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5 Veranderingen in de beleidsarena (1990-2010)

Na de schets van ontwikkelingen in het politieke en bestuurlijke landschap komt in 
dit hoofdstuk de beleidsarena aan de orde. Daarmee wordt verwezen naar de beleids-
voorbereiders en -beïnvloeders die in de jaren zeventig van de vorige eeuw wel werden 
aangeduid met termen als ‘vierde macht’ (het ambtelijk apparaat) en ‘vijfde macht’ of 
‘ijzeren ring’ rond het politieke beslissingscentrum (pressiegroepen uit het maatschap-
pelijk middenveld) (Crince le Roy 1969; Van Doorn 1978).
In de periode tussen 1990 en 2010 is er veel veranderd in de beleidsarena rond het onder-
wijs. De veranderingen deden zich niet alleen voor op het departement, maar ook bij 
de talrijke instanties, advies- en overlegorganen en organisaties die op enigerlei wijze 
betrokken zijn bij en/of invloed uitoefenen op het onderwijsbeleid in het algemeen en 
het beleid ten aanzien van onderwijsstelsel en -bestel in het bijzonder.
De beleidsarena wordt in dit hoofdstuk opgedeeld in drie delen. In paragraaf 5.1 pas-
seren beleidsvoorbereiders de revue: de actoren die verantwoordelijk zijn voor dan wel 
betrokken zijn bij de voorbereiding van het onderwijsbeleid. In paragraaf 5.2 wordt 
het georganiseerde onderwijsveld geïntroduceerd: de talrijke organisaties die vanuit 
verschillende belangen het onderwijsbeleid proberen te beïnvloeden. In paragraaf 5.3 
volgen de actoren die van buiten de onderwijssector invloed uitoefenen op het onder-
wijsbeleid. Paragraaf 5.4 vat de belangrijkste bevindingen samen.

5.1 Veranderingen in de positie en invloed van de voorbereiders van het 
onderwijsbeleid

De afgelopen twintig jaar hebben ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in de posi-
tie van de verschillende beleidsvoorbereiders. Aan de orde komen achtereenvolgens:
– ontwikkelingen in de rol en invloed van het departement;
– veranderingen in het overleg tussen overheid en onderwijsveld;
– wijzigingen in de positie en rol van de Inspectie van het onderwijs;
– ontwikkelingen in de advisering over het onderwijsbeleid.

5.1.1 Ontwikkelingen in de rol en invloed van het departement

Er is weinig bekend over wat er zich de afgelopen twintig jaar binnen het departement 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen), heeft afgespeeld. De overzichtsstudie over 
75 jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, Een bron van aanhoudende 
zorg, gaat niet verder dan 1993 (Knippenberg en Van der Ham 1993). De hieronder weer-
gegeven ontwikkelingen zijn grotendeels ontleend aan een drietal publicaties van direct 
betrokkenen (Ritzen 1998; Frequin 2006; Van Ravens 2009), aan krantenberichten, aan 
onderzoek van bestuurskundigen en aan de jaarlijkse algemene beschouwing van de 
vicevoorzitter van de Raad van State (Raad van State 2010).
Bij het aantreden van het kabinet-Lubbers i i i  in 1989 was de situatie op het departe-
ment weinig rooskleurig. De verhoudingen waren gedurende de laatste jaren van het 
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ministerschap van Deetman ernstig verstoord geraakt. Topambtenaren hadden weinig 
vertrouwen in elkaar. Na de problemen met de studiefinanciering en de Londokwestie 
(problemen rond de vergoeding van kosten van materiële instandhouding) was duidelijk 
geworden dat er op het departement het een en ander schortte. Ambtenaren vertrok-
ken en goede vervangers waren niet te vinden. Minister Ritzen was van mening dat de 
politieke leiding moest ingrijpen. De hoofdlijnen van beleid moesten een duidelijke 
gemeenschappelijke grondslag krijgen en de departementale verkokering moest worden 
doorbroken. De nieuwe bestuurlijke verhoudingen die als gevolg van de schaal vergroting 
en de sterkere autonomie van scholen en instellingen zouden ontstaan, dienden ook 
voor het ministerie consequenties te hebben. De reorganisatie die werd ingezet leidde 
onder andere tot het instellen van een Bestuursraad. Deze was verantwoordelijk voor 
de strategieontwikkeling en zou de coördinatie, integratie en kwaliteit van het beleid 
moeten verbeteren, evenals de relatie tussen politiek en ambtelijk apparaat en de inter-
departementale coördinatie. In de nieuwe organisatie hadden directeuren-generaal niet 
langer de leiding over een directoraat generaal (dg). De directoraten- generaal werden 
opgeheven. Ook het dg voor Diensten en Inspectie. De Inspecteur-generaal maakte niet 
langer deel uit van de ambtelijke leiding van het ministerie. Beleid en uitvoering werden 
gescheiden. De verantwoordelijkheid voor overdrachtsuitgaven (studiefinanciering) en 
bekostiging (van scholen en instellingen) kwam in handen van twee uitvoeringsorgani-
saties. Het hele ministerie werd op z’n kop gezet en de personele top werd in korte tijd 
geheel vernieuwd. Dit leverde Ritzen in de Tweede Kamer van cda-zijde het verwijt op 
dat hij voornamelijk geestverwanten zou hebben benoemd.

