisseling is de beleidsaandacht van de overheid verschoven 
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van het onderwijsstelsel naar de positionering van de verschillende (besluitvormende) 
instanties en organisaties binnen het onderwijsbestel.

Noten

1 De term overheid staat in deze studie voor rijksoverheid

2 In de terminologie van Idenburg (1964)

3 Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs valt niet samen met het onderscheid tus-

sen confessioneel en niet-confessioneel onderwijs. Er zijn ook niet-confessionele bijzondere scholen 

die als algemeen bijzonder worden aangeduid. 

4 Over dat onderwerp werd in februari 2010 ook een symposium georganiseerd door de Sociaal Econo-

mische Raad. 

5 Hoger onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (1985, Deetman, cda), Hoger onderwijs in de toekomst (1975,

Van Kemenade en Klein, PvdA ) en Hoger onderwijs voor velen (1978, Pais, v v d).




