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4 Ontwikkelingen in het politieke en bestuurlijke 
landschap (1990-2010)

Onderwijsbeleid ontstaat niet in het luchtledige. Het overheidsbeleid met betrekking 
tot het onderwijsstelsel kwam in de afgelopen decennia tot stand onder invloed van 
uiteenlopende en deels ook samenhangende ontwikkelingen: veranderingen in de 
internationale, economische en maatschappelijke context, verschuivingen in politieke 
waarden en opvattingen over de rol van de overheid en wijzigingen in het institutionele 
kader waarbinnen de besluitvorming plaatsvindt.
Dit hoofdstuk brengt een aantal voor het onderwijsstelsel relevante ontwikkelingen en 
veranderingen in het politieke en bestuurlijke onderwijslandschap in kaart. De beschrij-
ving bestrijkt de periode 1990-2010. Het hoofdstuk begint met een kort overzicht van 
een enkele onderwijsexterne ontwikkelingen in de internationale, economische en 
maatschappelijke context die het decor vormen waarbinnen de veranderingen hebben 
plaatsgevonden. In paragraaf 4.2 gaat de aandacht uit naar een aantal verschuivingen in 
het politieke landschap, en paragraaf 4.3 geeft inzicht in enkele belangrijke bestuurlijke 
veranderingen die in de afgelopen twintig jaar in het onderwijs plaatsvonden. Aan het 
eind van het hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van een kort commentaar 
voorzien.

4.1 Ontwikkelingen in de beleidscontext (1990-2010)

Onderwijs en samenleving beïnvloeden elkaar. De afgelopen jaren zijn er heel wat 
beschouwingen gewijd aan de positieve economische en maatschappelijk effecten van 
het volgen van onderwijs. Zo werd aandacht besteed aan de bijdrage die het onderwijs 
kan leveren aan de concurrentiepositie van Nederland in de wereld, aan de sociale cohe-
sie die het onderwijs binnen de samenleving tot stand kan brengen en aan het belang 
van een goede opleiding voor de gezondheid en het levensgeluk van mensen. Tegelijker-
tijd oefenen economische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen ook een 
belangrijke invloed uit op de gang van zaken in het onderwijs.
Ontwikkelingen in het onderwijsstelsel zijn niet los te zien van de demografische ont-
wikkeling (omvang en samenstelling van de leerlingen- en studentenpopulatie) en van 
ontwikkelingen in de deelname aan het onderwijs. Ook de (internationale) economische 
ontwikkeling is van eminent belang, niet alleen voor de economische groei en de voor 
het onderwijsstelsel beschikbare financiële middelen op de rijksbegroting, maar ook 
voor de werkgelegenheid en de mogelijkheden voor leerlingen en studenten om na hun 
studie een passende plaats op de arbeidsmarkt te vinden.
Het funderend onderwijs kreeg de afgelopen decennia te maken met veranderingen in 
de verhouding tussen school en gezin, bijvoorbeeld bij de schoolkeuze. De keuze van 
een school werd steeds minder bepaald door de eigen religieuze of levensbeschouwelijke 
achtergrond, en overwegingen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs werden 
steeds belangrijker. Ouders gingen meer eisen stellen en kinderen vroegen meer per-
soonlijke aandacht, zeker indien sprake was van handicaps of ontwikkelingsstoornissen. 
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Om de onderwijsdeelname minder afhankelijk te maken van het sociale milieu waarin 
kinderen opgroeien worden onderwijsprestaties steeds meer getoetst en gemeten. 
Het onderwijs werd meritocratischer; de maatschappelijke kansen van leerlingen wor-
den, meer dan enkele decennia geleden, door persoonlijke capaciteiten (intelligentie) 
en verdiensten (motivatie en inzet) bepaald en minder door het milieu van herkomst. 
Het meritocratisch ideaal kent echter ook een keerzijde. Succes in het onderwijs wordt 
steeds meer eigen verdienste en falen eigen schuld (Herweijer 2010).
In het beroeps- en hoger onderwijs speelden andere onderwijsexterne ontwikkelingen 
een rol. De eisen op de arbeidsmarkt werden niet alleen hoger, maar veranderden ook 
van karakter. De onderwijsparticipatie vertoonde de afgelopen decennia een spectacu-
laire groei, vooral als gevolg van de emancipatie van vrouwen en meisjes, maar ook door 
stijgende ambities onder de steeds hoger opgeleide ouders en hun kinderen. De onder-
wijsdeelname kreeg als het ware het karakter van een wedloop om een zo hoog mogelijk 
startniveau op de arbeidsmarkt te bereiken. De onderwijsexpansie werd nog versterkt 
door de internationale economische ontwikkelingen. De Europese Unie (eu) kreeg de 
afgelopen jaren steeds meer invloed op het onderwijsbeleid (Lissabondoelstellingen). 
Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso) zorgt met 
haar jaarlijkse publicatie over de prestaties van de verschillende onderwijsstelsels in de 
westerse geïndustrialiseerde wereld voor de nodige discussie over ons onderwijsstelsel.
Externe ontwikkelingen kunnen elkaar versterken, maar ook tot conflicterende beleids-
ambities leiden. Lang niet alle jongeren zijn in staat om aan de veranderde en hogere 
eisen te voldoen. Scholen en instellingen worden geconfronteerd met een overvloed aan 
beleidsambities, die moeilijk gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd. Al die ontwikke-
lingen leveren spanningen op: zowel op het niveau van de leerlingen en hun ouders als 
op het niveau van de scholen en het onderwijsstelsel als geheel.
Bij de beschrijving van het beleid rond de vier stelselkenmerken in het tweede deel van 
deze studie (in de hoofdstukken 6 tot en met 11) komen de bovengenoemde context-
factoren regelmatig aan de orde.

4.2 Verschuivingen in het politieke landschap

4.2.1 Politiek als gezaghebbende toedeling van waarden1

Onderwijsbeleid geeft uitdrukking aan de waardeoriëntaties van de politieke stro-
mingen die op dat moment in coalitieverband de regering vormen. Onderwijs is een 
beleidssector die bij uitstek te maken heeft met uiteenlopende visies op mens en samen-
leving en op de wenselijke inrichting van die samenleving.
Zonder de kleinere politieke partijen tekort te willen doen domineren in Nederland 
sinds de Tweede Wereldoorlog grofweg drie centrale waardesystemen: de sociaaldemo-
cratie, de christendemocratie en het liberalisme. Hoewel er in de loop der jaren binnen 
deze drie stromingen regelmatig accentverschuivingen plaatsvonden, bijvoorbeeld van 
klassiek liberaal naar sociaal liberaal, tastte dit de belangrijkste verschillen tussen de 
stromingen niet aan. In het volgende schema worden deze drie politieke hoofdstromen 
en hun waardeoriëntaties in grote lijnen neergezet.
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Schema 4.1 

Politieke waarden, bestuurlijke aangrijpingspunten en onderwijsdoelstellingen

Belangrijkste 
waarde Bestuurlijk

Aangrijpingspunt 
 onderwijs

Onderscheidende 
onderwijs  doelstelling

Instru-
menten

Belangrijkste partners 
binnen/buiten het 
onderwijs 

Sociaal- 
democratie

gelijkheid/
uniformiteit

overheid structuur/aanbod
sociale groep

emancipatie/
achterstands bestrijding

subsi-
diëring

publieke sector
gemeenten

Christen-
democratie

broederschap
gemeenschap

particulier 
 initiatief

richting/aanbod
levens-
beschouwelijke 
groep

normen en  waarden
gemeenschaps- 
 vorming

samen-
werking

publieke sector
maatschappelijk 
middenveld

Liberalisme vrijheid/ 
variëteit

markt school/vraag
Individuele   
burger

selectie
keuzevrijheid

markt-
werking

private sector
werkgevers

Bron: scp

Na de verkiezingen vindt coalitievorming plaats. In de periode 1990-2010 waren er, 
uitgaande van bovengenoemde politieke stromen, vier typen coalities aan het bewind. 
Deze komen later in dit rapport uitvoerig aan de orde, namelijk:
– christendemocratisch/sociaaldemocratisch (1989-1994 en 2007-2010);
– sociaaldemocratisch/liberaal (1994-1998 en 1998-2002);
– christendemocratisch/liberaal (2002-2003, 2003-2006 en 2006-2007);
– liberaal/christendemocratisch (vanaf oktober 2010).

De relevantie van coalitiewisselingen ligt in de eerste plaats in de verschillen in politiek-
bestuurlijke opvattingen over het te voeren onderwijsbeleid. Die verschillen hebben 
vooral betrekking op de opvattingen over de rol van de rijksoverheid, op het belang 
dat wordt gehecht aan artikel 23 en op de verhouding tussen centraal en decentraal 
(functioneel dan wel territoriaal) onderwijsbeleid. Ook bij meer inhoudelijke beleids-
doelstellingen lopen de opvattingen uiteen. Zo worden in liberale kring bijvoorbeeld 
andere opvattingen gehuldigd over gelijke kansen en selectie dan onder sociaalde-
mocraten. Waar liberalen vooral streven naar een gelijke uitgangspositie bij de start 
van het onderwijs, stellen sociaaldemocraten vaker een gelijke onderwijsuitkomst als 
norm. Daarbij benadrukken liberalen vooral de keuzevrijheid van het individu en letten 
sociaaldemocraten veel meer op de schoolloopbanen van leerlingen uit verschillende 
sociale milieus. Christendemocraten zijn op het punt van gelijke kansen en selectie wat 
minder uitgesproken; hun aandacht richt zich meer op individuele zorg en de positie van 
kinderen en jongeren in plattelandsgebieden dan op bestrijding van milieugebonden 
achterstanden en de positie van kinderen uit lagere sociale milieus en in de grote steden.
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4.2.2 Regeerakkoorden

Nadat de coalitiebespreking zijn afgerond worden de belangrijkste afspraken tussen 
de coalitiepartijen neergelegd in een regeerakkoord. De beleidsvoornemens in de 
achtereenvolgende regeerakkoorden getuigen niet alleen van veranderingen in de eco-
nomische en maatschappelijke context, maar ook van verschuivingen in de politieke 
samenstelling van de coalitie.

