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3 Kenmerken en prestaties van het Nederlandse 
onderwijsstelsel

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken en prestaties van het Nederlandse 
onderwijsstelsel beschreven. Dat gebeurt vanuit twee invalshoeken: door te kijken naar 
ontwikkelingen in het onderwijsstelsel door de tijd heen, waarbij met name wordt inge-
zoomd op de periode 1990-2010, en door het Nederlandse onderwijsstelsel op een aantal 
kenmerken met andere onderwijsstelsels te vergelijken.

3.1 Ontwikkelingen in het van overheidswege bekostigde onderwijsstelsel in de 
periode 1990-2010

Deze paragraaf geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de structuur van het 
stelsel en in het aantal scholen/instellingen en deelnemers per onderwijssector.

3.1.1 Ontwikkelingen in de structuur van het onderwijsstelsel

Vrijwel alle structuurveranderingen in het onderwijsstelsel die in dit hoofdstuk aan de 
orde komen vonden plaats in de periode tussen 1990 en 2003.
In het primair onderwijs werden de twee grootste schoolsoorten voor speciaal onderwijs 
− voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en voor moeilijk lerende 
kinderen (mlk) − in het kader van het ‘weer samen naar school’-beleid samengevoegd 
tot speciaal basis onderwijs (sbao) en in het reguliere onderwijs opgenomen. De omvang 
van het speciaal onderwijs voor kinderen tussen 4 en 12 jaar nam daardoor flink af. De 
resterende twaalf schoolsoorten voor (voortgezet) speciaal onderwijs (voor kinderen 
met zwaardere handicaps en stoornissen) werden daarna in vier clusters ondergebracht.
De lagere trap van het secundair onderwijs omvatte in 1990 het algemeen voortgezet onder-
wijs (mavo en de eerste drie leerjaren van havo en vwo) en het lager beroepsonderwijs 
(lbo). De hogere trap van het secundair onderwijs bestond uit de hogere leerjaren van 
havo en vwo en twee soorten beroepsonderwijs: middelbaar beroepsonderwijs (voltijd 
en deeltijd) en het leerlingwezen.
In de lagere trap van het secundair onderwijs vonden twee ingrijpende herschikkingen 
plaats die formeel geen structuurwijziging mochten heten, maar in de praktijk wel als 
zodanig werden ervaren. In de eerste twee leerjaren van lbo, mavo, havo en vwo werd 
een algemeen vormend uniform onderwijsprogramma (de basisvorming) ingevoerd. 
Het lager beroepsonderwijs (lbo) werd voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), en de 
leerjaren drie en vier van het voorbereidend beroepsonderwijs en de mavo werden 
samengevoegd tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Vervolgens 
werden, voortbouwend op het wsns-beleid in het primair onderwijs, de lom- afdelingen 
van het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso-lom) en het individueel beroepsonderwijs 
(ivbo) samengevoegd en als leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo geïn-
tegreerd. Het (voort gezet) speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (vso-mlk) 
werd omgevormd tot  praktijkonderwijs. Beide herschikkingen hadden vooral gevolgen 
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voor de positie van het voormalige vbo en de voormalige mavo. Door de samenvoeging 
vbo en mavo tot vmbo en de daarop volgende integratie van het vso-lom in het vmbo 
ontstond een tweedeling in het voortgezet onderwijs. Het vmbo bereidde voor op het 
middelbaar beroepsonderwijs en de havo/het vwo op het hoger onderwijs.
In de hogere trap van het algemeen voortgezet onderwijs bleven de bestaande school-
soorten (havo, vwo en gymnasium) gehandhaafd. In het middelbaar beroepsonderwijs 
vonden daarentegen ingrijpende veranderingen plaats. Het middelbaar beroepsonder-
wijs en het leerlingwezen werden samengevoegd tot (middelbaar) beroepsonderwijs, 
dat ging bestaan uit twee leerwegen (de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroeps-
begeleidende leerweg (bbl)), vier niveaus en vier sectoren.
In de structuur van het tertiair onderwijs, dat het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het 
wetenschappelijk onderwijs (wo) omvat, veranderde er in de jaren negentig niets. Hoe-
wel beide onderwijssoorten begin jaren negentig onder één wet gingen vallen (w h w) 
bleef het stelsel van hoger onderwijs binair van karakter. In 2002 werd de bachelor- 
masterstructuur ingevoerd in zowel het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappe-
lijk onderwijs.

3.1.2 Ontwikkelingen in het aantal scholen/instellingen en deelnemers: 1990-
2010

Het aantal scholen en instellingen nam in de afgelopen twintig jaar flink af. In dezelfde 
periode steeg de deelname aan het onderwijs.

Scholen en instellingen
In de periode tussen 1990 en 2010 liep het aantal scholen/instellingen als gevolg van 
schaalvergroting- en fusieoperaties sterk terug (zie tabel 3.1).

Tabel 3.1

Ontwikkeling van het aantal scholen/instellingena per onderwijssector, 1990-2010

1990 1995 2000 2005 2010 % + of -

Po 9.454 8.293 7.720 7.602 7.480 -21
Vo 1.768 852 834 693 683 -61
Mbo 500 321 74 73 72 -86
Ho 85 76 75 55 53 -38
Totaal 11.807 9.542 8.703 8.423 8.288 -30

a Inclusief instellingen voor agrarisch (groen) onderwijs.

Bron: oc&w 1996b; oc (&)W in kerncijfers (diverse jaargangen)

In het primair onderwijs (po), bestaande uit het basisonderwijs, het speciaal basisonder-
wijs (sbao) en het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so, nam de afgelopen twintig jaar 
vooral het aantal scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs flink af. Dat gebeurde met 
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name tussen 1996 en 2003. In 2010 waren er nog 6.848 basisscholen, 308 scholen voor 
speciaal basisonderwijs en 324 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
De vorming van (brede) scholengemeenschappen en de daarmee gepaard gaande schaal-
vergroting in het voortgezet onderwijs (vo) voltrok zich vooral in de eerste helft van de jaren 
negentig. In 1987 waren er nog meer dan tweeduizend scholen, in 1995 nog maar 852. 
De vele fusies leidden tot een sterke afname van het aantal categorale scholen, met name 
voor lager beroepsonderwijs en mavo, en een sterke groei van het aantal brede scholen-
gemeenschappen − een proces dat van overheidswege werd gestimuleerd. Het aantal 
schoolvestigingen liep overigens veel minder terug dan het aantal scholen. In 2010 was 
44% van de scholen voor voortgezet onderwijs een brede scholengemeenschap (vbo/avo/
vwo-breed, waarvan 8% ook nog praktijkonderwijs in huis had) en 21% een avo/vwo-
scholengemeenschap. Nog maar 9% van de scholen was categoraal (waarvan 6% catego-
rale gymnasia) 18% van de scholen bood uitsluitend praktijkonderwijs.
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nam het aantal instellingen de afgelopen twintig 
jaar het sterkst af. Dat gebeurde vanaf 1986 door middel van de s v m-operatie (sector-
vorming en vernieuwing in het voltijd mbo) en in de tweede helft van de jaren negentig 
in het kader van de roc-vorming. In de regionale opleidingencentra (roc’s) werden 
naast het voltijd en deeltijd mbo ook de opleidingen in het kader van het leerlingwezen 
en enkele voorzieningen voor volwasseneneducatie opgenomen. Anno 2010 zijn er nog 
43 roc’s, 12 aoc’s (agrarische opleidingscentra), 13 vakinstellingen en 4 overige instel-
lingen (‘doveninstellingen’ of instellingen op religieuze grondslag).
De afname van het aantal instellingen in het hoger onderwijs (ho) komt uitsluitend voor 
rekening van het hoger beroepsonderwijs (hbo). De medio jaren tachtig door de over-
heid ingezette schaalvergrotingsoperatie in het hbo was begin jaren negentig al groten-
deels afgerond. In de daarop volgende jaren zouden de hogescholen op eigen initiatief 
verder fuseren.