Het primaat van de politiek
Met het eerste paarse kabinet (1994-1998) kwam het primaat van de politiek nadruk-
kelijk op de agenda te staan. Volgens veel betrokkenen kwam dat doordat de aandacht 
steeds meer verschoof van beleid naar bestuur en uitvoering. Politici hadden het terrein 
van ideologische beleidsvraagstukken verlaten. Veel grote politieke problemen waren 
immers al opgelost of in het regeerakkoord afgetimmerd. Politici en topambtenaren 
waren grotendeels actief op hetzelfde terrein, en daardoor nam de kans op rolconflicten 
toe. Door de toenemende focus van de Tweede Kamer en de media op incidenten en 
details kwamen er meer ambtelijke fouten aan het licht die de minister niet kende. Een 
politieke cultuur waar bij elke fout van de bewindspersoon of bij foutieve informatie 
wordt geroepen om het aftreden van de minister veranderde de relatie tussen bewinds-
personen en topambtenaren. Een lage tolerantiegrens voor fouten leidde bovendien tot 
risicomijdend gedrag bij ambtenaren. Volgens Frequin was er sprake van een duidelijke 
toename in het indekken. Het gevolg van dit alles was: verslechterde verhoudingen en 
een toename van het aantal ambtelijke zondebokken. Men verwachtte medio jaren 
negentig dan ook dat de scherpte in de politiek-ambtelijke verhoudingen als gevolg van 
de toenemende media-aandacht eerder zou toe- dan afnemen.
In 1998 formuleerde minister-president Kok een richtlijn die contacten tussen Kamer-
leden en ambtenaren verbood (in de wandelgangen ook wel aangeduid als de ‘oekaze 
van Kok’). Hij benadrukte daarmee de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat  vergrootte 
de afstand tussen politiek en topambtenaren. De richtlijn van Kok werd volgens 
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 zegslieden uit politiek en ambtenarij overigens niet alleen verkeerd begrepen, maar vaak 
ook te rigide geïnterpreteerd.
De verhouding tussen topambtenaren en politiek werd er in de afgelopen decennia niet 
eenvoudiger op. Ministers vertrouwden hun topambtenaren soms niet, omdat zij geloof-
den dat deze de kleur van de vorige bewindspersonen hadden aangenomen. Volgens 
onderzoek van Nieuwenkamp (2001) kwam dat vooral onder PvdA bewindslieden voor. 
Hij verklaart dit onder andere vanuit de maakbaarheidsgedachte, the will to make a difference 
die juist bij hen sterk leefde. Door hun drive om de samenleving te veranderen kregen 
topambtenaren die met uitvoeringsbezwaren en andere waarschuwingen kwamen al 
snel het verwijt dwars te liggen. Deze wantrouwende houding ten opzichte van ambtena-
ren bleek overigens, na een periode van kabinetten zonder het cda en met de PvdA, ook 
bij cda-bewindslieden voor te komen. v v d -bewindslieden staan eerder aan de andere 
kant. Zij hebben juist veel vertrouwen in een goede persoonlijke omgang met ambte-
naren. Deze houding wordt wel verklaard uit hun laisser-fairementaliteit tegenover de 
maatschappij, die minder vaak leidt tot spanningen met ambtenaren die zich op de sta-
tus quo richten. De keerzijde van deze goede samenwerking is volgens zegslieden echter 
een gebrek aan inhoudelijke ambitie (Nieuwenkamp 2001, geciteerd in Frequin 2006).