Regeerakkoord 1989 (cda /PvdA)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1989 viel de v v d terug van 27 naar 22 zetels. Met de 
54 zetels van het cda leverde dat slechts een krappe meerderheid van 76 zetels op. 
Te krap volgens Lubbers (cda), die zich dan ook gedwongen zag bij zijn derde kabinet de 
v v d in te ruilen voor de PvdA. Het wantrouwen van de PvdA ten opzichte van het cda 
was echter groot. De mislukte samenwerking tussen Van Agt en Den Uyl in het tweede 
kabinet-Van Agt (cda/PvdA/D66: 1981-1982) lag nog vers in het geheugen. Daarom werd 
een zeer gedetailleerd regeerakkoord opgesteld met afspraken over bezuinigingen, de 
wao, een basisgezondheidsverzekering (het latere plan-Simons) en de basisvorming.
De onderwijsparagraaf in het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers iii besloeg bijna 
vijf en een halve pagina (op een totaal van 61 pagina’s). Er worden niet alleen gede-
tailleerde afspraken gemaakt over de basisvorming en over het scholenbestand (de 
schaal vergroting c.q. vorming van brede scholengemeenschappen in het voortgezet 
onderwijs), maar ook over de verzelfstandiging van scholen (een nieuwe bekostigings-
wijze voor het personeel vooruitlopend op de lumpsumbekostiging, stimulering van 
bestuurlijke schaalvergroting), over noodzakelijke besparingen op met name het gebied 
van de studiefinanciering en over een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt (rendementsproblemen, tegengaan inefficiënte leerwegen, grotere 
betrokkenheid en bestuurlijke medeverantwoordelijkheid van de afnemers bij het 
beroeps onderwijs). Voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zal een advies-
commissie worden ingesteld (t k 1989/1990, 21132, nr. 8).

Regeerakkoord 1994 (PvdA/v vd/D66)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 leed het cda flink verlies. De christendemocra-
ten, die als middenpartij vrijwel altijd regeringsverantwoordelijkheid hadden gedragen, 
gingen voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog in de oppositie. Er kwam een paars 
kabinet bestaande uit PvdA, v v d en D66.
Het regeerakkoord van het kabinet-Kok I (1994-1998), Keuzen voor de toekomst, besloeg in 
totaal 43 pagina’s, waarvan drie en een halve pagina waren gewijd aan het onderwijs. 
Er worden diverse maatregelen voorgesteld waarover in een coalitie met het cda nooit 
overeenstemming had kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld een decentralisatie van het 
onderwijsachterstandenbeleid naar de gemeente. Met het oog daarop moest de gemeen-
te haar taak als bevoegd gezag van het openbaar onderwijs wel meer op afstand gaan uit-
oefenen. De bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsschool zal wettelijk worden 
geregeld en het automatisme van de zogeheten overschrijdingsregeling wordt vervangen 
door een regeling die de financiële gelijkstelling tussen openbaar en  bijzonder onderwijs 
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in materiële zin realiseert. Ook de overlegstructuur met het onderwijsveld wordt vereen-
voudigd.
Het middelbaar beroepsonderwijs wordt samen met het leerlingwezen en de volwas-
seneneducatie regionaal geïntegreerd in zogenoemde regionale opleidingencentra 
(roc-vorming). Profilering van de tweede fase van het voortgezet onderwijs moet de 
aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs verbeteren. In het 
kader van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet zal gestreefd worden naar een 
versobering van lange leerwegen en een verkorting van de gemiddelde verblijfsduur 
van studenten. Voor het hoger onderwijs wordt een structuurwijziging voorgesteld, 
waarbij wordt uitgegaan van een vrij toegankelijke basisopleiding van drie jaar en een 
selectief toegankelijke vervolgopleiding van één tot drie jaar. De bevoegdheden van de 
instellingen van hoger onderwijs worden verruimd (bestuursstructuur, capaciteit- en 
selectiebeleid, collegegeldvaststelling voor vervolgopleidingen). Ten aanzien van de stu-
diefinanciering moet een principiële keuze worden gemaakt voor een sociaal leenstelsel, 
waarbij studenten zelf verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van hun studie en 
levensonderhoud. Voor vervolgopleidingen zullen van overheidswege alleen leenfacili-
teiten worden verstrekt (t k 1993/1994, 23715, nr. 11).

Regeerakkoord 1998 (PvdA/v vd/D66)
Na de verkiezingen van 1998 wordt de coalitie PvdA/v v d/D66 gecontinueerd. De eco-
nomische situatie is nu echter een stuk rooskleuriger, en het regeerakkoord van het 
kabinet-Kok ii ademt dan ook een heel andere geest dan dat van het eerste paarse kabinet. 
Er wordt extra geïnvesteerd in het onderwijs, oplopend tot 1,8 miljard gulden in 2002. 
‘Bij het inzetten van die extra middelen gaat het niet om stelselwijzigingen. In vorige 
regeerperioden zijn reeds veel onderwijswetten gewijzigd, respectievelijk vastgesteld. 
In deze regeerperiode gaat het om de uitvoering van deze onderwijswetten en om inves-
teringen in de bewaking van de kwaliteit en het rendement van het onderwijs.’
Autonomievergroting en deregulering worden voortgezet. Daar staat tegenover dat de 
publieke verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs zal moeten toenemen. In 
verband daarmee zal de rol van de inspectie worden versterkt. De kwaliteit van scholen 
en instellingen moet transparanter worden zodat ouders, leerlingen en studenten een 
bewuste keuze kunnen maken. Verdere stimulering van institutionele schaalvergroting 
zal niet plaatsvinden. Roc’s zullen een bijdrage moeten leveren aan het ‘een leven lang 
leren’ en daartoe nauw gaan samenwerken met de scholingsinstellingen van arbeids-
voorziening. Ook het stelsel van hoger onderwijs en studiefinanciering zal zich sterker 
moeten richten op het uitgangspunt van wederkerend leren. De doorstroom van het 
mbo naar het hbo niet worden belemmerd. Samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
het beroepsonderwijs zal verder worden versterkt. Er zullen experimenten komen met 
alternatieve vormen van toelating tot studies met een numerus fixus, en ten slotte wordt 
bezien of er meer flexibiliteit in de opleidingen kan worden gebracht (t k 1997/1998, 
26024, nr. 10).
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Regeerakkoorden 2002 (cda /v vd/lpf) en 2003 (cda /v vd/D66)
De verkiezingen in 2002 brengen een kleine aardverschuiving teweeg. De PvdA verliest 
veel zetels, en de l pf (Lijst Pim Fortuyn) komt vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede 
Kamer. Het kabinet-Balkenende I begint zijn werkzaamheden in juli 2002, maar valt al na 
86 dagen. Na nieuwe verkiezingen, waarbij de l pf veel van haar zetels verliest, treedt in 
2003 het kabinet-Balkenende ii aan, bestaande uit cda, v v d en D66. In juni 2006 ontstaat 
een kabinetscrisis, waarna cda en v v d in juli 2006 samen verdergaan als het kabinet-
Balkenende iii.
Het strategisch akkoord, Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken, dat de grond-
slag vormde voor het eerste kabinet-Balkenende (2002-2003), bevat een bescheiden 
onderwijsparagraaf. Fusies en de vorming van steeds grotere scholen moeten worden 
afgeremd, zo wordt gesteld. Scholen moeten een menselijke maat hebben. Ouders en 
leerlingen moeten objectief inzicht kunnen hebben in de kwaliteit van een school. Het 
vmbo vereist speciale aandacht, de hoge uitval en onvoldoende doorstroom naar ver-
volgopleidingen moeten worden gestopt.
Het hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Balkenende ii  (2003-2006), Meedoen, meer werk, 
minder regels, bevat eveneens een beknopte onderwijsparagraaf (één pagina op een 
totaal van 59 pagina’s). In het hoofdlijnenakkoord verandert het decentralisatiebeleid 
dat bij het eerste paarse kabinet was ingeslagen (richting gemeente) van koers (richting 
schoolbesturen) en wordt de vrijheid van onderwijs nog eens nadrukkelijk gestipuleerd: 
‘Schoolbudgetten zullen zo veel mogelijk worden gebundeld en gedecentraliseerd (ook 
van gemeenten) naar de scholen.’ In dat kader worden middelen voor onderwijsach-
terstandenbeleid en gewichtenregeling samengebracht in één nieuwe regeling met als 
maatstaf de feitelijke achterstand van de leerling. Het extra budget dat scholen krijgen 
kan naar eigen inzicht worden besteed. De overheid gaat zich vooral richten op de kwa-
liteit van de onderwijsoutput (eindtermen, kerncurriculum) en zorgt voor toezicht daar-
op. Aan de vrijheid van onderwijs wordt niet getornd. Scholen hebben recht op naleving 
en bescherming van hun eigen grondslag en traditie en kunnen van ouders en leerlingen 
vragen die te respecteren. Bij de uitwerking van plannen voor de integratie van zorgleer-
lingen in het regulier onderwijs zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden 
van scholen om leerlingen met een zware zorgvraag een plaats te geven. Speciaal onder-
wijs blijft een noodzakelijke aanvulling op het regulier onderwijs. De bestrijding van het 
voortijdig schoolverlaten zal krachtig ter hand worden genomen (t k 2001/2002, 28375, 
nr. 5; t k 2002/2003, 28637, nr. 19).

Regeerakkoord 2007 (cda /PvdA/cu)
Bij de verkiezingen in november 2006 waren de Socialistische Partij (sp) en de nieuwe 
Partij voor de Vrijheid (p v v) de grote winnaars. De v v d verloor veel stemmen aan de 
p v v. In februari 2007 trad het kabinet-Balkenende iv aan, bestaande uit cda, PvdA en Chris-
tenUnie.
Het coalitieakkoord Samen werken, samen leven telt 53 pagina’s, waarvan anderhalve pagina 
is gewijd aan onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs moet worden gegarandeerd, zo 
luidt het eerste punt. Wat leerlingen en studenten moeten kennen en kunnen wordt dui-
delijk vastgelegd. Scholen krijgen meer ruimte voor de invulling daarvan, maar moeten 
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over de resultaten wel verantwoording afleggen aan ouders, studenten en de minister. 
Bij tekortschieten moet de minister snel en effectief kunnen ingrijpen. Bij goed preste-
ren van onderwijsinstellingen zal sprake zijn van vermindering van toezicht. Scholen 
hebben recht op naleving en bescherming van hun grondslag en traditie. Segregatie in 
het onderwijs moet worden bestreden zonder dat er sprake is van een acceptatieplicht. 
Bij de verdere uitwerking van plannen voor de integratie van zorgleerlingen in het regu-
liere onderwijs zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden van scholen om 
aan de zorgvraag te voldoen. Speciaal onderwijs blijft een noodzakelijke aanvulling op 
het reguliere onderwijs. Er komt een nieuw geïntegreerd wetsvoorstel voor bekostiging 
en besturing van het hoger onderwijs en onderzoek. Wetgeving die doorstroming in de 
beroepskolom vmbo-mbo-hbo belemmert zal worden geschrapt.