Leerlingen en studenten
De ontwikkeling van het aantal leerlingen/deelnemers/studenten verschilt sterk per 
onderwijssector (zie tabel 3.2).

Tabel 3.2 

Ontwikkeling van het aantal deelnemers per onderwijssector (x 1.000), 1990-2010

1990 1995 2000 2005 2010  % + of −

Po 1484,5 1570,7 1644,0 1656,9 1652,0 + 11
Vo 938,0 894,6 894,9 939,6 934,7 +0.3
Mbo 456,5 439,5 448,2 479,0 525,9 +15
Ho 424,9 445,2 477,9 560,3 664,7 +56
Totaal 3303,9 3350,0 3465,0 3625,8 3777,3 +14

Bron: oc&w 2001b; oc w 2010a
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Het primair onderwijs (po) is qua leerlingenaantal verreweg de grootste sector binnen het 
van overheidswege bekostigde onderwijs. Het leerlingenaantal in het po groeide vooral 
in de eerste vijftien jaar en bleef daarna vrijwel constant. De komende jaren zal het aan-
tal leerlingen als gevolg van de in 2000 ingezette geboortedaling geleidelijk afnemen. 
Binnen het primair onderwijs nam het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs 
af (als gevolg van het ‘weer samen naar school’-beleid) en het aantal leerlingen in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs toe (onder andere vanwege de invoering van de leerling-
gebonden financiering). In 2010 ging 93,2% van de leerlingen in het primair onderwijs 
naar het basisonderwijs, 2,6% naar het speciaal basisonderwijs en 4,2 % naar het (voort-
gezet) speciaal onderwijs.
In het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) veranderde de afgelopen twintig 
jaar op het eerste gezicht weinig. Toch traden hier gedurende de periode 1990-2010 nogal 
wat schommelingen op, die samenhingen met een drietal factoren: een daling van de 
gemiddelde verblijfsduur (minder zittenblijven), een afname van de doorstroom na de 
brugklas naar het vmbo en een toename van de doorstroom naar het meer schooljaren 
omvattende havo/vwo en ten slotte een flinke terugval in het stapelen (met name van 
mavo naar havo), die vanaf 2003 echter weer omsloeg in een toename.
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) omvat drie onderwijstypen: het voltijd mbo, sinds 
1996 aangeduid als beroepsopleidende leerweg (bol), het leerlingwezen, sinds 1996 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en het deeltijd middelbaar beroepsonderwijs (sinds 
1996 deeltijd bol). Na een daling tussen 1990 en 2000 groeide het aantal deelnemers aan 
het voltijd mbo flink. De deelname aan het leerlingwezen (bbl) hangt sterk samen met 
de conjunctuur (met pieken rond 2000 en 2008). De deelname aan het deeltijd mbo nam 
de afgelopen twintig jaren fors af (van meer dan 40.000 in 1990 tot ongeveer 5.000 deel-
nemers in 2010). De komende jaren zal het aantal deelnemers aan het mbo als gevolg van 
een dalende uitstroom uit het vmbo gaan afnemen.
De sterke en continue groei van het hoger onderwijs (ho) komt vooral voor rekening van 
het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het hbo groeide van bijna 248.000 studenten in 1990 
naar 422.000 studenten in 2010 (+70%). Het aantal studenten in het wetenschappelijk 
onderwijs (wo) bedroeg in 1990 ruim 177.000, stagneerde en daalde zelfs in de jaren 
negentig en steeg na de eeuwwisseling flink tot 243.000 in 2010 (+37%) (oc w 2010a).

3.1.3 Ontwikkelingen in de leerlingen- en studentenstromen tussen 
onderwijssectoren.

Beschouwingen over de doorstroom tussen verschillende onderwijssectoren richten 
zich meestal op de uitstroom van de ene naar de andere onderwijssector. Hoeveel 
procent van de leerlingen stapt, met of zonder diploma, over naar een vervolg-
opleiding? Om zicht te krijgen op ontwikkelingen in de inhoudelijke aansluiting tussen 
onderwijs sectoren kan men echter beter kijken naar veranderingen in de instroom 
in de verschillende onderwijssectoren. De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend 
aan de Referentieraming, een document dat jaarlijks door het ministerie van oc w wordt 
 opgesteld en tegelijk met de begroting wordt gepubliceerd (oc&W 2001b; oc w 2010a).
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Ontwikkelingen in de doorstroom van de ene naar de andere onderwijssector.
Schoolverlaters uit het primair onderwijs gaan voor het overgrote deel naar het eerste leer-
jaar van het voortgezet onderwijs. Ongeveer 10% van de uitstroom uit het basisonderwijs 
gaat naar een zorgvoorziening in het reguliere voortgezet onderwijs: het leerweg-
ondersteunend onderwijs (lwoo) of het praktijkonderwijs (pro). De in omvang dalende 
uitstroom uit het speciaal basisonderwijs (sbao) gaat voornamelijk naar het lwoo en 
het pro. Van de leerlingen die het (voortgezet) speciaal onderwijs verlaten vertrekt het 
merendeel uit het onderwijs.
Leerlingen die het voortgezet onderwijs, al dan niet met diploma, verlaten stromen vrijwel 
allemaal direct door naar het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. 
Een klein deel verlaat tijdelijk het onderwijs om er op een later moment weer aan te gaan 
deelnemen. Verreweg de meeste gediplomeerde vmbo-leerlingen gaan naar het mbo (in 
2010 bijna 80%); een klein deel gaat naar de havo (14%). Havogediplomeerden stromen 
sinds 2000 steeds vaker direct door naar het hbo; in 2000 deed 71% dat en in 2010 77%. 
Begin jaren negentig ging bijna een kwart van de havogediplomeerden nog naar het 
mbo (in 1990: 24%) en bijna een op de vijf naar het vwo (17%). Anno 2010 gaat nog maar 
4% naar het mbo en 5% naar het vwo. Van de vwo-gediplomeerden stroomt sinds 2005 
ruim 70% rechtstreeks door naar het wetenschappelijk onderwijs en gaat rond 14% naar 
het hbo. In 1990 ging maar 62% rechtstreeks door naar het wetenschappelijk onderwijs 
en koos 25% voor een opleiding in het hbo. Van de ongediplomeerde uitstroom uit het 
voortgezet onderwijs, vooral afkomstig uit het vmbo, stroomt anno 2010 ruim de helft 
door naar een drempelloze opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (meestal 
niveau 1).
Het percentage deelnemers dat het middelbaar beroepsonderwijs met een diploma afsluit 
nam de afgelopen jaren toe tot 65%. Van de ongediplomeerde uitstroom vertrekt het 
overgrote deel uit het onderwijs, zij het lang niet altijd definitief. Een deel van de onge-
diplomeerden uit het voltijd mbo (bol) vervolgt de opleiding in het leerlingwezen (bbl). 
Van de gediplomeerden met een lange mbo-opleiding (niveau 4) gaat inmiddels ruim de 
helft direct naar het hoger beroepsonderwijs. In 1990 stroomden er veel minder gediplo-
meerden met een lange mbo-opleiding door naar het hbo.1