Reorganisaties en een ander type ambtenaar
De begin jaren negentig ingezette reorganisatie zou niet de laatste zijn. In de afgelo-
pen twee decennia hebben binnen het ministerie van Onderwijs tal van reorganisaties 
plaatsgevonden. Onder het bewind van minister Van der Hoeven werd in 2003 de door 
Ritzen ingestelde Bestuursraad weer vervangen door het lijnmodel met één secretaris-
generaal en met directeuren-generaal die hoofd werden van een aantal directies. De 
vele reorganisaties veroorzaakten een groot verloop onder topambtenaren. Stroomde 
het departement in de jaren zeventig nog vol met bevlogen sociologen die zich lieten 
inspireren door de sociaaldemocratische idealen van Van Kemenade, in de jaren tachtig 
en negentig werden zij geleidelijk aan vervangen door economen, bedrijfskundigen en 
bestuurskundigen, en in de jaren nul door procesmanagers en communicatiedeskundi-
gen. Inhoudelijke deskundigheid werd ingeruild voor deskundigheid in het begeleiden 
van besluitvormingsprocessen.
Het leveren van een bijdrage aan de beeldvorming werd de afgelopen jaren een steeds 
belangrijker onderdeel van de politieke en ambtelijke advisering. Er zijn dan ook steeds 
meer mediastrategen, persvoorlichters, communicatiemedewerkers en spindoctors 
werkzaam in het openbaar bestuur, veelal afkomstig uit de journalistiek. Deze ontwik-
keling hangt samen met de toegenomen kwetsbaarheid van politiek en bestuur in de 
media. ‘Beleid moet standhouden in de krant en op televisie en tegenover alle kritiek 
zijn uit te leggen in een talkshow of actualiteitenprogramma.’ ‘Politieke, maar ook amb-
telijke advisering is onder invloed daarvan steeds meer een kwestie van framing, scripting 
en casting geworden (Van Twist 2009). Uit het jaarverslag van het ministerie van oc w 
over 2009 (bijlage 2) blijkt dat er in dat jaar ruim 1,3 miljoen euro is uitgegeven aan com-
municatieadvies.1
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Het succesvol opereren van hun bewindslieden – in de zin van niet hoeven af te treden, 
voorgestelde wetten door de Kamer krijgen en bananenschillen weten te omzeilen – 
werd de afgelopen jaren een belangrijke maatstaf voor het succes van de ambtenaar.2