Regeerakkoord 2010 (v vd/cda met gedoogsteun van de pv v)
De verkiezingen in 2010 brengen opnieuw een flinke aardverschuiving teweeg. Het cda 
verliest flink, de p v v wint en de v v d wordt voor het eerst sinds het kabinet-Cort van der 
Linden (1913-1918) de grootste partij. In oktober 2010 gaat het minderheidskabinet-Rutte, 
bestaande uit v v d en cda en met gedoogsteun van de Tweede Kamerfractie van de p v v, 
aan de slag.
Het regeerakkoord, Vrijheid en verantwoordelijkheid, telt in totaal 46 pagina’s waarvan bijna 
twee en een halve pagina is gewijd aan onderwijs. Om de overheidsfinanciën na de 
Kredietcrisis weer gezond te maken en de rijksbegroting op orde te brengen zal in de 
periode 2011-2015 18 miljard euro moeten worden bezuinigd. ‘Nederland heeft de ambitie 
om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Dit vraagt om versterking van de 
kwaliteit van het onderwijs en bevordering van hogere prestaties,’ zo begint de onder-
wijsparagraaf. Er moet in het onderwijs meer ruimte komen voor vakmanschap, presta-
tie en excellentie. De aansluiting tussen de verschillende vormen van onderwijs wordt 
verbeterd. Uit de financiële bijlage bij het regeerakkoord blijkt waarop in het onderwijs 
het meest zal worden bezuinigd (in totaal 1,3 miljard euro in 2015): op passend onderwijs 
(300 miljoen), op het mbo (niet langer bekostigen van deelnemers van 30 jaar en ouder: 
190 miljoen), op verkorting van de opleidingsduur (140 miljoen) en op het hoger onder-
wijs (langstudeerders: studenten en instellingen samen 280 miljoen). Het te bezuinigen 
bedrag van 1,3 miljard euro zal weer in het onderwijs worden geïnvesteerd om de kwali-
teit daarvan te verhogen.

4.2.3 Bewindslieden en de verdeling van portefeuilles

Bepaalt de inhoud van het regeerakkoord de koers en daarmee de politieke ruimte voor 
beleid in geval van controversiële onderwerpen, de invulling van die ruimte vindt door 
de bewindslieden plaats. Gedurende de afgelopen twintig jaar (1990-2010) werd het 
onderwijsbeleid, uitgaande van de drie politieke hoofdstromen, bepaald door vier typen 
coalities (cda/PvdA (1989-1994 en 2007-2010), PvdA/v v d (1994-1998 en 1998-2002), cda/
v v d (2002-2003, 2003-2006, 2006-2007) en v v d/cda (vanaf oktober 2010). Dat gebeurde 
in acht (deels demissionaire) kabinetten.
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Binnen de achtereenvolgende kabinetten werden onderwijsportefeuilles voor de ver-
schillende beleidssectoren als volgt verdeeld over de minister en een of meer staats-
secretarissen.

Schema 4.2 

Kabinetten, coalities, bewindslieden en portefeuilleverdeling binnen oc w

Lubbers ii i Kok I Kok ii
Balkenende
I, i i , i i i

Balkenende
iv Rutte 

Periode 1989-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2007 2007-2010 Vanaf okt. 2010

Coalitie cda/PvdA PvdA/vvd/D66 PvdA/vvd/D66 cda/vvd/lpf/
D66

cda/PvdA/cu vvd/cda

Minister Jo Ritzen 
(PvdA)
bve

Jo Ritzen (PvdA)
bve/ho

Loek Hermans 
(vvd)
bve/ho

Maria v.d.Hoeven 
(cda)
po/vo

Ronald  Plasterk 
(PvdA)
ho

Marja van Bijs-
terveldt (cda) 
po/vo/mbo

Staats-
secretaris

Jacques 
 Wallage 
(PvdA)
po/vo

Tineke  Netelenbos 
(PvdA)
po/vo

Karin  Adelmund
(PvdA)
po/vo

Annet Nijs
Mark Rutte
(vvd)
bve/ho

Marja van 
 Bijsterveld 
(cda) vo/bve

Halbe  Zijlstra 
(vvd)
ho

Staats-
secretaris

Job Cohen 
(PvdA)
ho

Sharon  Dijksma  
(PvdA)
po

Bron: scp

In het schema valt in de eerste plaats op dat gedurende de eerste twee kabinet-
ten – de kabinetten-Lubbers i i i  (1989-1994) en -Kok I (1994-1998) – de minister als de 
staatssecretaris(sen) voor onderwijs afkomstig waren uit dezelfde partij: de PvdA. Dat 
was ongebruikelijk. Voor die tijd waren de bewindslieden die zich met het onderwijs be-
zighielden altijd afkomstig uit verschillende partijen. Daarmee werden de nodige checks 
and balances ingebouwd op het sterk waardegeladen en politiek gevoelige terrein van het 
onderwijs. In de kabinetten-Kok ii, -Balkenende i  t/m i v en het zittende kabinet-Rutte 
vertegenwoordig(d)en de bewindslieden op het ministerie van oc w als vanouds weer de 
verschillende politieke stromingen binnen de coalitie.
Het schema laat in de tweede plaats zien dat er in alle kabinetten sprake was van een 
taakverdeling tussen de minister en de staatssecretarissen, waarbij de minister meestal 
het hoger onderwijs voor zijn rekening nam en de staatsecretarissen het funderend 
onderwijs. De kabinetten-Balkenende i  t/m ii i  en het kabinet-Rutte vorm(d)en een 
uitzondering op deze regel. In de periode 2002-2007 was de minister verantwoordelijk 
voor het funderend onderwijs en lag de verantwoordelijkheid voor het middelbaar 
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bij staatsecretaris(sen). Dat de minister in het 
kabinet-Balkenende i v naast het hoger onderwijs ook de portefeuilles emancipatie en 
cultuur voor zijn rekening nam was ook niet eerder voorgekomen. De portefeuille cul-
tuur was van oudsher in handen van een staatssecretaris. Het emancipatiedossier was, 
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net als dat van de kinderopvang, tijdens de formatie van dat kabinet overgeheveld van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sz w) naar het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w). In het kabinet-Rutte is de minister niet alleen 
ver antwoordelijk voor het funderend onderwijs, maar ook voor het middelbaar beroeps-
onderwijs. De staatssecretaris gaat over het hoger onderwijs en over cultuur. De kinder-
opvang is weer terug bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De taakverdeling tussen bewindslieden kan een samenhangende visie op het onder-
wijsbestel in de weg staan. Dat vonden althans de scholieren- en studentenorganisaties 
(waarover meer in hoofdstuk 5). Zij overhandigden in 2008 een resolutie aan de minister 
waarin zij erop aandrongen het hele onderwijsbeleid bij één bewindspersoon (de minis-
ter van Onderwijs) onder te brengen. Daarmee zou de versnippering in het onderwijs 
kunnen worden tegengegaan en sectoroverstijgende problemen, zoals de voortijdige 
uitval, beter kunnen worden aangepakt.
De onderwerpen waarover en de wijze waarop nieuw beleid wordt voorbereid, verdedigd 
en uitgevoerd zijn ook afhankelijk van de (bewinds)persoon zelf. Een belangrijk onder-
scheid betreft de mate waarin ministers zich actief dan wel passief opstellen (Van Wie-
ringen 2010). Ministers met een voorkeur voor een actief beleid, zoals minister Ritzen 
(PvdA), zetten hun beleid nogal eens door tegen de zin van het onderwijsveld in. Minis-
ters die zich meer afwachtend opstellen, zoals minister Van der Hoeven (cda), luisteren 
eerst naar het onderwijsveld, om die geluiden vervolgens in landelijk beleid te vertalen.
Naast politieke affiliatie spelen ook achtergrond (eerdere werkzaamheden, netwerken), 
ambitie en gedrevenheid en persoonlijkheid een rol. Zo werden de onderwerpen die 
minister Ritzen in de kabinetten-Lubbers i i i  en -Kok I op de agenda zette sterk bepaald 
door zijn achtergrond als hoogleraar en onderwijseconoom. Vanuit die achtergrond 
had hij regelmatig kritiek geuit op het onderwijsbeleid. Kort voordat hij het verzoek 
kreeg minister te worden had hij nog de uitspraak gedaan dat de onderwijsbegroting het 
papier waarop ze was gedrukt niet waard was. Hij benaderde het onderwijs met name 
vanuit een financieel-economische invalshoek. Als minister hield hij zich dan ook vooral 
bezig met financiële vraagstukken, zoals de bekostiging van het hoger onderwijs, de 
studiefinanciering, het rendement van het onderwijs en de (on)doelmatigheid van leer-
wegen in het onderwijs. Ook probeerde hij de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt te verbeteren en werkgevers, ook in financiële zin, meer bij het beroepsonderwijs 
te betrekken.
Minister Hermans was bestuurskundige van origine, en voordat hij in het kabinet-Kok ii 
aantrad leraar, gemeenteraadslid, lid van de Tweede Kamer, burgemeester en Commis-
saris van de Koningin. Vanuit die achtergrond richtte hij zich tijdens zijn ministerschap 
vooral op onderwerpen van bestuurlijke en financiële aard. Zo bracht hij twee beleids-
brieven uit waarin een nieuwe koers voor de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs 
uiteen werd gezet. Ook de Wet op onderwijstoezicht kwam tijdens zijn regeerperiode tot 
stand.
Minister van der Hoeven had een achtergrond in zowel het onderwijs (docent, school-
decaan, directeur van een opleidingsinstituut) als de politiek (gemeenteraadslid en lid 
van de Tweede Kamer). Zij beschikte niet alleen over een ruime parlementaire ervaring, 
maar kende ook het onderwijs(veld) goed. Tijdens haar ministerschap onderhield zij 
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intensieve contacten met het onderwijsveld. De door haar uitgebrachte Koersdocumen-
ten kwamen in nauw overleg met vertegenwoordigers van de onderwijsveld tot stand.
Van der Hoevens opvolger, minister Plasterk, had een achtergrond in het (natuur)
wetenschappelijk onderzoek. Een van zijn eerste maatregelen was de overheveling van 
financië le middelen voor onderzoek van de universiteiten naar de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk Onderzoek (n wo). Daarnaast werden er tijdens zijn driejarig 
ministerschap extra middelen uitgetrokken voor scholingsmogelijkheden en hogere 
salarissenschalen voor leraren.
Minister van Bijsterveldt heeft vooral een politieke achtergrond. Ze was werkzaam als 
wethouder en burgemeester en werd in 2002 gekozen als voorzitter van het cda. Bij het 
aantreden van het kabinet-Balkenende i v werd ze staatssecretaris voor het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs. In het kabinet-Rutte werd ze minister van Onderwijs, met 
primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in haar portefeuille.