Ontwikkelingen in de instroom in het beroeps- en hoger onderwijs
De instroom in het voltijd mbo (bol) nam tussen 1990 en 2004 flink toe, om daarna 
weer enigszins te dalen. De zogeheten zij-instroom van deelnemers − meestal  werkende 
volwassenen van buiten het onderwijs, vaak zonder diploma, die een opleiding in 
het kader van het leerlingwezen (bbl) volgen − omvat in 2010 bijna 20% van de totale 
instroom. De ongediplomeerde instroom vanuit het voortgezet onderwijs (vooral uit 
het vmbo), op dit moment rond de 8%, nam de afgelopen jaren toe en zal de komende 
jaren nog wel iets verder stijgen. Dat heeft te maken met de invoering van de kwalifica-
tieplicht, die inhoudt dat jongeren onder de 18 jaar verplicht zijn een startkwalificatie 
(mbo-niveau 2) te halen. De instroom van havogediplomeerden in het voltijd mbo nam 
de afgelopen decennia sterk af: van 11% in 1990 naar 2% in 2010; de meeste havisten 
stromen nu rechtstreeks door naar het hbo. Als gevolg van beide ontwikkelingen (meer 
ongediplomeerden en minder havogediplomeerden) nam het niveau van de instroom 
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in het mbo in de afgelopen twintig jaar duidelijk af. Een vergelijkbare daling van het 
instroomniveau voltrok zich in het hoger beroepsonderwijs. De instroom in het hbo 
groeide de afgelopen twintig jaar sterk, maar daarbinnen bevinden zich anno 2010 
meer mbo-gediplomeerden (25%) en veel minder vwo-gediplomeerden (5%) dan in 1990 
(20% mbo-gediplomeerden en 15% vwo-gediplomeerden). Vwo-gedipomeerden stromen 
anno 2010 als gezegd vaker rechtstreeks door naar het wetenschappelijk onderwijs.

Uitstroom uit het onderwijs (totaal en zonder diploma)
Jaarlijks verlaten ruim 300.000 leerlingen en studenten het onderwijs. Bijna de helft 
daarvan bestaat uit mbo-deelnemers. Die uitstroom hoeft echter geen definitieve 
uitstroom te zijn. Vaak gaan deelnemers na één of meerdere jaren opnieuw een van 
overheidswege bekostigde opleiding volgen. Bedroeg de netto uitstroom2 in 1996 nog 
circa 220.000 schoolverlaters, in 2008 waren dat er ongeveer 185.000 en in 2009 rond 
de 140.000. Die laatste daling houdt waarschijnlijk verband met de economische crisis. 
Vooral uit het voortgezet onderwijs vertrekken minder jongeren. Schoolverlaters uit 
het voortgezet onderwijs vervolgen steeds vaker hun opleiding in het beroeps- of hoger 
onderwijs (al dan niet gedwongen vanwege de eerder genoemde kwalificatieplicht).
Een deel van de uitstromers uit het onderwijs heeft geen diploma behaald. Dat geldt per 
definitie voor de uitstromers uit het primair onderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt 
door circa 31.000 leerlingen verlaten zonder in het laatst gevolgde onderwijstype een 
diploma te hebben behaald (ongeveer evenveel als begin jaren negentig). Ruim de helft 
van de schoolverlaters zonder diploma voortgezet onderwijs gaat momenteel direct naar 
een vervolgopleiding in het mbo. Van de ruim 50.000 deelnemers die in het mbo geen 
diploma behalen (35%) keert het merendeel het onderwijs de rug toe, zij het lang niet 
altijd definitief.
In het hoger onderwijs vertrokken in 2009 bijna 38.000 studenten zonder diploma 
uit het hbo (38%).3 Een deel van hen had toen wel al een mbo-diploma op zak. In 2009 
verlieten ruim 20.000 (43%) studenten de universiteit zonder een doctoraal- of master-
diploma. Ongeveer 20% stapt echter direct over naar het hbo, waar vaak alsnog een 
diploma wordt behaald.

3.2 Kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel (vergeleken met 
onderwijsstelsels in andere landen)

Onderwijsstelsels verschillen in tal van opzichten. Sommige daarvan komen later in dit 
rapport uitvoerig aan de orde, namelijk:
– de mate van autonomie van scholen en instellingen binnen het stelsel;
– de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs;
– de leeftijd waarop de eerste selectie plaatsvindt;
– de positie van het beroepsonderwijs binnen het onderwijsstelsel.

Deze paragraaf richt zich vooral op verschillen tussen onderwijsstelsels die op deze vier 
kenmerken betrekking hebben. De gegevens zijn grotendeels ontleend aan de publicatie 
Trends in Beeld 2010 (oc w 2010b).



kenmerken en prestaties van he t Nederl andse onderwijsstel sel

49  

Stelselkenmerken die in de rest van deze studie buiten beschouwing blijven zijn de aan-
vangsleeftijd en de duur van het leerplichtig onderwijs. Met name de aanvangsleeftijd 
loopt in Europa nogal uiteen. Start de leerplicht in Nederland op de leeftijd van 5 jaar, 
in België, Duitsland en Frankrijk gebeurt dat een jaar later (6 jaar) en in Denemarken 
en Finland soms zelfs twee jaar later (7 jaar). Daarbij moet echter worden bedacht dat 
landen waar de leerplicht later begint vaak een uitgebreid systeem van kinderopvang 
kennen, dat niet alleen verzorging maar ook educatieve vorming en ontwikkeling 
biedt. In Nederland gebeurt dat laatste sinds de eeuwwisseling in de vorm van voor- en 
vroegschoolse educatie (vve). De leeftijd waarop de leerplicht eindigt loopt minder 
uiteen. In de meeste landen is dat 16 jaar (in Nederland geldt voor jongeren zonder start-
kwalificatie sinds enkele jaren een kwalificatieplicht tot 18 jaar).

3.2.1 De mate van autonomie van scholen en instellingen

Scholen (po en vo) en instellingen (mbo en ho) hebben in Nederland een grote mate 
van autonomie. Bij die autonomie kan een onderscheid worden gemaakt tussen auto-
nomie op onderwijsinhoudelijk vlak (artikel 23 van de Grondwet: vrijheid van richting 
en inrichting) en autonomie in bestuurlijke zin (beleidsvrijheid op het gebied van 
 personeel, financiën en organisatie).
In Nederland deden zich in de afgelopen twintig jaar feitelijk twee tegengestelde ont-
wikkelingen voor. Sinds de jaren tachtig zijn veel bestuurlijke verantwoordelijkheden 
overgedragen van de rijksoverheid naar de besturen van scholen en instellingen (decen-
tralisatie naar school/instellingsbesturen, naar samenwerkingsverbanden van besturen 
en naar sectororganisaties). Dat gebeurde eerst in het wetenschappelijk onderwijs en 
vervolgens in het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het voort-
gezet onderwijs en ten slotte het primair onderwijs. In onderwijsinhoudelijk opzicht 
doet zich de laatste tijd juist een tegenovergestelde ontwikkeling voor. De overheid 
ging duidelijke kaders stellen ten aanzien van het (eind)niveau van het onderwijs. In het 
basisonderwijs moeten steeds meer, en binnenkort alle leerlingen een landelijke eind-
toets maken (bijvoorbeeld de Cito-eindtoets), in het voortgezet onderwijs leggen sinds 
een aantal jaren alle leerlingen (ook vmbo-leerlingen) een landelijk centraal examen 
af (naast een schoolexamen) en voor het primair, voortgezet en middelbaar beroeps-
onderwijs zijn onlangs wettelijk geregelde referentieniveaus vastgesteld. Het toezicht op 
de kwaliteit van het onderwijs op scholen en instellingen werd de afgelopen jaren even-
eens aangescherpt.
Centrale examens vervullen een belangrijke functie bij het bewaken van het niveau 
van het onderwijs. Alleen het voortgezet onderwijs kent centrale examens. Na de 
schaal vergrotingsoperaties in het middelbaar beroepsonderwijs (s v m) en in het hoger 
beroepsonderwijs kregen de nieuw gevormde instellingen behalve een eigen wet-
telijk kader ook meer onderwijsinhoudelijke autonomie dan daarvoor (toen ze nog 
onder de w vo vielen). De instellingen werden zelf verantwoordelijk voor de bewaking 
van de kwaliteit van hun onderwijs, en de centrale examens werden afgeschaft. In het 
mbo ontstonden daarop algauw klachten over de kwaliteit van de examens. Er werden 
diverse maatregelen genomen om hier verbetering in aan te brengen. Zo werd het 
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 Kwaliteits centrum Examens (kce) opgericht, waarvan de taken in 2007 werden over-
genomen door de Inspectie van het Onderwijs. Kort geleden kwam aan het licht dat de 
examenpraktijk in een aantal hbo-opleidingen sterk te wensen overlaat. Inmiddels zijn 
er beleidsmaatregelen aangekondigd die het niveau van de opleidingen in het mbo en 
het hbo beter moeten borgen. Voor een aantal kernvakken zullen bijvoorbeeld landelijke 
examens worden ingevoerd.
Beide ontwikkelingen – steeds meer bestuurlijke autonomie gevolgd door aanscherping 
van eisen op het gebied van het niveau en de kwaliteit van het onderwijs – zijn niet los 
van elkaar te zien. De afgelopen vijf jaar groeide niet alleen de kritiek op het gedrag 
van de school- en instellingsbesturen, maar ontstonden ook steeds meer zorgen over 
de kwaliteit van het docentenkorps en het onderwijsniveau (niveaudaling en diploma- 
inflatie). Bestuurders van scholen en instellingen werd verweten veel te weinig middelen 
in te zetten voor het primaire onderwijsproces. De groeiende zorg over een teruglo-
pende kwaliteit leidde tot een groot aantal overheidsmaatregelen om het niveau van de 
leraren en van het onderwijs te verhogen en beter te borgen.