Van inhoudelijke deskundigheid naar procesdeskundigheid
Beschikken de ambtenaren op het departement anno 2010, behalve over een goede 
politieke antenne, ook over voldoende inhoudelijke kennis en deskundigheid om met 
het georganiseerde en inmiddels ook steeds meer geprofessionaliseerde onderwijsveld 
in gesprek te gaan? Het antwoord op die vraag is niet makkelijk te geven. Er zijn wel 
diverse signalen dat de inhoudelijke deskundigheid van het ambtenarenapparaat de 
afgelopen jaren is afgenomen. De als gevolg van alle reorganisaties toch al toegenomen 
mobiliteit werd de afgelopen decennia nog versterkt door de Algemene Bestuursdienst 
(a bd), die erop toeziet dat topambtenaren regelmatig van plek wisselen. De inhoude-
lijke deskundigheid binnen het openbaar bestuur kwam daardoor sterk onder druk te 
staan. Volgens Tjeenk Willink is het openbaar bestuur op verschillende beleidsterreinen 
geen inhoudelijke gesprekspartner meer (Raad van State 2010: 45), een waarneming die 
wordt ondersteund door informatie vanuit het departement zelf. In een persoonlijke 
en nogal polemische gestelde, maar daarom nog niet onjuiste analyse van de gang van 
zaken binnen het departement schetst Van Ravens, die tussen 1997 en 2002 en in 2005 
kortstondig bij het ministerie van oc w werkzaam was, een weinig bemoedigend beeld.3 
Het onderwijsbeleid is volgens hem meer op opinies dan op een empirisch vastgestelde 
werkelijkheid gebaseerd. Een voorbeeld daarvan zou het beleid rond het voortijdig 
schoolverlaten zijn, dat van start ging met de nota Aanval op de uitval en dat onder andere 
de kwalificatieplicht als ‘wapen in de strijd’ heeft ingezet. Deze beleidsnota geldt vol-
gens Van Ravens als het schoolvoorbeeld van een modern beleidsontwikkelingsproces. 
De nota is namelijk tot stand gekomen na een uitvoerige consultatie van betrokkenen in 
de samenleving, zoals de jongeren zelf, de professionals die met hen te maken hebben 
en werkgevers, en is als zodanig een mooi voorbeeld van de opiniocratische methode 
van beleidsontwikkeling. Van de enorme hoeveelheid internationaal beschikbare kennis 
over het verschijnsel early school leaving werd daarentegen nauwelijks gebruikgemaakt.
Van Ravens omschrijft de werkwijze van veel ambtenaren binnen oc w met de term 
idap-syndroom, waarbij idap staat voor ‘ik doe alleen het proces’. Volgens de ambtena-
ren met wie hij te maken had ‘draaide het op het departement alleen om het begeleiden 
van besluitvormingsprocessen. Daarin lag je professionaliteit. De inhoudelijke kennis 
die je daarbij nodig had werd wel door anderen aangereikt’ (Van Ravens 2009: 149-154). 
Het fenomeen van de Kenniskamer, die inmiddels bij veel departementen is ingevoerd en 
onder andere tot doel heeft de dialoog en interactie tussen de wereld van kennis (weten-
schappers) en die van beleid (beleidsmakers) te versterken, sluit aan bij deze observatie. 
Zo bespreekt de Kenniskamer van het ministerie van oc w uiteenlopende thema’s op 
basis van reviews van wetenschappers over de laatste stand van zaken in het wetenschap-
pelijk onderzoek. Op diverse departementen, waaronder oc w, is ook een directie Kennis 
gevormd. Van Ravens vraagt zich echter af of dat wel voldoende is. Zo’n specifieke direc-
tie zou zelfs averechts kunnen werken, omdat ze ambtenaren buiten die directie een 
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excuus geeft om zelf geen kennisbasis over het eigen beleidsterrein op te bouwen (Van 
Ravens 2009).

Extern advies en het instellen van commissies
De inhoudelijke gaten die niet alleen vielen als gevolg van het steeds meer op proces- en 
steeds minder op inhoud gerichte ambtelijke apparaat, maar ook door de forse afname 
van het aantal adviesorganen (zie paragraaf 5.1.4) werden de afgelopen jaren in belang-
rijke mate gevuld door het extern inkopen van expertise en advies en door het instellen 
van commissies. In 2009 werd door het ministerie van oc w bijna 3,6 miljoen euro uit-
gegeven aan de inkoop van externe deskundigheid op het gebied van beleidsadvies.4