4.2.4 Verschillen in politieke aandacht voor het onderwijsstelsel

In hoeverre stelden de verschillende kabinetten het onderwijsstelsel en de stelsel-
kenmerken aan de orde die in hoofdstuk 6 zullen worden besproken?

Tijdens het kabinet-Lubbers iii (1989-1994) werd in het primair onderwijs het ‘weer samen 
naar school’-beleid ingevoerd. Dat beleid was erop gericht leerlingen met relatief lichte 
leer- of gedragsproblemen zo veel mogelijk in het regulier onderwijs op te vangen. De 
twee omvangrijkste schooltypen in het speciaal onderwijs (lom en mlk) werden samen-
gevoegd tot speciaal basisonderwijs en ondergebracht in het regulier onderwijs. In de 
eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs werd in 1993, na een lange periode van 
discussie en beleidsvoorbereiding, de basisvorming ingevoerd. Daarbij moest de bestaan-
de structuur van het voortgezet onderwijs echter worden gehandhaafd. Tegelijkertijd 
werd een proces van vorming van (brede) scholengemeenschappen in gang gezet. Beide 
maatregelen waren bedoeld om het moment van studie- en beroepskeuze uit te stel-
len. In 1991 werd eveneens een begin gemaakt met voor de beleidsvoorbereiding inzake 
de vorming van regionale opleidingencentra (roc’s) voor middelbaar beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie. Twee jaar later volgt de invoering van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (w h w), waarin het hoger beroepsonderwijs, het wetenschap-
pelijk onderwijs en de Open Universiteit in één wettelijk kader werden samengebracht 
en tegelijkertijd de uitgangspunten van de in 1985 uitgebrachte nota Hoger onderwijs: 
autonomie en kwaliteit – meer autonomie voor en zelfregulering door de onderwijsinstel-
lingen − wettelijk werden vastgelegd.

Het eerste paarse kabinet (Kok I: 1994-1998) zette in het voortgezet onderwijs enkele 
ingrijpende vernieuwingen in gang die weliswaar geen stelselwijziging inhielden, 
maar in de praktijk wel belangrijke veranderingen in de in de positie van verschillende 
school typen en in de leerlingenstromen teweegbrachten. Hoewel de verschillende 
schooltypen in het voortgezet onderwijs formeel bleven bestaan, ontstond er als ge-
volg van de samenvoeging van de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van het voorbereidend 
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 beroepsonderwijs (vbo) en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) tot 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) feitelijk een tweedeling tussen vmbo 
aan de ene kant en havo/vwo aan de andere kant. Daarbij werd het vmbo gepositioneerd 
als voorbereidende opleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs en werden de havo 
en het vwo gepositioneerd als voorbereidende opleidingen voor respectievelijk het 
hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De tweedeling werd nog 
versterkt door enkele onderwijsinhoudelijke vernieuwingen in de bovenbouw van havo/
vwo (profielen en het studiehuis), waardoor doorstroom van mavo naar havo nauwelijks 
meer mogelijk was.
Daarnaast werd in het voortgezet onderwijs, net als eerder in het primair onderwijs, een 
‘weer samen naar school’-operatie in gang gezet. Daarbij werden twee schoolsoorten uit 
het voortgezet speciaal onderwijs (voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
(lom) en voor moeilijk lerende kinderen (mlk) in het reguliere onderwijs opgenomen. 
Het vso-lom werd samengevoegd met het individueel beroepsonderwijs (ibo) tot leer-
wegondersteunend onderwijs (lwoo) binnen het vmbo; het vso-mlk werd een apart 
schooltype (praktijkonderwijs). Mede als gevolg van deze integratie van leerlingen met 
allerlei (gedrag)problemen kreeg het vmbo in de daarop volgende jaren een steeds slech-
tere naam, met name in grote steden in de Randstad.

Het regeerakkoord van het tweede paarse kabinet (Kok ii: 1998-2002) nam nadrukke-
lijk afstand van verdere stelselwijzigingen. De portefeuilles binnen het ministerie van 
Onderwijs werden in dit kabinet, maar ook in alle daaropvolgende kabinetten, weer 
verdeeld over bewindslieden met een verschillende politieke achtergrond.
Tijdens het kabinet-Kok ii  (met een v v d -minister en een PvdA-staatssecretaris) ver-
schoof de beleidsaandacht van onderwijsinhoudelijke vernieuwingen en structuur-
wijzigingen naar bestuurlijke veranderingen. Het eerder in het hoger onderwijs gestarte 
proces van deregulering en autonomievergroting zou in deze jaren ook richtsnoer 
worden voor de andere onderwijssectoren: het middelbaar beroepsonderwijs, het voort-
gezet onderwijs en het primair onderwijs. Onderwijsinstellingen zouden zich bovendien 
meer moeten gaan richten op hun omgeving en meer publiek ondernemerschap moeten 
gaan vertonen. Met het oog op de toegenomen autonomie van de onderwijsinstellin-
gen veranderde ook de rol van de Inspectie van het Onderwijs. In 2002 werd de Wet op 
het onderwijstoezicht (wo t) van kracht, waarin het toezicht op de naleving van wettelijke 
voorschriften minder centraal kwam te staan en de nadruk kwam te liggen op het waar-
borgen van een basiskwaliteit in alle scholen in het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs en in de sector van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwassenen-
educatie.
Met de autonomievergroting kreeg ook de vanuit liberale kring gewenste marktwerking 
in het onderwijs meer ruimte (bijvoorbeeld in de vorm van profilering van scholen in het 
voortgezet onderwijs). In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs groeide de samen-
werking tussen de onderwijsinstellingen en het afnemende beroepenveld/bedrijfsleven 
en vond een forse uitbreiding van de beroepspraktijkvorming (stages, werkend leren) in 
onderwijstijd plaats (dualisering).
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Tijdens de kabinetten-Balkenende-i t/m iii (2002-2007) werd de ministerspost bezet door het 
cda en leverde de v v d de staatssecretaris(sen). De beleidsaandacht verschuift in deze 
periode naar de bestuurlijke verhoudingen tussen overheid, onderwijsveld en de belang-
hebbenden bij het onderwijs − aanvankelijk onder de noemer governance, later vertaald 
in ‘goed bestuur’. Het streven naar autonomievergroting richtte zich met name op ver-
sterking van de positie van de (bijzondere) schoolbesturen ten opzichte van de overheid, 
wat terug te voeren is op in christendemocratische kring gehuldigde opvattingen over 
de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet). In het kader van de bestuurlijke 
verhoudingen werd verdergegaan op de weg van vorming van bestuurlijke sectorra-
den, die eerder waren ingesteld in het wetenschappelijk onderwijs (vsnu), het hoger 
beroepsonderwijs (hbo-raad) en in de sector van het middelbaar beroepsonderwijs 
en de volwasseneneducatie (Bve-raad, die later zou worden omgedoopt in mbo -Raad). 
In 2006 werd de vo -raad (koepel- en belangenorganisatie voor de schoolbesturen in 
het voort gezet onderwijs) opgericht. De po -raad (voor schoolbesturen in het basis-
onderwijs) werd in 2008 gevormd en omvat sinds 2010 ook de besturen van scholen voor 
(voort gezet) speciaal onderwijs, die in de jaren daarvoor (vanaf 2005) werden vertegen-
woordigd door de w ec-Raad.
Eind 2005 lanceerden minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte een voorstel 
voor harmonisatie van de onderwijswetgeving: één kaderstellende voorzieningenwet 
voor alle onderwijssectoren die de sectorale regelgeving overstijgt en bepaalt. Daarmee 
zouden belemmeringen in de regelgeving die overgangen tussen sectoren bemoeilijken 
kunnen worden weggenomen en doorlopende leerlijnen van scholieren en studenten 
kunnen worden bevorderd. Dat voorstel kreeg echter geen vervolg.
In het primair en voortgezet onderwijs kregen (regionaal samenwerkende) schoolbe-
sturen een zorgplicht bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen. De 
opvang van zorgleerlingen (met individuele beperkingen, stoornissen of gedragspro-
blemen) moest bij voorkeur gebeuren in het regulier onderwijs, en alleen als het niet 
anders kan in het speciaal onderwijs. De bevoegdheden van gemeenten, die ten tijde van 
het eerste paarse kabinet nog waren uitgebreid, werden op diverse terreinen, zoals het 
onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen met milieugebonden achterstanden, weer 
teruggedrongen ten gunste van de schoolbesturen (een verschuiving van territoriale 
naar functionele decentralisatie). Voor het hoger onderwijs werden onderwerpen als 
excellentie, bevordering van talent en selectie aan of na de poort op de agenda gezet.
Bij het inhoudelijke beleid waren de zogeheten Lissabondoelstellingen richtinggevend. 
De daarvan afgeleide nationale doelstellingen richten zich met name op beleidsthema’s 
waarop Nederland in vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie naar 
verhouding slecht scoort, zoals het voortijdig schoolverlaten, het behalen van een start-
kwalificatieniveau en het percentage hoogopgeleiden binnen het beroepsbevolking.