Nederland stond in de ontwikkeling naar autonomievergroting voor scholen en instel-
lingen zeker niet alleen. In de jaren tachtig en negentig vonden in veel westerse landen 
bestuurlijke hervormingen (deregulering, autonomievergroting) in het onderwijs 
plaats. Die hervormingen werden vooral gedragen door politieke krachten en kwamen 
niet direct uit het onderwijs zelf voort. Economische overwegingen speelden daarbij een 
belangrijke rol, zowel in de motivatie (bezuinigingen doelmatigheidsoverwegingen) als 
in de gebruikte concepten (management, productiviteit). De Nederlandse ‘vrijheid van 
onderwijs’ trok in internationaal verband regelmatig de aandacht (Karsten 1995).
Nederland is kampioen op het vlak van autonomie van scholen en instellingen, zo wordt 
vaak gesteld. Afgaande op internationaal vergelijkende gegevens (schema 3.1) lijkt op die 
constatering echter wel wat af te dingen.
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Schema 3.1 

Autonomie van scholen in Nederland, vergeleken met enkele andere Europese lidstaten

Selectie 
van school-
directeuren

Selectie 
vacatures 
leraren

Beslissing 
over
Uitgaven

Inhoud van 
minimaal 
verplichte 
curriculum

Keuze 
van les-
methoden

Besluit-
vorming 
over zitten-
blijven

Bepalen van 
de inhoud 
van erkende 
examens

België (vl) A A A N A A A
Nederland G G G A A A N
vk (Engeland) A A A N A A N
Finland N G G B A A N
Frankrijk N N B N A A N
Zweden N A A A A A N
Denemarken N N A B A B N
Duitsland N N N N A A N

A volledig autonoom
G besluitvorming kan door lokale autoriteit gedelegeerd zijn
B beperkt autonoom
N niet autonoom

Bron: Eurydice; Key Data 2009 (ontleend aan oc w 2010b)

Het schema laat zien dat de onderwijsinhoudelijke autonomie van scholen in Vlaanderen 
groter is dan in Nederland. Vlaanderen is ook de enige Europese regio waar scholen 
autonoom zijn in het bepalen van de inhoud van examens. Scholen in Vlaanderen zijn 
daarentegen niet autonoom als het gaat om de inhoud van het minimaal verplichte cur-
riculum. In Nederland is dat net andersom. Exameneisen worden hier door de overheid 
vastgesteld. Ze zijn in de praktijk behoorlijk richtinggevend voor de inhoud en inrichting 
van het onderwijs: niet alleen voor ‘het wat’ (inhoud en niveau), maar deels ook voor 
‘het hoe’ (bijvoorbeeld door activerend en competentiegericht onderwijs). In Nederland 
ligt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs formeel bij de school besturen, in som-
mige andere landen bij een lokale of regionale autoriteit (bijvoorbeeld de gemeente). 
Schoolbesturen kunnen de besluitvorming over de inzet van middelen en personeel 
weliswaar aan de schoolleiding delegeren, maar dat is geen vaste regel. Zij kunnen de 
autonomie van de school ook inperken. Als gevolg van processen van schaal vergroting 
en professionalisering van besturen (po en vo) en instellingen (mbo en hbo) zijn 
schoolbesturen en colleges van bestuur de afgelopen jaren steeds verder af komen te 
staan van het primaire proces binnen scholen en instellingen. Dat leidt regelmatig tot 
conflicten tussen het bestuurlijk management en docenten, hetgeen ten koste gaat 
van de kwaliteit van het onderwijs. Het schema laat ook zien dat scholen in landen als 
Frankrijk en Duitsland veel minder zelfstandig hun beleid kunnen bepalen dan scholen 
in Vlaanderen, Nederland en Zweden.
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3.2.2 De verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs

Vrijwel alle landen kennen naast regulier onderwijs vormen van speciaal onderwijs. 
Er zijn echter grote verschillen in de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs. In 
de meeste landen is het percentage leerlingen met speciale behoeften de afgelopen jaren 
gestegen. Van de in schema 3.1 genoemde landen kent Nederland sinds 1999 na Dene-
marken de grootste toename in de deelname aan speciaal onderwijs. Vergelijking tussen 
landen is echter moeilijk, omdat landen verschillende definities hanteren voor groepen 
met special educational needs.
Landen verschillen ook in de definitie van het begrip aparte voorziening. In landen 
waar naar verhouding weinig leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan, zoals Zweden 
en Finland, is er van oudsher voor gekozen zo veel mogelijk leerlingen in het reguliere 
onderwijs op te nemen. In dergelijke landen is het in stand houden van speciale voor-
zieningen ook niet erg efficiënt; het reizen van leerlingen naar speciale voorzieningen 
kost er meestal onevenredig veel tijd. Ook daarom spant men zich in die landen meer 
in om alle leerlingen in het reguliere onderwijs op te vangen. Scholen voor regulier 
onderwijs beschikken er veelal over extra personeel met specifieke deskundigheid. 
 Landen met een hoog percentage leerlingen in het speciaal onderwijs, zoals Nederland 
en Duitsland, hebben vaak een lange traditie op het gebied van aparte voorzieningen op 
dat vlak. Dit gaat doorgaans gepaard met een uitgebreid classificatiesysteem voor het 
vaststellen van stoornissen en handicaps en een fijnmazig net aan voorzieningen voor 
speciaal onderwijs. Verschillen in bevolkingsdichtheid tussen landen, maar ook tussen 
stad en platteland dragen dus bij aan verschillen in de mate waarin kinderen in aparte 
voor zieningen worden opgenomen (Smeets en Rispens 2008).