Onderzoek van Schulz en anderen laat zien dat het ministerie tussen 1995 en 2005 maar 
liefst 55 commissies instelde, meer dan elk ander departement. Commissies vormen 
binnen de onderwijssector steeds meer de verbindende schakel tussen overheid en veld: 
ze bieden deskundigheid, staan garant voor onafhankelijkheid en kunnen draagvlak 
creëren (Schulz et al. 2008).
In 2010 promoveerde Schulz op ‘de commissie’: een groep personen die gezamenlijk op 
ad hoc basis een bepaalde kwestie in het openbaar bestuur aanpakken; een tijdelijke 
organisatie van mensen die geacht worden onafhankelijk te opereren. Als voorzitter 
wordt meestal iemand aangezocht met een bekende naam, een groot gezag en een uit-
stekende reputatie als bestuurder. In zijn proefschrift onderscheidt Schulz een aantal 
aanleidingen om een commissie in te stellen, zoals toekomstkansen of opdoemende 
bedreigingen, heikele kwesties, systeemcrises, nieuwsfeiten en Kamervragen (Schulz 
2010).
Een krantenartikel naar aanleiding van het recordaantal commissies dat het kabinet-
Balkenenede i v in zijn eerste jaar instelde, onderscheidt vijf verborgen agenda’s achter 
het instellen van commissies. Commissies worden ingesteld
– als alibi voor het nemen van impopulaire maatregelen (zoals de verhoging van de 

pensioenleeftijd);
– om meningsverschillen binnen de coalitie te verdoezelen (bijvoorbeeld over het ont-

slagrecht);
– om invloed uit te oefenen op de uitkomst (een meer arbeidsmarktgericht onderwijs-

aanbod);
– om een ongewenst voorstel van de agenda af te voeren (tijdelijke commissies bieden 

minder tegenwicht dan de permanente adviesorganen van vroeger);
– om een heikel probleem tijdelijk te parkeren door het in de ijskast te stoppen 

( Nieuwenhuis 2009).

In de hoofdstukken 7 tot en met 10 komt een groot aantal adviezen van tijdelijke advies-
commissies aan de orde.

Verplaatsing van de macht
Veel besluiten worden niet meer op het nationale niveau, maar elders genomen. In zijn 
Utrechtse oratie signaleerde Bovens drie belangrijke bewegingen rond de vierde macht: 
internationalisering (eu, oeso), verzelfstandiging (toename van het aantal zelfstandige 
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bestuursorganen) en interactieve beleidsvorming (de opkomst van allerlei vormen van 
interactief en horizontaal bestuur)
Dergelijke bewegingen zijn ook in de onderwijssector aan de orde. Het overleg op Euro-
pees niveau en de contacten met de oeso zijn de afgelopen jaren geïntensiveerd. Veel 
instellingen die voorheen onder het ministerie ressorteerden zijn op afstand gezet. 
Ambtenaren zijn dan ook op diverse niveaus en in tal van gremia actief. Volgens Bovens 
zijn er geen aanwijzingen dat het ambtelijk apparaat zich daarbij als hindermacht 
opstelt. Integendeel: ambtenaren hebben het primaat van de politiek volledig geïnterna-
liseerd. Bij hun activiteiten binnen en buiten het departement vormen het woord en het 
politieke lot van de minister hun belangrijkste leidraad (Bovens 2000).

5.1.2 Veranderingen in het overleg tussen overheid en onderwijsveld

Onderwijsbeleid wordt meestal ontwikkeld in overleg met de talrijke organisaties die 
het onderwijsveld vertegenwoordigen. Ook in de wijze waarop het ministerie overleg 
voert met het onderwijsveld is de afgelopen decennia het nodige veranderd.