Bij het aantreden van het kabinet-Balkenende iv (2007-2010) verschijnt na een periode 
van bijna tien jaar weer een minister van PvdA-huize op het ministerie van Onderwijs. 
Tijdens deze kabinetsperiode richt de aandacht van de drie bewindslieden zich vooral op 
de kwaliteit van het onderwijs. De overheid had haar verantwoordelijkheid voor de kwa-
liteit van het onderwijs sterk verwaarloosd, zo concludeerde in 2008 de  parlementaire 
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onderzoekscommissie (commissie-Dijsselbloem) die de vernieuwingen onderzocht 
die in de jaren negentig in het voortgezet onderwijs waren ingevoerd. Zij zou volgens 
de commissie uitsluitend moeten gaan over ‘het wat’ (inhoud en opbrengsten van het 
onderwijs), en ‘het hoe’ (organisatie, inrichting, pedagogisch-didactische werkwijze) 
moeten overlaten aan de scholen zelf.
Om de aansluiting bij de verschillende overgangen tussen onderwijsniveaus en school-
soorten binnen het onderwijsstelsel te verbeteren stelde het kabinet voor vier momen-
ten in de schoolloopbaan van leerlingen zogeheten referentieniveaus voor taal en 
rekenen vast. Die sectoroverstijgende aanpak moest de aansluiting tussen onderwijssec-
toren verbeteren. Tijdens deze kabinetsperiode zette de minister ook twee andere stel-
selproblemen op de agenda. In de eerste plaats was dat het vroege selectiemoment bij 
de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, dat volgens diverse 
publicaties van de oeso de onderwijskansen van kinderen uit lagere sociale milieus zou 
verminderen. In de tweede plaats kwam de toekomstbestendigheid van het stelsel van 
hoger onderwijs aan de orde, die onder druk staat als gevolg van de sterke toename van 
het aantal studenten en de groeiende diversiteit binnen de studentenpopulatie. Over het 
eerste stelselprobleem bracht de Onderwijsraad advies uit, over het tweede adviseerde 
de commissie Toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel (commissie-Veerman). De offi-
ciële beleidsreacties op beide adviezen verschenen pas na de voortijdige val van het kabi-
net (in februari 2010).
In april 2010 stelde de demissionaire staatssecretaris Van Bijsterveldt de commissie 
Onderwijs en besturing bv e in. Aanleiding waren de aanhoudende negatieve berichten 
over het mbo. De Inspectie van het Onderwijs signaleerde veel zwakke opleidingen, 
en deelnemers klaagden over de grote lesuitval op de scholen. De commissie moest 
onderzoeken hoe de brede opdracht die de mbo-sector heeft, wordt uitgevoerd en welke 
problemen zich daarbij voordeden/voordoen en of de sector voldoende maatregelen 
genomen heeft om die opdracht te vervullen. Speciale aandacht ging uit naar de verde-
ling van verantwoordelijkheden van good governance, overlap tussen opleidingen en 
macrodoelmatigheid. De commissie kwam eind 2010 met een groot aantal aanbevelin-
gen, die door het kabinet-Rutte grotendeels zouden worden overgenomen.

Het kabinet-Rutte startte zijn werkzaamheden in oktober 2010. Het regeerakkoord 
borduurt in belangrijke mate voort op de tijdens de vorige kabinetsperiode door staats-
secretaris, inmiddels minister Van Bijsterveldt ingezette koers naar meer kwaliteit, 
betere prestaties en meer excellentie. Die ambities moeten echter worden gerealiseerd 
op terreinen waar tegelijkertijd forse bezuinigingen zullen plaatsvinden: passend onder-
wijs, het mbo en het hoger onderwijs.

Overzien we de periode tussen 1990 en 2010, dan valt op dat verreweg de meeste verande-
ringen in het onderwijsstelsel tijdens de eerste twee kabinetsperiodes (Lubbers i i i  en Kok 
I) in gang werden gezet dan wel ingevoerd. De plannen daarvoor waren overigens voor 
een deel al door eerdere kabinetten voorbereid. Gedurende de laatste kabinets periode 
(Balkenende i v) verscheen voor het eerst weer een aantal stelselproblemen op de po-
litieke agenda. In deze drie regeerperiodes waren het steeds PvdA-bewindslieden die 
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stelselonderwerpen aan de orde stelden. Bewindslieden van cda- en v v d -huize richtten 
zich veel meer op de bestuurlijke verhoudingen, zowel binnen het onderwijsbestel als in 
relatie tot relevante partijen buiten het onderwijs, zoals het georganiseerde bedrijfs-
leven. Zo stonden tijdens het tweede paarse kabinet (Kok ii) de verdere vergroting van 
autonomie van onderwijsinstellingen, de versterking van het toezicht, concurrentie en 
marktwerking en versteviging van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en be-
drijfsleven centraal, terwijl in de regeerperiodes van de kabinetten-Balkenende i  t/m ii i 
de aandacht vooral uitging naar de bestuurlijke verhoudingen binnen het onderwijs-
bestel zelf (governance).

4.2.5 De rol van het parlement

Het parlement is medewetgever en controleert het beleid en de wetgeving van de rege-
ring. In de uitvoering van die twee taken doet zich echter een aantal problemen voor. 
Bij politiek gevoelige onderwerpen ligt de uitkomst van de besluitvorming vaak al voor 
een belangrijke deel vast in het regeerakkoord. De regeringsfracties in de Tweede Kamer 
zijn aan de afspraken in dat akkoord gebonden. Hoe gedetailleerder de afspraken in 
het regeerakkoord zijn, hoe minder ruimte regeringsfracties hebben om wijzingen 
in de voorstellen aan te brengen. De Eerste Kamer stelt zich bij wetsvoorstellen over 
het algemeen terughoudend op, omdat ze niet rechtstreeks is gekozen en over minder 
bevoegdheden beschikt dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is ook niet betrokken 
bij de kabinetsformatie. Een mooi voorbeeld van de problematische positie van het par-
lement biedt de gang van zaken rond het wetsvoorstel met betrekking tot de invoering 
van de basisvorming, begin jaren negentig. De basisvorming en de daaraan gekoppelde 
vorming van brede scholengemeenschappen waren tot in detail vastgelegd in het regeer-
akkoord dat ten grondslag lag aan het kabinet-Lubbers i i i. De fracties van cda en PvdA 
in de Tweede Kamer hadden zich daaraan verbonden, en het wetsvoorstel werd ondanks 
toenemende aarzelingen en protesten uit het onderwijsveld in de Tweede Kamer aan-
genomen. In de Eerste Kamer was van terughoudendheid bij de behandeling van het 
wetsvoorstel veel minder te merken. Zo werd bijvoorbeeld aangedrongen op novellen 
– een wijziging van het wetsvoorstel in de vorm van een nieuw wetsvoorstel – om onvol-
komenheden in het wetsvoorstel te repareren. De cda-fractie in de Eerste Kamer ging 
uiteindelijk pas akkoord met het wetsvoorstel na een aantal toezeggingen van staats-
secretaris Wallage op het gebied van de schaalvergroting (behoud van kleine scholen). 
Een dergelijke opstelling van de Eerste Kamer is overigens vrij uitzonderlijk.
Als medewetgever is de Tweede Kamer vaak van meet af aan inhoudelijk betrokken bij de 
beleidsontwikkeling. Het gaat bij wetgeving in de regel om langdurige beleidstrajecten. 
De besluitvorming vindt in stappen plaats, waarbij telkens keuzen worden gemaakt en 
beslissingen worden genomen die bepalend zijn voor de vervolgstappen. Kamerleden 
raken daardoor geleidelijk aan steeds meer gecommitteerd. Zij kunnen na verloop van 
tijd dan ook moeilijk meer terugkomen op eerder ingenomen standpunten. Dat geldt in 
het bijzonder voor leden van regeringsfracties in de Tweede Kamer. Zo’n situatie deed 
zich bijvoorbeeld in de jaren negentig voor bij de besluitvorming rond de vernieuwing 
van de tweede fase van de havo en het vwo (profielen en het studiehuis); een onderwerp 
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waarover tussen 1991 (profielnota) en 1997 (aanvaarding van het wetsvoorstel in de Twee-
de en Eerste Kamer) in de het parlement van gedachten is gewisseld.
Een derde factor waardoor de positie en reputatie van het parlement onder druk is 
komen te staan is de over het algemeen geringe aandacht voor de uitvoerbaarheid van 
het voor gestelde beleid. Dat constateerde ook de parlementaire commissie die in 2009 
onder leiding van de voorzitter van de Tweede Kamer vorm gaf aan de zogeheten parle-
mentaire zelfreflectie. De Tweede Kamer besloot zelf meer onderzoek te gaan doen naar 
uitvoeringsproblemen, en niet alleen achteraf (ex post) maar ook vooraf (ex ante) wets-
voorstellen op hun uitvoerbaarheid te (laten) toetsen (t k 2008/2009).
Een vierde factor, die eveneens tijdens de parlementaire zelfreflectie aan de orde kwam, 
is de hoge omloopsnelheid van Kamerleden. Veel Kamerleden zitten relatief kort in de 
Tweede Kamer en bouwen daardoor onvoldoende ervaring op. Door de vele personele 
 wisselingen neemt ook het collectieve geheugen van het parlement af.
Een vijfde factor die de consistentie binnen het onderwijsbeleid niet ten goede komt 
is de zogeheten incidentenpolitiek. Kamerleden reageren in het kader van hun con-
troletaak vrijwel dagelijks op krantenberichten, televisieprogramma ś, onderzoeken 
of inspectierapporten waarin problemen of incidenten in de onderwijspraktijk aan de 
kaak worden gesteld. Hoewel de overheid de afgelopen decennia heel veel bevoegd-
heden aan de school- en instellingsbesturen heeft overgedragen, is en blijft de minister 
van Onderwijs verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De mededeling 
dat de minister er niet meer over gaat wordt door de Kamer meestal niet geaccepteerd. 
De voortdurende stroom van kritische vragen en klachten leidt tot incidentenpolitiek: 
nieuw beleid dat soms haaks staat op het eerder gevoerde beleid, hetgeen de druk op 
besturen en scholen sterk vergroot.
Het parlement, en de Tweede Kamer in het bijzonder, draagt om al deze redenen lang 
niet altijd bij aan het tot stand brengen van een samenhangend en consistent onderwijs-
beleid.