3.2.3 Leeftijd waarop de eerste selectie in het onderwijs plaatsvindt

In het Nederlandse onderwijsstelsel vindt het eerste moment van selectie plaats bij de 
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dat is, vergeleken met 
andere landen, op een relatief jonge leeftijd: 11 of 12 jaar. In veel andere landen (bijvoor-
beeld de Scandinavische landen) gebeurt dat pas op latere leeftijd (16 jaar). In Duitsland 
wordt daarentegen nog eerder geselecteerd dan in Nederland, namelijk op de leeftijd van 
10 jaar.
Het vroege selectiemoment was de afgelopen decennia in het Nederlandse onderwijs-
beleid onderwerp van heftige discussies. Het leidde tot een onderwijsvernieuwing 
(basisvorming), die echter al na een aantal jaren weer grotendeels werd teruggedraaid 
(zie hoofdstuk 9). De discussie hing bovendien sterk samen met een ander kenmerk van 
het Nederlandse onderwijsstelsel: de scheiding tussen beroeponderwijs en algemeen 
voortgezet onderwijs, die zich al in de onderbouw van het voortgezet onderwijs manifes-
teert. Het regulier voortgezet onderwijs bestaat anno 2010 uit vier schooltypen − prak-
tijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen 
voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) − en 
onderscheidt binnen het vmbo en het vwo ook nog eens verschillende leerwegen en 
niveaus − twee beroepsgerichte, een gemengde en een algemeen vormende leerweg 
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 binnen het vmbo en het gymnasium binnen het vwo. De institutionele differentiatie 
binnen het Nederlandse reguliere voortgezet onderwijs (in totaal acht verschillende 
leerwegen/schooltypen) en de daarmee gepaard gaande selectie is dan ook groot.

3.2.4 De positie van het beroepsonderwijs

Het Nederlandse onderwijsstelsel omvat in de hogere trap van het secundair onder-
wijs naast het algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw havo/vwo) een uitgebreide 
sector van middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren die het voortgezet onderwijs 
(met name het vmbo), al dan niet met een diploma, hebben verlaten. In 2010 telde het 
mbo 525.000 studenten. In datzelfde jaar zaten er in de bovenbouw van het algemeen 
voortgezet onderwijs (havo: leerjaren 4-5 en vwo: leerjaren 4-6) 231.000 leerlingen. 
Qua deelnemersaantal is het mbo dus ruim tweemaal zo groot als de bovenbouw van 
het algemeen voortgezet onderwijs. Het mbo leidt primair op voor de arbeidsmarkt. 
De bovenbouw van het algemeen voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op deel-
name aan het hoger onderwijs (hbo en wetenschappelijk onderwijs).
Als het gaat om de deelname van een substantieel deel van de leerlingen van 16 jaar en 
ouder aan middelbaar beroepsonderwijs is Nederland binnen Europa overigens zeker 
niet uniek. Hiervan is ook sprake in landen als Duitsland, België (Vlaanderen), Dene-
marken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (Engeland), maar zij verschillen wel in 
de vormgeving van hun middelbaar beroepsonderwijs. Visser en anderen (2010) onder-
zochten de wijze waarop deze landen hun beroepsonderwijs hebben ingericht. Daarbij 
werd met name gekeken naar de organisatie en inhoudelijke functie van het mbo. Uit die 
vergelijking komt onder andere naar voren dat alle landen worstelen met de vraag hoe 
de deelnemers in de laagste niveaus van het mbo het best kunnen worden opgevangen. 
Het type maatregelen dat de verschillende landen nemen blijkt sterk op elkaar te lijken: 
ontwikkeling van motiverende en toepassingsgerichte programma’s, combinaties van 
leren en werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en verlenging van de 
leerplicht, bijvoorbeeld in de vorm van invoering van een kwalificatieplicht.
Het onderzoek laat eveneens zien dat de invloed van sociale partners (en vooral de werk-
gevers) in landen met een duaal of gedualiseerd systeem erg groot is. In Denemarken 
neemt bijna 100% van de instroom in het middelbaar beroepsonderwijs deel aan duaal 
onderwijs: een combinatie van leren en werken in de vorm van een leerlingwezenstelsel. 
In Duitsland geldt dat voor driekwart van de instroom. In Nederland en Frankrijk start 
iets minder dan 30% in een duale opleiding, en in Engeland en Vlaanderen minder dan 
10%. De overige deelnemers in die landen volgen voltijd of deeltijd beroepsonderwijs. 
In Denemarken en Nederland maken naar verhouding veel volwassenen (werknemers) 
gebruik van duale opleidingen.
Uit de landenvergelijking blijkt ook dat Nederland een buitenbeentje is op het punt van 
de lange (vierjarige) middenkaderopleidingen. De aanwezigheid van die opleidingen 
zette lange tijd een ‘natuurlijke’ rem op de ontwikkeling van kort hoger onderwijs; een 
voorziening binnen het hoger onderwijs die in andere landen veel gebruikelijker is dan 
in Nederland. Nederland kent op dit punt alleen de zogeheten Associate degree-opleidin-
gen die onderdeel uitmaken van het hbo-bachelorprogramma (Visser et al. 2010).
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De lange mbo-opleidingen zijn in Nederland de afgelopen vijftien jaar sterk van karakter 
veranderd (minder op vakkennis en meer op de beroepspraktijk gericht). Dat ging niet 
alleen gepaard met een nieuwe instroom (vanuit het vmbo), maar ook met een daling 
van het niveau (meer daarover in hoofdstuk 10).

3.2.5 De mate van differentiatie en selectiviteit in het secundair onderwijs

Nederland heeft, vergeleken met andere westerse geïndustrialiseerde landen, een sterk 
selecterend en beroepsgericht onderwijsstelsel, net als Duitsland, Oostenrijk en België4. 
In dergelijke landen is het onderwijs sterk gedifferentieerd en gaat een hoog percentage 
leerlingen al op het secundaire onderwijsniveau naar het beroepsonderwijs. Landen met 
niet-selectieve, comprehensieve stelsels zijn de Scandinavische landen, de Verenigde 
 Staten, Nieuw-Zeeland en Australië. In die landen volgen jongeren minder vaak of 
helemaal geen beroepsopleidingen op secundair niveau. De aansluiting op de beroeps-
praktijk en de arbeidsmarkt vindt daar in de regel pas in het tertiair onderwijs of op de 
werkplek plaats.
Het sterk selecterende en beroepsgerichte karakter van enkele Europese onderwijs-
stelsels, zoals het Nederlandse, is regelmatig onderwerp van kritiek. Zo zouden 
dergelijke stelsels een remmend effect hebben op de doorstroom naar het hoger onder-
wijs en de bestaande sociale ongelijkheid reproduceren. In Nederland is dat laatste in de 
praktijk overigens veel minder het geval dan in Duitsland en België. Door de mogelijk-
heden om opleidingen te stapelen scoort Nederland niet slecht bij de doorstroom naar 
het hoger onderwijs.
In hoofdstuk 9 wordt uitvoerig ingegaan op het beleid dat in de periode 1990-2010 rond 
de vroege selectie (op 12-jarige leeftijd) werd gevoerd, en in hoofdstuk 10 komt het beleid 
rond de positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs aan de orde.

Studies naar de mate van differentiatie binnen onderwijsstelsels kijken met name naar 
externe differentiatie (tussen afzonderlijke schooltypen, leerwegen of programma’s) bin-
nen het secundair onderwijs. In het primair onderwijs is nauwelijks sprake van externe 
differentiatie, maar wel van interne differentiatie: differentiatie tussen leerlingen bin-
nen groepen (onderwijs op maat) of tussen groepen binnen scholen (bijvoorbeeld in de 
vorm van niveaugroepen of aparte groepen voor kinderen met beperkingen of stoornis-
sen dan wel hoogbegaafde kinderen). In dergelijke gevallen is selectie weliswaar minder 
waarneembaar, maar zeker niet afwezig.