Van overleg met koepelorganisaties per zuil…
Begin jaren negentig vond het belangrijkste overleg met het georganiseerde onderwijs-
veld plaats in de in 1972 ingestelde Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg (ccoo), 
waarin de landelijke koepelorganisaties van de vier grote onderwijszuilen (rooms-
katholiek, protestants-christelijk, openbaar en algemeen bijzonder) zitting hadden. 
De ccoo hield zich bezig met beleidsvoornemens op het gebied van het onderwijs in 
het algemeen, met uitzondering van het hbo en het wetenschappelijk onderwijs. In 1985 
werden de maandelijkse openbare beraadslagingen van de ccoo, als uitvloeisel van het 
Open Overleg-Wagner, ook toegankelijk voor de centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers.
De landelijke (koepel)organisaties oefenden in de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw een belangrijke invloed uit op het onderwijsbeleid. Bewindslieden van PvdA-
huize, zoals Van Kemenade, hadden moeite met de verzuilde overlegstructuur en pro-
beerden vaak buiten die structuur om met het onderwijsveld in overleg te gaan, hetgeen 
binnen de ccoo tot zeer moeizame vergaderingen leidde. Van Kemenades opvolger Pais 
(v v d) deed dat anders. Hij had de gewoonte om iedere maand een werklunch te organi-
seren met de voorzitters van de koepels om langs informele weg de problemen van het 
onderwijs door te praten. Dat werd door de betrokkenen gewaardeerd en deed het offi-
ciële overleg soepeler verlopen, al konden uiteraard niet alle meningsverschillen uit de 
weg worden geruimd (Knippenberg en Van der Ham 1993: 600-601).

… naar overleg met de verschillende onderwijsgeledingen afzonderlijk.
Medio jaren negentig vond tijdens het eerste paarse kabinet een verandering in het 
overlegstelsel plaats. Er werd niet langer overleg gepleegd met de verzuilde landelijke 
koepelorganisaties, maar met de diverse geledingenorganisaties, dat wil zeggen met 
organisaties van besturen, schoolleiders, (onderwijs)personeel en ouders en leerlin-
gen/studenten (waarover later in deze paragraaf meer). Voor het funderend onderwijs 
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gebeurde dat vanaf 1995 in het Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Onderwijs 
(op vo).
Naast het op vo waren er overlegstelsels voor het beroepsonderwijs en de volwassenen-
educatie (bv e-kamer) en het Hoger Onderwijs (ho-kamer). In de bv e-kamer, die sinds 
1993 bestaat, wordt alleen overleg gevoerd met partijen die in het bve-veld bestuurlijke 
verantwoordelijkheid dragen (vertegenwoordigers van de instellingen en van de Kennis-
centra voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (voorheen Landelijke Organen Beroeps-
onderwijs). De organisaties voor personeel zijn er niet in vertegenwoordigd. In de 
ho-kamer, die al langer (sinds de invoering van de w wo) bestaat, overlegt de minister 
ook alleen met een vertegenwoordiging van de instellingsbesturen (vanuit de hbo -raad 
en de vsnu). Daarnaast vindt afzonderlijk overleg plaats met de daarvoor in aanmerking 
komende belangenorganisaties van studenten (Van Wieringen 1996). Met de nieuwe 
overlegstructuur kregen bewindslieden de mogelijkheid om zelf de belangen van de ver-
schillende geledingen in het onderwijs tegen elkaar af te wegen, en zo nodig ook tegen 
elkaar uit te spelen. In hoeverre de verschillende geledingen invloed hebben kunnen 
uitoefenen op de beleidsvoornemens is echter lang niet altijd duidelijk. In kamerstuk-
ken werd vaak volstaan met de melding dat er overleg met het onderwijsveld had plaats-
gevonden. Er wordt in de regel niet aangegeven hoe de meningen in het georganiseerde 
onderwijsveld precies verdeeld waren, welke afwegingen er gemaakt waren en of er naar 
aanleiding van het overleg eventueel bijstellingen in de voornemens aangebracht waren. 
Overigens proberen onderwijsorganisaties die in het overleg met het ministerie hun zin 
niet krijgen vaak via de media of de Tweede Kamer hun wensen alsnog gerealiseerd te 
krijgen.
Anno 2010 is de overlegstructuur veel minder geïnstitutionaliseerd dan in de jaren 
negentig. Het beleidsvormingsproces is de afgelopen jaren bovendien interactiever 
geworden. Er wordt ook niet langer uitsluitend gesproken met onderwijsinterne en 
-externe organisaties die bij het betreffende beleidsonderwerp betrokken zijn, maar ook 
met individuele betrokkenen en externe deskundigen. Veel overleg vindt ook plaats per 
beleidsdossier, bijvoorbeeld ‘passend onderwijs’.