4.3 Veranderingen in het bestuurlijke landschap

Uit de inhoud van de achtereenvolgende regeerakkoorden die eerder in dit hoofdstuk 
aan de orde werden gesteld kwam één centrale ontwikkeling het meest pregnant naar 
voren, namelijk de ontwikkeling naar een meer afstandelijke overheid en een grotere 
autonomie en omgevingsgerichtheid van besturen van scholen en instellingen.
De sinds medio jaren tachtig gangbare besturingsfilosofie werd in 2001 nog eens gepre-
ciseerd aan de hand van het door het scp aangedragen 4-R-model (Schnabel 2001). In dat 
besturingsmodel geeft de overheid de richting aan. Zij formuleert welke publieke taken er 
vervuld moeten worden en onder welke voorwaarden, wat de beschikbare middelen zijn 
en welke resultaten worden verwacht. Tegelijkertijd moet de overheid meer dan voor-
heen ruimte laten aan andere partijen, zoals scholen, universiteiten en lokale overheden. 
Instellingen moeten in het openbaar rekenschap afleggen over hun prestaties. Als het 
resultaat onder de maat is, mag de overheid niet schromen in te grijpen (oc&W 2001a). 
Om deze besturingsfilosofie te kunnen toepassen hebben (besturen van) scholen en 
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instellingen wel een zekere schaal nodig. Schaalvergroting was dan ook een belangrijke 
voorwaarde voor het realiseren van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen.

4.3 1 Schaalvergroting van scholen, instellingen en besturen

Schaalvergrotingsoperaties
Sinds de jaren tachtig hebben in vrijwel alle onderwijssectoren (met uitzonde-
ring van het wetenschappelijk onderwijs) een of meer schaalvergrotingsoperaties 
plaatsgevonden. In de hoofdstukken 2 en 3 kwamen die al kort aan de orde. Alle schaal-
vergrotingsoperaties van de afgelopen decennia werden in eerste instantie door de 
overheid in gang gezet of gestimuleerd.
In het hoger beroepsonderwijs was de hbo -raad de belangrijkste aanjager van fusies. 
Na de eerste fusiegolf gingen veel besturen echter door met fuseren, met name in het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Smets vergelijkt die fusiedrift met een haasje-
overspel: een roc of hogeschool die ziet dat een collega-instelling in zijn omgeving 
groter wordt voelt zich geroepen verder te fuseren om een vergelijkbare schaal, positie 
en invloed in de regio te verkrijgen (Smets 2009). Voor veel van die grote instellingen zijn 
inmiddels fraaie nieuwe, goed bereikbare gebouwen neergezet.
In het voortgezet onderwijs brachten veel schoolbesturen hun opleidingen juist in apar-
te vestigingen onder. Zo wordt bij brede scholengemeenschappen die alle schooltypen 
in het voortgezet onderwijs omvatten het vmbo meestal in een andere vestiging aange-
boden dan de havo en het vwo. In het basisonderwijs wordt overwegend op bestuurlijk 
niveau gefuseerd. Dat gebeurt in verband met de bereikbaarheid van scholen en om 
kleine scholen op het platteland in stand te kunnen houden.

Bij schaal moet in het onderwijsstelsel een onderscheid worden gemaakt tussen de be-
stuurlijke schaal (het aantal scholen of instellingen onder één bestuur), de institutionele 
schaal ofwel de grootte van de school of instelling (het aantal leerlingen of studenten, al 
dan niet in meerdere vestigingen) en de grootte van de locatie (het aantal leerlingen of 
studenten in een schoolgebouw).
De omvang van scholen en instellingen varieert vooral tussen sectoren. In het basis-
onderwijs bedroeg de gemiddelde schoolgrootte in 2008 225 leerlingen, in het speciaal 
basisonderwijs 141, in het (voortgezet) speciaal onderwijs 205 en in het voortgezet 
onderwijs 1.376. Het gemiddelde aantal deelnemers en studenten was in 2008 in het 
middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwasseneneducatie) 7.357, in het hoger 
beroepsonderwijs 7.524 en in het wetenschappelijk onderwijs bijna 17.000. Ook bin-
nen de verschillende onderwijssectoren loopt de schoolgrootte en instellingsomvang 
echter sterk uiteen. In het basisonderwijs telde de kleinste basisschool in 2008 minder 
dan 23 leerlingen. In het hbo stonden er in dat jaar bij de kleinste hogeschool nog geen 
300 studenten ingeschreven en bij de grootste ruim 38.000 (oc w 2009a).

Het ontstaan van een bestuurlijk middenniveau
In het primair en voortgezet onderwijs vond de afgelopen jaren vooral schaalvergro-
ting op bestuurlijk niveau plaats. Het primair onderwijs telde in 2010 1.284 besturen, 
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 waaronder 556 zogeheten eenpitters (besturen met één school), 230 besturen met twee 
tot en met vijf scholen en 191 besturen met zes tot en met tien scholen. In het voortgezet 
onderwijs waren er in dat jaar 308 schoolbesturen.
Voor schoolbesturen met één school (eenpitters) wordt het functioneren steeds moei-
lijker. Omdat er minder centraal wordt geregeld, wordt er meer van het bestuur verlangd. 
Bovendien zijn de eisen en risico’s toegenomen. Kleine schoolbesturen, die meestal nog 
uit vrijwilligers bestaan, zijn vaak niet in staat hun scholen goed te besturen. Zij beste-
den hun bestuurlijke taken in veel gevallen uit aan onderwijsbureaus en administra-
tiekantoren, gaan op zoek naar samenwerking met andere besturen of naar een groot 
schoolbestuur met een stafbureau, dat hun school wil overnemen.
In 1993 brachten het scp en het sco-Kohnstamm Instituut dit ondoorzichtige bestuur-
lijke middenniveau van onderwijsbureaus, administratiekantoren en bestuurlijke 
samenwerkingsverbanden in beeld onder de titel Schemergebieden (Boef-van der Meulen 
et al. 1993). Een ander voorbeeld van zo’n middenniveau tussen de overheid en het lokale 
schoolbestuur wordt gevormd door de bestuurlijke samenwerkingsverbanden ‘weer 
samen naar school’ tussen besturen van basisscholen en van scholen voor speciaal 
onderwijs (daarover meer in hoofdstuk 8).

Van schaalvergroting en fusies naar ‘menselijke maat’
De schaalvergroting in het onderwijs leidde de afgelopen decennia tot veel onrust en 
weerstand, vooral onder docenten. Onderwijsgevenden waren gewend aan een platte 
organisatie en een rechtstreeks contact met de directie, die bovendien weinig beleids-
ruimte had omdat de regels van de overheid voorschreven wat wel en niet mocht. Na de 
fusies kregen onderwijsgevenden te maken met een directie op afstand die allerlei regels 
uitvaardigde. Docenten hadden daar grote moeite mee. Veel van de kritiek op grote 
scholen, bureaucratie, falend management, middelmatige besturen, zwalkend onder-
wijskundig beleid en incompetente docenten valt volgens Smets echter terug te voeren 
op een zwakke bedrijfsvoering (Smets 2009).
De politiek pleitte intussen al geruime tijd voor het terugbrengen van ‘de menselijke maat’ 
in het onderwijs. Omdat de schaalvergroting nog steeds doorging drong de Tweede 
Kamer in 2008 bij motie aan op een fusietoets. Het voorstel voor zo’n fusietoets was 
afkomstig van de Onderwijsraad (Onderwijsraad 2008a). Het wetsvoorstel dat in 2009 
naar aanleiding van die motie werd ingediend noemt twee redenen voor de noodzaak 
van een menselijke maat in het onderwijs. In de eerste plaats legitimatie, in de zin dat 
bestuur en management draagvlak moeten hebben bij leerlingen, ouders, studenten en 
onderwijspersoneel, en in tweede instantie bij externe betrokkenen. In de tweede plaats 
keuzevrijheid: leerlingen, hun ouders en studenten moeten kunnen kiezen voor het 
onderwijs dat het beste past bij hun levensovertuiging, hun opvattingen over onderwijs 
en hun capaciteiten en ambities. Als wezenlijke stelselkenmerken zoals legitimatie en 
keuzevrijheid in het gedrang komen, is de minister verplicht in te grijpen, aldus de toe-
lichting bij het wetsvoorstel.
De Raad van State bracht een zeer kritisch advies over het voorstel uit. Volgens de raad is 
er geen eenduidig verband tussen schaalgrootte en kwaliteit. Hij vroeg zich bovendien 
af of een fusietoets, en het streven naar scholensplitsing of schaalverkleining in het 
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bijzonder, wel paste in het beleid dat de afgelopen jaren om diverse redenen (bezuini-
gen, kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, autonomievergroting) bewust is gevoerd. 
‘Van het onderwijs kan niet worden gevraagd dat het zich steeds weer inspant om mee te 
 bewegen met de laatste beleidsopvattingen van het Rijk,’ aldus de Raad van State. Boven-
dien hebben scholen een zekere schaal nodig om de verantwoordelijkheden die de afge-
lopen jaren bij hen zijn neergelegd te kunnen dragen. Invoering van de fusietoets zou 
dan ook alleen goed kunnen werken indien het rijk eerst een aantal verantwoordelijkhe-
den die nu bij scholen zijn neergelegd weer zou centraliseren (Raad van State 2009).
Hoewel de minister erkende dat wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig in een 
bepaalde richting wijst, weerhield hem dat er niet van in zijn voorstel te volharden. 
Het wetsvoorstel werd in januari 2011 ook in de Eerste Kamer aangenomen.

4.3.2 Van een gesloten bestel naar een open bestel?

In hoeverre kunnen nieuwe scholen en instellingen tot het van overheidsweg bekostigde 
onderwijsstelsel toetreden? Die vraag kwam de afgelopen twintig jaar diverse malen aan 
de orde.