3.3 Prestaties van het Nederlandse onderwijsstelsel (vergeleken met andere 
onderwijsstelsels)

De afgelopen decennia was er lange tijd betrekkelijk weinig belangstelling voor het 
onderwijsstelsel als zodanig. Het wetenschappelijk onderzoek richtte zich vrijwel uit-
sluitend op het micro- en meso-niveau van het onderwijs. Internationaal  vergelijkende 
databestanden (zoals pir l s, pisa, t i m ms en i a l s/a l l 5) en daarop gebaseerd 
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 empirisch onderzoek naar verbanden tussen kenmerken en prestaties van verschillende 
 onderwijsstelsels hebben daar de afgelopen jaren echter verandering in gebracht.
In het kader van het programma voor onderwijsonderzoek van n wo (proo) vond in 
2009 een eerste verkennende literatuurstudie plaats naar de effecten van kenmerken van 
onderwijsstelsels op het realiseren van publieke belangen: kwaliteit, doelmatigheid en 
toegankelijkheid.

3.3.1 Kenmerken van onderwijsstelsels en hun effect op de kwaliteit 
doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs

In de verkennende literatuurstudie van Webbink et al. (2009) werden zeven kenmerken 
onder de loep genomen, waarvan er vier in volgende hoofdstukken van deze studie wor-
den besproken.
Het eerste stelselkenmerk dat aan de orde kwam was ‘concurrentie en vrije school-
keuze’. Het Nederlandse onderwijsstelsel kan vanuit internationaal perspectief worden 
gekarakteriseerd als een stelsel met vrije schoolkeuze. De conclusie uit het beschikbare 
empirisch onderzoek lijkt te zijn dat concurrentie bijdraagt aan de prestaties van leerlin-
gen en dat landen met meer (school)keuzemogelijkheden beter scoren op internationale 
toetsen, maar dat de keerzijde daarvan is dat daardoor ook meer on gelijkheid kan ont-
staan. Samenvattend lijkt het erop dat vrije schoolkeuze tot gemiddeld betere prestaties 
leidt, en derhalve positief bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Daar staat echter 
tegenover dat de ongelijkheid in prestaties door vrije schoolkeuze kan toenemen. Er lijkt 
sprake van een uitruil tussen kwaliteit en ongelijkheid.
Ten aanzien van het stelselkenmerk ‘autonomie en verantwoording’ werd het volgende 
geconcludeerd. Het beschikbare empirische onderzoek laat zien dat de autonomie 
van scholen en de verantwoording door centrale examens of school accountability systems 
positief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Strategisch gedrag van scholen is 
volgens de onderzoekers echter een fact of life dat nadelig kan zijn voor de toegankelijk-
heid van het onderwijs. Dit is met name het geval als scholen bepaalde leerlingen gaan 
weren.
Bij het stelselkenmerk ‘selectie’ luidde de conclusie dat uit de internationale empirische 
literatuur geen eenduidig beeld valt af te leiden over de invloed van vroege selectie. 
Het onderzoek bevat wel aanwijzingen dat vroege selectie de invloed van de sociaal-
economische achtergrond van leerlingen op hun onderwijsuitkomsten versterkt. Vroege 
selectie lijkt tot meer ongelijkheid in onderwijskansen te leiden en vermindert dus de 
toegankelijkheid. De empirische literatuur geeft overigens geen antwoord op de vraag 
in hoeverre latere doorstroommogelijkheden eventuele nadelige effecten van vroege 
 selectie ongedaan kunnen maken.
De ‘verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs’ en ‘de toewijzing aan speciaal 
onderwijs’ zijn stelselkenmerken die tussen landen sterk uiteenlopen, zo werd eerder in 
dit hoofdstuk al vastgesteld. De empirische kennis over de effecten ervan op de kwali-
teit, toegankelijkheid en doelmatigheid en op de totale onderwijsuitkomsten is beperkt. 
De empirische bevindingen lijken erop te wijzen dat de vraag naar speciaal onderwijs 
gevoelig is voor de financieringssystematiek. Wat de effecten zijn van het opvangen 
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van leerlingen uit het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs (voor henzelf en hun 
 klasgenoten) is niet bekend (Webbink et al. 2009).

3.3.2 Stelselkenmerken en hun invloed op stelselprestaties

Er vindt de laatste jaren steeds meer onderzoek plaats naar de effecten van stelsel-
kenmerken, niet alleen voor de directe onderwijsprestaties, maar ook voor de langere 
termijn. In deze subparagraaf komen enkele voorbeelden van dergelijk onderzoek aan de 
orde.

Onderwijsstelsels en (on)gelijkheid in onderwijsprestaties
Van de Werfhorst en Mijs (2007) verrichtten enkele jaren geleden een landenvergelijkend 
literatuuronderzoek naar de relatie tussen onderwijsdifferentiatie en ongelijkheid. 
Daarbij werden twee soorten ongelijkheid onderscheiden: 1) ongelijkheid in termen van 
spreiding in leerprestaties en 2) ongelijkheid van kansen naar sekse, sociaal milieu en 
etniciteit. De auteurs trokken uit hun bevindingen de volgen de conclusies:
– Onderwijsdifferentiatie − een stelsel met vroege selectie en een relatief sterke 

 beroepsoriëntatie − leidt tot een grotere spreiding in leerprestaties.
– De hypothese dat door de spreiding van prestaties (als gevolg van de onderwijs-

differentiatie) het gemiddelde niveau van de leerprestaties toeneemt kon niet 
 bevestigd, maar ook niet verworpen worden. Dat differentiatie bijdraagt aan een 
meer efficiënte leeromgeving kan dan ook niet worden geconcludeerd.

– De spreiding in leerprestaties onder leerlingen in het voortgezet onderwijs is in 
Nederland erg laag; er dus is meer gelijkheid dan op basis van de relatief sterke diffe-
rentiatie in het onderwijsstelsel werd verwacht. Mogelijk wordt dit verklaard door de 
hoge mate van standaardisatie (via landelijke toetsen en examens) in het Nederlandse 
onderwijsstelsel. Dat zou ook de relatief hoge score van de gemiddelde leerprestaties 
kunnen verklaren. Een grotere autonomie voor scholen (en dus minder standaardisa-
tie) zou een nadelige invloed op de leerprestaties kunnen hebben.

– Met een toenemende differentiatie neemt de kansengelijkheid in schoolprestaties af. 
Daarbij past echter de kanttekening dat ongelijkheid al aanwezig is tijdens het primair 
onderwijs, en dus geen gevolg kan zijn van onderwijsdifferentiatie in het secundair 
onderwijs.

– De ongelijkheid ligt in Nederland iets boven het gemiddelde; een bevinding die op 
basis van de mate van onderwijsdifferentiatie te verwachten is. De kansengelijkheid 
naar sociaal milieu is iets groter dan op basis van de onderwijsdifferentiatie kan 
worden verwacht. Ook daarbij wordt echter weer de kanttekening geplaatst dat het 
Nederlandse onderwijssysteem sterk meritocratisch is: schoolprestaties in het basis-
onderwijs zijn in hoge mate bepalend voor de uiteindelijke onderwijspositie.