Convenanten en akkoorden
In het kader van de vernieuwing van de bestuurlijke verhoudingen tussen overheid 
en onderwijsveld (deregulering, autonomievergroting en decentralisatie), die in de 
jaren tachtig in het hoger onderwijs en begin jaren negentig ook in het middelbaar 
beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs werd ingezet, veranderde ook de rol van de 
onderwijsorganisaties. In de eerste helft van de jaren negentig werden diverse convenan-
ten en akkoorden afgesloten tussen de overheid en het georganiseerde onderwijsveld. De 
idee daarachter was dat veranderingen niet langer van bovenaf door de overheid zouden 
moeten worden opgelegd, en dat de effectiviteit van het beleid zou toenemen indien er 
sprake was van samenwerking en afspraken met het onderwijsveld. De convenanten en 
afspraken werden vaak later gevolgd door wetgeving.
Een belangrijk voorbeeld daarvan is het Schevenings akkoord, dat in 1994 werd gesloten. 
Dit gebeurde ten tijde van het kabinet-Lubbers i i i  (cda/PvdA), na langdurig overleg in 
het zogeheten Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing. Het akkoord hield in dat 
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schoolbesturen onafhankelijker werden van de rijksoverheid en dat gemeenten een 
aantal wettelijk vastgelegde bevoegdheden kregen met het oog op lokale coördinatie 
en afstemming. Gemeenten moesten hiervoor wel afscheid nemen van hun positie als 
bestuur van het openbaar onderwijs. Met dit akkoord tussen rijksoverheid en landelijke 
koepelorganisaties werd de basis gelegd voor een nieuwe uitleg van het grondwets-
artikel 23, waardoor territoriale decentralisatie politiek mogelijk werd. Het eerste paarse 
kabinet (Kok I), dat kort daarna aantrad, zou het fragiele evenwicht tussen rijk, gemeen-
ten en schoolbesturen dat met het akkoord was bereikt gedeeltelijk verbreken door de 
rol van gemeenten aanzienlijk te versterken.

Overleg per onderwijssector
Het deel van het ministerie dat zich met het onderwijs bezighoudt ziet er anno 2010 als 
volgt uit.
Het Directoraat- Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bestaat uit:
– directie Primair Onderwijs (inclusief speciaal (voortgezet) onderwijs);
– directie Voortgezet Onderwijs;
– themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg (passend onderwijs);
– projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten.

Het Directoraat- Generaal Hoger onderwijs en Beroepsonderwijs omvat:
– directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering;
– directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;
– directie Leren en Werken (samen met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid).5

Het ministerie kent slechts enkele sectoroverstijgende onderwijsdirecties, namelijk:
– directie Leraren (leraren po, vo, mbo; valt onder dg po/vo);
– directie Kennis (valt onder Secretaris-Generaal).

Het overleg tussen het ministerie en het georganiseerde onderwijsveld vindt met name 
plaats per onderwijssector, en soms per thema. Die overwegend sectorale indeling vindt 
haar oorsprong in de wet- en regelgeving die, zeker in het verleden, per onderwijssector 
sterk verschilde. Ambtenaren van de directie Primair Onderwijs overleggen vooral met 
vertegenwoordigers van de sector primair onderwijs, en niet of nauwelijks met vertegen-
woordigers van het voortgezet onderwijs, hoewel de beleidsproblemen in beide sectoren 
gedeeltelijk met elkaar samenhangen (zoals met betrekking tot de overgang van het 
basis- naar het voortgezet onderwijs). Ook tussen de directies bv e en ho bestaan weinig 
verbindingen, hoewel er wel degelijk gemeenschappelijke vraagstukken zijn, bijvoor-
beeld met betrekking tot de positionering van de korte hbo-opleidingen (Associate 
degree). De verkokering weerspiegelt ook de portefeuilleverdeling tussen bewindslieden 
(zie hoofdstuk 4).
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5.1.3 Wijzigingen in de positie en rol van de inspectie

De positie en rol van de Inspectie van het Onderwijs zijn de afgelopen twintig jaar sterk 
veranderd.