Een nagenoeg gesloten bestel in het basis- en voortgezet onderwijs
Het van overheidswege bekostigde onderwijsstelsel biedt in het basis- en voortgezet 
onderwijs nauwelijks mogelijkheden meer voor nieuwe toetreders. In het basisonder-
wijs werden begin jaren negentig de stichtingsnormen voor een nieuwe school in het 
kader van de schaalvergrotingsoperatie ‘Toerusting en bereikbaarheid’ sterk verhoogd. 
Die ontwikkeling werd destijds ingegeven door de daling van het geboortecijfer en de 
relatief hoge kosten van kleine scholen. Als gevolg van de sterk verhoogde stichtingsnor-
men werd het vrijwel onmogelijk om nog een nieuwe school te stichten. Dat was alleen 
nog mogelijk in nieuwbouwwijken. Het scholenbestand werd als het ware bevroren. 
Voor die tijd hadden ouders die niet tevreden waren over het bestaande scholenaanbod 
de mogelijkheid om een nieuwe school te stichten. Dat gebeurde veelal door het stichten 
van een openbare of algemeen bijzondere school met een vernieuwende pedagogisch-
didactische aanpak. Als gevolg van de hoge stichtingsnormen konden de afgelopen jaren 
alleen religieuze groeperingen met een grote concentratie van gezinnen en kinderen, 
zoals de islamitische en Hindoestaanse gemeenschappen in de grote steden, nog nieuwe 
scholen stichten. Sindsdien kan in de behoefte aan ander onderwijs feitelijk alleen nog 
maar worden voorzien door een particuliere, niet van overheidswege bekostigde school 
te stichten. De Iederwijsscholen zijn daarvan het meest bekende voorbeeld.
Ook in het voortgezet onderwijs is sprake van een relatief gesloten stelsel in de zin dat er, 
behalve in nieuwbouwwijken, feitelijk geen nieuwe bekostigde scholen meer bij komen. 
Er zijn wel particuliere, niet van overheidswege bekostigde scholen voor basis- en vooral 
voortgezet onderwijs: zogeheten B3- scholen die door de leerplichtambtenaar zijn aan-
gemerkt als ‘school in de zin van de Leerplichtwet’ (zoals de Iederwijsscholen), en zelf-
standige exameninstellingen voor voortgezet onderwijs (zoals het Luzac College en het 
Instituut Vrijbergen), die diploma’s mogen uitreiken die gelijk zijn aan de diploma’s die 
in het reguliere bekostigde onderwijs worden behaald. De Inspectie van het  Onderwijs 
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houdt toezicht op deze scholen. Volgens de inspectie stonden er in het schooljaar 
2007/2008 bij de zeven aanbieders van particulier voortgezet onderwijs die volledige 
examens mogen afnemen en diploma’s mogen uitreiken 3.037 leerlingen ingeschreven; 
dat waren er 13% meer dan in 2006 en 31% meer dan in 2002 (De Regt en Weenink 2003; 
Inspectie van het Onderwijs 2009c).

Particuliere, niet van overheidswege bekostigde instellingen in het beroeps- en 
hoger onderwijs
In het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs is het aantal particuliere instellingen 
dat onderwijs op commerciële basis aanbiedt aanzienlijk groter. Een deel van die instel-
lingen is van overheidswege erkend of aangewezen en kan daarmee erkende dan wel 
geaccrediteerde opleidingen aanbieden. De diploma’s die aan dergelijke opleidingen 
verbonden zijn, zijn gelijk aan de diploma’s van de bekostigde instellingen. Op de niet-
bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs houdt de Inspectie van het 
Onderwijs toezicht. Particuliere organisaties die hoger onderwijs aanbieden kunnen 
door de minister worden erkend als ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’ en daarmee 
geaccrediteerde opleidingen aanbieden. Bij de procedure om te worden erkend is zowel 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (n vao) als de Inspectie van het Onder-
wijs betrokken.

Marktwerking in het onderwijs: leerrechten en een open bestel
Marktwerking betreft economische ordeningsvragen, de verhouding tussen de verant-
woordelijkheid van de overheid (publieke belangen) en de rol van de markt (particulier, 
commercieel aanbod en private bekostiging) (Waslander 1999). In het verlengde van de 
ontwikkeling naar deregulering en autonomievergroting kreeg rond de eeuwwisseling 
ook het liberale streven naar meer marktwerking in het onderwijs een flinke impuls.
In de jaren tachtig verscheen voor het eerst een voorstel voor het introduceren van stu-
dentgebonden leerrechten (vouchers; vraagsturing). Dat zou de concurrentie tussen 
instellingen doen toenemen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs zou verbeteren. 
Het voorstel leidde destijds tot de nodige protesten, vooral van de kant van de hoge-
scholen en universiteiten. Het zou dan ook geen vervolg krijgen. In de jaren negentig 
werd opnieuw een voorstel gedaan om te komen tot individuele leerrechten, zij het dit-
maal met het doel de individuele aanspraken van jongeren op onderwijs enigszins aan 
banden te leggen (doelmatige leerwegen). Ook dat voorstel werd van overheidswege niet 
omarmd.
In 2003 en 2004 verschenen enkele publicaties waarin de mogelijke voor- en nadelen van 
een open bestel in het beroeps en hoger onderwijs op een rij werden gezet (Financiën 
2003; cpb 2004). Daarin wordt een open bestel gedefinieerd als een stelsel waarin voor 
alle aanbieders gelijke voorwaarden gelden voor toetreding tot en het opereren op de 
gereguleerde markt. In zo’n bestel worden ook andere dan de traditioneel bekostigde 
aanbieders toegelaten tot publieke financiering. Een open bestel zou kunnen bijdragen 
aan verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs, 
bijvoorbeeld in de vorm van meer keuzemogelijkheden, meer maatwerk en een betere 
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aansluiting op de arbeidsmarkt. Naast voordelen signaleerden de verschillende onder-
zoeken echter ook risico’s.
Het voorstel om te komen tot een open bestel werd in die jaren overigens niet alleen 
ingegeven door de wens meer marktwerking te realiseren, maar ook door internationale 
ontwikkelingen in het kader van het wereldhandelsverdrag (g at s/w to) die zouden kun-
nen leiden tot een inperking van de bevoegdheden van de overheid op het gebied van 
het hoger onderwijs.
In april 2004 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd verzocht 
wetgeving te ontwikkelen die een modern, flexibel en open bestel mogelijk maakt (t k 
2003/2004, 29410, nr. 4). Vanwege de onzekerheid over de mogelijke effecten van een 
open bestel werd in 2006 eerst op bescheiden schaal met enkele experimenten gestart. 
In 2010 verscheen een tussenevaluatie van deze experimenten. De commissie Experi-
menten open bestel hoger onderwijs gaf daarin aan dat een herziening van de marktor-
dening in het hoger onderwijs uiteindelijk onontkoombaar is en dat ook Europese en 
mondiale ontwikkelingen pleiten voor meer dynamiek in ons nationale stelsel van hoger 
onderwijs (commissie Experimenten open bestel hoger onderwijs 2010). Net als eerder 
bij de leerrechten stelde de overheid zich ook in de beleidsreactie op het advies over het 
open bestel terughoudend op. De meerwaarde van het openen van het bestel voor de 
kwaliteit van het onderwijs was nog onvoldoende duidelijk en ook over de vraag hoe 
de deelname aan postinitiële scholing het best kan worden vergroot bestaat volgens de 
minister nog onvoldoende consensus.
Een recent voorbeeld van marktwerking in het onderwijs betreft het inburgeringsonder-
wijs. In 2007 schafte de overheid in het kader van de Wet inburgering de verplichting voor 
gemeenten af om inburgeringscursussen bij de van overheidswege gefinancierde roc’s 
in te kopen (verplichte winkelnering). Als gevolg van deze maatregel verloren de roc’s 
een belangrijk deel van hun educatieomzet aan particuliere aanbieders.

4.3.3 Profilering en verzakelijking in het bekostigde onderwijs

In de jaren nul ontstond als gevolg van de ontwikkeling naar meer autonomie onder 
de bekostigde scholen en instellingen ook een trend naar meer ondernemerschap; een 
vorm van marktwerking, maar dan binnen de publieke sector zelf. Binnen de scholen en 
instellingen raakte ook een nieuwe besturingsfilosofie in zwang.

Profilering
Profilering is met name aan de orde in onderwijssectoren waar de concurrentie om leer-
lingen of studenten binnen te halen groot is. Scholen en instellingen profileren zich bij 
voorkeur door middel van het aanbieden van aantrekkelijke programma’s voor de meer 
getalenteerde leerlingen en studenten, wat mede werd gestimuleerd door de discussie 
over het belang van een kenniseconomie voor de Nederlandse concurrentiepositie.
In het voortgezet onderwijs gingen sommige scholen voor havo/vwo zich profileren 
als technasiumschool waarin veel aandacht wordt besteed aan onderzoek- en ont-
wikkelingsgericht bèta- en techniekonderwijs, en begonnen andere scholen met het 
aanbieden van tweetalig onderwijs. Weer andere scholen (vwo) startten samen met 
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universiteiten een programma om hun meest getalenteerde leerlingen alvast te laten 
kennismaken met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Hogescholen en universi-
teiten gingen voor hun beste studenten honours-programma’s aanbieden of startten met 
een university college (Bronneman-Helmers 2006b).
De ontwikkeling naar meer differentiatie in het onderwijs hangt overigens niet alleen 
samen met de rond de eeuwwisseling ingezette ontwikkeling naar meer marktwerking, 
maar wordt ook ingegeven door de als gevolg van de sterk gegroeide onderwijsdeelname 
toegenomen heterogeniteit binnen de leerlingen- en studentenpopulaties.