– Kijkend naar de volwassen bevolking kent Nederland, vergeleken met andere landen, 
een grote mate van gelijkheid. Die gelijkheid is de afgelopen decennia bovendien 
sterk toegenomen. De onderwijsongelijkheid is in de loop van de twintigste eeuw 
ongeveer met de helft afgenomen (zie ook Herweijer 2010).
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De auteurs vroegen zich af of de gelijkheid in het Nederlandse onderwijs, qua sprei-
ding in leerprestaties en naar sociaal milieu, groter zou zijn indien de selectie in het 
onderwijs later zou geschieden. In landen waar het lager secundair onderwijs werd 
veralgemeniseerd verminderde de ongelijkheid, zo geven sommige onderzoeken aan. 
Daarmee zou echter de signaalfunctie van het beroepsonderwijs voor de arbeidsmarkt 
verslechteren. Bovendien toont onderzoek aan dat met name de vroege selectie, en niet 
de beroepsgerichtheid van het onderwijsstelsel, de sociale gelijkheid belemmert. In dat 
verband valt de sterke afname van het aantal brede mavo/havo/vwo-brugklassen te be-
treuren (zie ook Van Elk et al. 2009).
Een aspect dat in landenvergelijkend onderzoek onderbelicht blijft is de mogelijkheid 
voor scholieren en studenten om tijdens hun onderwijsloopbaan naar een andere oplei-
ding over te stappen, waardoor verkeerde keuzes kunnen worden gecorrigeerd. Het hui-
dige onderwijsstelsel biedt, na een aantal jaren waarin het werd ontmoedigd, weer meer 
mogelijkheden tot stapelen van opleidingen (van mavo naar havo of via de beroeps-
kolom). Die stapelmogelijkheden zijn een kenmerk van het Nederlandse onderwijsstel-
sel dat in andere, sterk gedifferentieerde onderwijsstelsels (zoals het Duitse) ontbreekt.

Dronkers et al. stelden onlangs nog eens vast dat onderwijsstelsels niet over de hele linie 
goed of slecht zijn, maar dat ze verschillende gevolgen hebben voor verschillende groe-
pen. Sommige groepen zijn beter af in comprehensieve onderwijsstelsels en andere in 
matig of sterk gestratificeerde onderwijsstelsels (Dronkers et al. 2011).

Beroepsgerichte versus algemeen vormende onderwijsstelsels: effecten op actief 
burgerschap
Onderwijs vervult verschillende functies: naast voorbereiding op de arbeidsmarkt ook 
voorbereiding op maatschappelijke participatie (burgerschap) en persoonlijke vor-
ming. Van de Werfhorst deed onderzoek naar het verband tussen het type onderwijs 
dat men heeft gevolgd (beroepsonderwijs versus algemeen voortgezet onderwijs) en 
actief burgerschapsgedrag (deelname aan vrijwilligerswerk en -organisaties en politieke 
belangstelling). Daarbij gebruikte hij gegevens over zeventien landen (i a l s-data) (Van de 
Werfhorst 2007). Zijn belangrijkste conclusie luidt dat mensen die een beroepsopleiding 
hebben gevolgd minder maatschappelijk participeren dan mensen met een algemeen 
voortgezette opleiding. De verschillen zijn in sterk gedifferentieerde onderwijsstelsels 
bovendien groter dan in meer comprehensieve stelsels. Sterk beroepsgerichte stelsels 
bereiden hun leerlingen kennelijk minder goed voor op actief burgerschap (en vooral 
op deelname aan vrijwilligerswerk) dan onderwijsstelsels die minder beroepsgericht en 
meer algemeen vormend van aard zijn.
Tegenover het negatieve effect van sterk beroepsgerichte stelsels op actief burgerschap 
staat echter een positief effect van dergelijke stelsels op de arbeidsmarktparticipatie. 
Volgens Van de Werfhorst moet de conclusie dan ook niet zijn dat de positieve sig-
naalfunctie van beroepsgericht onderwijs (met een sterke betrokkenheid van werk-
gevers) zou moeten vervallen. Die positieve signaalfunctie zou gecombineerd moeten 
worden met een aanpak waarin de voorbereiding op burgerschap niet gescheiden (in 
het beroepsonderwijs en in het algemeen voortgezet onderwijs) maar gezamenlijk 



58

overheid en onderwijsbestel

 plaatsvindt. Dat zou kunnen leiden tot meer communicatie en een beter onderling 
begrip tussen beide groepen leerlingen, die in de regel uit verschillende sociale milieus 
afkomstig zijn.

Verschillen in effectiviteit tussen publieke en private scholen voor voortgezet 
onderwijs
Dronkers en Robert (2008) deden onderzoek naar verschillen in effectiviteit tussen 
publiek bekostigde openbare scholen, publiek bekostigde privaat bestuurde scholen 
(bijzonder onderwijs) en privaat bestuurde scholen die volledig afhankelijk zijn van 
private middelen (eigen bijdragen van ouders, donaties, sponsoring of fondsenwerving 
door ouders). De effectiviteit werd afgemeten aan de onderwijsprestaties van scholen op 
het gebied van lezen en rekenen/wiskunde. Het onderzoek betrof de prestaties van deze 
drie typen scholen in negentien landen van de oeso. In die landen gaat gemiddeld meer 
dan 80% naar een publiek bekostigde openbare school, ongeveer 15% naar een publiek 
bekostigde bijzondere school en slechts 3% naar een volledig private school.
Uit het onderzoek blijkt dat bijzondere scholen effectiever zijn dan openbare scholen 
met een qua sociaal milieu vergelijkbare leerlingenpopulatie; niet alleen bij rekenen/
wiskunde, maar ook bij lezen. Dat laatste is van belang omdat leesvaardigheid, meer 
dan rekenvaardigheid, samenhangt met het ouderlijk milieu. De belangrijkste verkla-
ring voor de hogere effectiviteit van bijzondere scholen is het betere schoolklimaat dat 
er heerst (plezierige omgangsvormen en een grotere onderlinge betrokkenheid tussen 
schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders). Het verschil in effectiviteit werd niet ver-
klaard door verschillen in onderwijskundige aanpak.
Het onderzoek laat ook zien dat private scholen minder effectief zijn dan openbare 
scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Dat verschil kon niet worden ver-
klaard door minder goede onderwijskundige condities of een slechter schoolklimaat. 
De belangrijkste verklaring lag in de gunstige sociale samenstelling van de leerlingen-
populatie binnen deze scholen. Die verhoogt de schoolprestaties weliswaar significant, 
maar heeft als mogelijk effect dat deze scholen zich minder genoodzaakt voelen de 
effectiviteit verder te verhogen, althans, zolang de ouders tevreden zijn met de bereikte 
resultaten. Private scholen kunnen in dat geval meer aandacht besteden aan andere 
vaardigheden dan lezen en rekenen (teamwork, competitie, leiderschap of cultureel 
kapitaal), die de geringere voortgang vergeleken met openbare scholen compenseren.
De effectiviteit van bijzondere scholen en private scholen bleken in alle onderzochte 
oeso -landen min of meer gelijk te zijn.

Onderwijsstelsels met centrale examens leveren betere prestaties, met name in 
combinatie met autonomie en schoolkeuzevrijheid
Wössmann (2002) onderzocht het effect van centrale examens op de schoolprestaties van 
leerlingen op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen. Hij deed dat op basis 
van t i m ms-data (1995 en 1999). Uit zijn onderzoek bleek dat de prestaties van leerlingen 
in landen met een centraal examen aanzienlijk hoger zijn dan in landen zonder centraal 
examen. Dat gold voor alle scholieren, ongeacht hun sociale achtergrond (Wössmann 
2002).
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Uit een meer recente studie (Wössmann et al. 2007), gebaseerd op pisa-data (2003), 
blijkt dat de schoolprestaties beter zijn in landen die verschillende vormen van verant-
woording kennen (voor leerlingen: centrale examens, overgangsbeoordelingen; voor 
docenten: bijwonen van lessen door in- en externen; voor scholen: vergelijking met 
andere scholen), zeker indien deze vormen gecombineerd worden.
Scholen in onderwijsstelsels die autonoom zijn in het aanstellen van leraren scoren 
beter dan scholen in stelsels zonder autonomie op het personele vlak. Scholen met 
beleidsvrijheid op het budgettaire vlak presteren daarentegen gemiddeld slechter. Auto-
nomie op het gebied van budget, personeel en onderwijsinhoud is vooral gunstig indien 
scholen zich via centrale examens moeten verantwoorden.
Leerlingen in landen met meer schoolkeuzevrijheid en concurrentie in de vorm van 
bijzonder onderwijs dat door de overheid hetzelfde bekostigd wordt als het openbaar 
onderwijs presteren eveneens beter dan leerlingen in onderwijsstelsels waar dat niet 
het geval is. De hogere prestaties gelden niet alleen voor cognitieve, maar ook voor niet- 
cognitieve vaardigheden (Wössmann et al. 2007).