Verzakelijking
Een andere verandering, die zich meer op het bestuurlijke vlak voltrok, ligt eveneens 
in het verlengde van de eerder genoemde ontwikkeling naar deregulering, autono-
mievergroting, concurrentie en marktwerking. De nieuwe bestuurlijke verhoudingen 
beïnvloedden ook de verhoudingen binnen de scholen zelf. Schoolleiders kwamen als 
gevolg van de schaal- en autonomievergroting verder af te staan van het primaire proces. 
Zij werden managers.
Genoemde ontwikkelingen gingen in de publieke sector gepaard met een nieuwe vorm 
van sturing, beter bekend onder de naam New Public Management (npm). Dat houdt in 
dat van overheidswege bekostigde organisaties bedrijfsmatiger, en meer resultaat- en 
klantgericht gaan werken. Het adagium ‘meten is weten’ speelt daarbij een belangrijke 
rol.Scholen worden door de Inspectie van het Onderwijs vooral op kwantitatieve criteria 
beoordeeld, zoals het percentage vertraging in de vorm van zittenblijven, het percentage 
gediplomeerden en sinds kort ook het verschil tussen het gemiddelde cijfer voor het 
schoolexamen en het centraal examen. Deze cijfers worden niet alleen door de inspectie, 
maar in bewerkte vorm ook door kranten en tijdschriften als Trouw en Elsevier gepubli-
ceerd. Ze spelen een rol bij de schoolkeuze van aankomende leerlingen en hun ouders, 
zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De instroom van leerlingen hangt 
duidelijk samen met het oordeel van de inspectie, met name bij het vwo-onderwijs. 
Desondanks speelt de reistijd naar school nog altijd een belangrijker rol (cpb 2010a). 
Het is voor scholen dus belangrijk om hun kwaliteit in termen van de eerder genoemde 
kwantitatieve criteria te verbeteren of ten minste op peil te houden. Bovendien, zo 
blijkt uit het onderzoek van het cpb, presteren scholen die op de ranglijst van Trouw het 
slechtst scoren daarna gedurende langere tijd beter, met name in de bovenbouw (cpb 
2010b). Kwaliteitsinformatie maakt dus verschil, zo constateert het cpb. Niet alleen leer-
lingen en ouders laten zich er bij de schoolkeuze mede door leiden, ook schoolbesturen 
reageren erop.
Er zijn echter ook andere geluiden. Publicatie van kwantitatieve opbrengsten kan leiden 
tot strengere toelatings- en selectieprocedures. Leerlingen die vanwege een specifieke 
hulpvraag een risico vormen, worden in toenemende mate geweerd (Biemans 2010). 
Soms worden bij de toelating van leerlingen extra eisen gesteld. Dat gebeurt bijvoor-
beeld bij de toelating van leerlingen die met een mavodiploma willen doorstromen naar 
de havo. Deze leerlingen slagen er minder vaak in zonder vertraging het havodiploma 
te behalen, en dat gaat ten koste van de prestatiescore van de school. De nadruk op 
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 kwantitatieve criteria kan er bovendien toe leiden dat kwalitatieve aspecten van het 
onderwijs in de verdrukking raken.

4.3.4 Deregulering en autonomievergroting versus het waarborgen van publieke 
belangen

Het streven naar decentralisatie, deregulering en autonomievergroting werd de afge-
lopen twee decennia door alle kabinetten omarmd en, zij het niet altijd in dezelfde 
richting, ingevuld: soms in territoriale, maar vaker in functionele zin. In geval van 
overdracht van bevoegdheden aan lagere bestuurlijke niveaus is de ministeriële verant-
woordelijkheid echter niet van de baan. De ministeriële verantwoordelijkheid richt zich 
met name op drie publieke belangen die met het onderwijs worden nagestreefd: de toe-
gankelijkheid, de kwaliteit en de doelmatigheid van het onderwijs (zie de hoofdstukken 
2 en 3). Met het oog op de borging van die publieke belangen werden de afgelopen jaren 
op een aantal punten duidelijk grenzen aan de autonomie gesteld.
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zijn onlangs referentieniveaus voor taal 
en rekenen vastgesteld die duidelijkheid moeten verschaffen over het beheersingsniveau 
van taal- en rekenvaardigheden dat op verschillende momenten in de schoolloopbaan 
moet worden gerealiseerd. De regeling voor referentieniveaus is sectoroverstijgend, 
in de zin dat ze geldt voor scholen en leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De regeling is bedoeld om de aanslui-
ting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op het gebied van taal en rekenen 
te verbeteren. Een tweede begrenzing van de autonomie van schoolbesturen met het 
oog op de kwaliteit van het onderwijs hangt samen met de zorg over het grote aantal 
(zeer) zwakke scholen en opleidingen in Nederland. Die zorg heeft in 2010 geleid tot 
een wettelijke regeling die de overheid de bevoegdheid geeft om bij ernstig of langdurig 
tekortschieten van de leerresultaten in te grijpen.
Dergelijke ontwikkelingen staan op gespannen voet met een belangrijk grondbeginsel 
in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en onderwijsinstellingen, name-
lijk het principe dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, 
en dat de overheid hierin niet mag ingrijpen (artikel 23 van de Grondwet).
Ook met het oog op de toegankelijkheid worden grenzen aan de autonomie gesteld. Zo 
werd eerder al aangegeven dat, eveneens in 2010, de vrijheid van (school)besturen om 
met andere (school)besturen te fuseren is begrensd door het instellen van een fusie-
toets, met het doel bestuurlijke monopolieposities in de regio te voorkomen en de 
keuze vrijheid van ouders en leerlingen te waarborgen.
De afgelopen jaren werden vanuit overwegingen van resultaat en rekenschap duidelijk 
grenzen gesteld aan de ruimte voor scholen en instellingen.
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4.4 Slotbeschouwing

4.4.1 Waardegeladenheid van het onderwijs leidt tot taboes

Onderwijs is geen waardevrij beleidsterrein waarin politieke, religieuze, ethische of 
maatschappelijke normen geen rol spelen. Integendeel: waarden spelen in het onder-
wijs een belangrijke rol. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsvoornemens op 
het gebied van het onderwijs in de politiek – waar het om de gezaghebbende toedeling 
van waarden gaat – soms tot grote meningsverschillen leiden. Dat geldt bij uitstek voor 
discussies over de structuur van het (voortgezet) onderwijs. Dit onderwerp is na alle 
ophef over de middenschool in de jaren zeventig taboe verklaard. Ook ten aanzien van 
de inhoud van het onderwijs is de overheid buitengewoon terughoudend. Uit angst voor 
het verwijt staatspedagogiek te bedrijven laat zij zich over de wenselijke inhoud van het 
funderend onderwijs slechts in zeer globale termen uit. Eenzelfde terughoudendheid 
was aan de orde bij de in de jaren negentig gevoerde discussie over de pedagogische 
opdracht van het onderwijs (zie Bronneman-Helmers 2004a). De overheid laat het 
na denken over de structuur van het onderwijsstelsel en over de inhoud van het onder-
wijs bij voorkeur over aan externe adviesorganen en commissies.

4.4.2 Politieke achtergrond bewindslieden van invloed op keuze voor stelsel- dan 
wel bestelbeleid

In de afgelopen twintig jaar brachten bewindslieden van PvdA-huize verreweg de meeste 
veranderingen in het onderwijsstelsel aan. Daarbij bleef de structuur van het stelsel in 
de meeste gevallen ongewijzigd. Van een stelselwijziging was wel sprake bij de integratie 
van onderdelen van het speciaal onderwijs in het reguliere basisonderwijs (‘weer samen 
naar school’, speciaal basisonderwijs) en voortgezet onderwijs (leerwegondersteunend 
onderwijs en praktijkonderwijs). Hoewel bij de samenvoeging van het middelbaar alge-
meen vormende onderwijs (mavo) en het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) tot 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) beide schooltypen als afzonderlijke 
leerwegen bleven bestaan, ontstond als gevolg van de naam en functie van het nieuwe 
schooltype een duidelijke tweedeling in het voortgezet onderwijs tussen onderwijs dat 
voorbereidt op het middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en onderwijs dat voorbereidt 
op het hoger onderwijs (havo/vwo). Aan het eind van de beschreven periode was het 
wederom een PvdA-minister die twee stelselproblemen op de agenda zette, namelijk de 
vroege selectie bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs en de toe-
komstbestendigheid van het stelsel van hoger onderwijs.
Bewindslieden van v v d - en cda-huize richtten zich de afgelopen twee decennia vooral 
op het onderwijsbestel, achtereenvolgens door het tot stand brengen van veranderingen 
in het toezicht op de onderwijsinstellingen (Wet op het onderwijstoezicht; v v d) en door 
het realiseren van voorwaarden voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen overheid 
en instellingen en binnen de scholen en instellingen zelf (Wet goed onderwijs, goed 
bestuur; cda).
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Marktwerking stuit in het bekostigde onderwijs op verzet, maar is wel degelijk aan 
de orde
De eind jaren negentig ingezette ontwikkeling naar marktwerking in de publieke sector 
heeft in de onderwijssector weinig invloed gehad. Met het oog op de publieke belan-
gen die met het onderwijsbeleid worden nagestreefd – toegankelijkheid, kwaliteit en 
doelmatigheid – stelt de overheid zich op dit punt zeer terughoudend op. De van over-
heidswege bekostigde onderwijsinstellingen voor mbo en hoger onderwijs hebben zich 
altijd sterk verzet tegen vraagsturing (leerrechten) en een open bestel (toelating van 
commerciële particuliere instellingen in het bestel).
In de onderwijssector gaat het niet alleen om overheid en markt, ook het maatschap-
pelijk middenveld speelt er een belangrijke rol. Verreweg de meeste instellingen voor 
beroeps- en hoger onderwijs zijn privaatrechtelijke instellingen die weliswaar groten-
deels van overheidswege worden bekostigd, maar een grote mate van autonomie heb-
ben om een eigen beleid te voeren. Zo richten sommige instellingen in het middelbaar 
en hoger beroepsonderwijs zich vooral op de afnemers (werkgevers en beroepenveld), 
terwijl andere ernaar streven zo veel mogelijk studenten te bedienen. De bekostigings-
regelingen van de overheid zetten instellingen aan tot concurrentie op de deelnemers-
markt. Door een deel van de onderwijstaak uit te besteden aan het bedrijfsleven en 
beroepenveld (via duaal onderwijs en stages) raakte het particuliere bedrijfsleven niet 
alleen inhoudelijk maar ook financieel steeds meer bij het onderwijs betrokken. Markt-
werking heeft in de onderwijssector een eigen karakter.

Noot

1  Deze definitie van politiek is ontleend aan Easton (1965).