3.4 Conclusies

3.4.1 Meeste veranderingen in het onderwijsstelsel vonden in de jaren negentig 
plaats

De meeste (structuur)veranderingen binnen het Nederlandse onderwijsstelsel vonden 
in de jaren negentig plaats. In de jaren nul bleven de veranderingen beperkt tot de 
 invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs. Het totaal aantal 
scholen en instellingen nam tussen 1990 en 2010 met 30% af. Het totaal aantal deel-
nemers steeg in diezelfde periode met 14%. In het middelbaar beroepsonderwijs en het 
voortgezet onderwijs vonden de meeste fusies plaats. In het hoger beroepsonderwijs 
was de groei van het aantal deelnemers het grootst.

3.4.2 In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs nam 
het niveau van de instroom af

Steeds meer leerlingen stromen na het voortgezet onderwijs door naar een vervolg-
opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs. Veel scholieren 
en studenten behalen geen diploma in de opleiding waar ze aan begonnen. De meeste 
ongediplomeerde schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs vervolgen hun oplei-
ding in het mbo. Studenten die in het hoger onderwijs geen diploma in de gekozen 
opleiding behalen stappen meestal over naar een andere opleiding of naar een lager 
opleidings niveau (hbo). Het opleidingsniveau van studenten die aan een mbo- of een 
hbo-opleiding begonnen daalde de afgelopen twintig jaar.
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3.4.3 Het Nederlandse onderwijsstelsel is zo gek nog niet

Het Nederlandse onderwijsstelsel wijkt op een aantal punten nogal af van onderwijs-
stelsels in andere landen, met name in de Angelsaksische en Scandinavische landen. 
Het onderwijsstelsel in Nederland is niet alleen zeer gedifferentieerd en selectief, maar 
ook sterk beroepsgericht. Volgens diverse onderzoeken is dat in principe nadelig voor de 
kansen voor leerlingen uit lagere sociale milieus. De gegevens laten echter ook zien dat 
leerlingen uit achterstandsmilieus hier naar verhouding goed presteren. Mogelijkheden 
zoals het stapelen van opleidingen kunnen het nadeel van een sterke differentiatie en 
beroepsgerichtheid kennelijk compenseren. Sommige onderzoeken wijzen terecht op de 
bijdrage die het voortraject (basisonderwijs en voorschoolse educatie) kan leveren aan 
het verminderen van de kansenongelijkheid. Door de sterke focus op het vroege selectie-
moment wordt hieraan vaak ten onrechte voorbijgegaan.Het Nederlandse stelsel scoort 
eveneens hoog op autonomie, bestaat uit een relatief hoog percentage van overheids-
wege bekostigde maar privaat bestuurde scholen (bijzonder onderwijs) en biedt daarmee 
een behoorlijke mate van concurrentie en keuzevrijheid. Het gebruik van landelijke 
toetsen en examens is eveneens een belangrijk kenmerk van het Nederlandse onder-
wijsstelsel. Al deze kenmerken dragen in principe bij aan de kwaliteit van het onderwijs 
en de prestaties van het stelsel. Ze kunnen de kansen voor kinderen uit lagere sociale 
milieus echter ook in de weg staan.De sterke beroepsgerichtheid van het Nederlandse 
stelsel lijkt ten koste te gaan van de prestaties op het gebied van actief burgerschap. Daar 
staat echter tegenover dat de arbeidsmarktkansen van schoolverlaters in beroepsgerich-
te stelsels beter zijn dan in meer comprehensieve en overwegend algemeen vormende 
stelsels. Deze bevindingen roepen wel de vraag op of de gerichtheid van het onderwijs-
stelsel op arbeidsmarkt en beroepspraktijk in de afgelopen decennia misschien niet iets 
te veel is doorgeschoten.

3.4.4 Toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid staan op gespannen voet met 
elkaar

De hiervoor genoemde empirische onderzoeken richtten zich vooral op de bij dragen van 
verschillende soorten stelsels aan de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. 
Ze leggen meestal geen relatie met de doelmatigheid van de verschillende onderwijsstel-
sels. Nederland stond lange tijd bekend als een land dat relatief hoge onderwijsprestaties 
realiseerde met relatief lage overheidsinvesteringen in het onderwijs. Het is de vraag of 
die doelmatigheid nog steeds zo groot is. Er zijn de afgelopen jaren veel extra middelen 
uitgetrokken voor de verbetering van kansen van zorgleerlingen en van leerlingen uit 
lagere sociale milieus (leerlinggebonden financiering, tegengaan voortijdig school-
verlaten, stapelen binnen de beroepskolom). Niet duidelijk is in hoeverre die extra 
middelen ook daadwerkelijk tot betere resultaten in termen van leerprestaties en 
arbeidsmarktkansen hebben geleid.Een nadeel van het naar ver houding sterk egali-
taire Nederlandse stelsel is dat er relatief weinig excellent presterende scholieren en 
studenten zijn. Het Nederlandse onderwijsstelsel werd rond de eeuwwisseling wel 
eens vergeleken met ‘een hoogvlakte met weinig toppen’. Bij  politieke budgettaire 
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afwegingen wint het voorkomen en verminderen van achterstanden, inactiviteit en 
uitkeringsafhankelijkheid (bijstand, w w, Wajong) het meestal van het bevorderen van 
excellentie. Er zitten, kortom, nogal wat inherente spanningen in het stelsel. Toeganke-
lijkheid (waaronder gelijke kansen), kwaliteit (waaronder excellentie) en doelmatigheid 
(waaronder een hoog rendement) kunnen moeilijk tegelijkertijd worden gerealiseerd. 
In het verleden is die spanning wel eens beschreven in termen van een trilemma tussen 
drie doelstellingen: vergroten van de toegankelijkheid, verbeteren van de kwaliteit (in 
termen van niveau) en verhogen van het rendement. Deze drie gaan moeilijk samen. 
Vergroting van de toegankelijkheid gaat, in combinatie met een verhoging van de 
kwaliteit, ten koste van de doelmatigheid. De combinatie van vergroting van de toe-
gankelijkheid en verhoging van het rendement leidt in de regel tot kwaliteitsdaling 
(Bronneman- Helmers 2004b). De problemen die recentelijk in het hoger beroepsonder-
wijs (Inholland) aan het licht kwamen zijn daarvan een duidelijk voorbeeld.

Noten

1 In 1990 viel het mbo nog onder de Wet op het voortgezet onderwijs. Van de leerlingen met een 

 diploma van een drie- of vierjarige mbo-opleiding ging in dat jaar 24% naar het hbo; in 2010 stroom-

de 47% van de gediplomeerden met een bol 3-4-diploma door naar het hbo. 

2 Na correctie voor de instroom van buiten het onderwijs.

3 Het gaat hierbij om uitstroom zonder diploma uit de laatst gevolgde hbo-opleiding.

4 Volgens Van Ravens (2011: 69) scoort Nederland van alle oe so -landen (oe so 2005) zelfs het hoogst 

op de mate van selectiviteit en stratificatie.

5 pir l s: Progress in International Reading Literacy Study; pisa: Programme for International Student 

Assessment; t i m m s: Trends in International Mathematics and Science Study; i a l s: International 

Adult Literacy Survey. 