Meer afstand tussen ministerie en inspectie
In 1990 was de inspectie nog een onderdeel van het ministerie. De inspecteur-generaal 
maakte deel uit van de interne leiding van het departement. Nadat de Algemene Reken-
kamer zich in 1987 nogal kritisch had uitgelaten over deze sterke vervlechting van 
ministerie en inspectie besloot de toenmalige minister – Ritzen – van de inspectie een 
zelfstandig bestuursorgaan (z bo) te maken; een zelfstandige organisatie die op basis van 
eigen inzichten en beoordelingsmaatstaven gezaghebbende uitspraken over de kwali-
teit van het onderwijs zou kunnen doen. Op het wetsvoorstel waarin dit werd geregeld 
kwam echter ernstige kritiek van de Onderwijsraad en de Raad van State. De ministeriële 
verantwoordelijkheid zou er te veel door worden beperkt, en daarmee ook de parle-
mentaire controle. Het wetsvoorstel werd hierop in 1992 weer ingetrokken. Omdat een 
z bo-status een brug te ver was, werd gezocht naar een andere manier om de inspectie 
meer op afstand te zetten. Dat gebeurde in 1993 in de vorm van een ministeriële rege-
ling en een managementcontract, die de nodige functionele onafhankelijkheid moesten 
bewerkstelligen. Ook in fysiek opzicht werd de inspectie op afstand geplaatst: haar 
hoofdkantoor werd gevestigd in De Meern (Utrecht). Ondanks deze bestuurlijke, orga-
nisatorische en functionele scheiding bleef de inspectie in tal van opzichten afhankelijk 
van het ministerie. In een jubileumuitgave ter gelegenheid van haar 200-jarig bestaan 
werd daarover het volgende opgemerkt:

‘Het departement behield een flinke greep op de inhoud van de rapporten en de landelijke 
berichtgeving van de inspectie. Er was regelmatig de verleiding om te sleutelen aan publicaties 
van de inspectie die mogelijkerwijs door derden als kritiek op beleid van bewindslieden gelezen 
zouden kunnen worden. Voorts was er de verleiding om een kritisch rapport van de inspectie 
op te houden tot een gunstiger tijdstip van verschijnen’ (Elte en Scholtes 2001).

Ondanks, of misschien juist dankzij die incidenten ging de ontvlechting van inspec-
tie en departement door. Zo biedt sinds 1998 niet langer de minister het jaarlijkse 
Onderwijsverslag aan de Tweede Kamer aan, maar biedt de inspecteur-generaal zelf dat 
in het openbaar, met een perspresentatie, aan de minister aan.
De informatie van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs had in de eerste helft 
van de jaren negentig nog geen betrekking op de afzonderlijke scholen of op de kwaliteit 
van het gerealiseerde onderwijs op schoolniveau. In het jaarlijkse Onderwijsverslag van 
de inspectie werd met name informatie gegeven over de naleving van wettelijke voor-
schriften (de controletaak ten aanzien van deugdelijkheidseisen zoals de bevoegdheid 
van de leraren en de voorgeschreven onderwijstijd), over ontwikkelingen in de verschil-
lende sectoren van het onderwijs (bijvoorbeeld over de invoering van de verschillende 
onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig in het voortgezet onderwijs werden 
ingevoerd) en over de opbrengsten in termen van zittenblijven en diploma’s en dergelij-
ke. De inspectie vervulde daarnaast ook een evaluatietaak. Zo werd de invoering van de 
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basisvorming nauwgezet door haar gevolgd. Het in 1999 door de inspectie uit gebrachte 
evaluatierapport over de basisvorming zorgde voor de nodige politieke commotie. 
Hoewel het op een groot aantal punten tamelijk kritisch was, was het eindoordeel 
nogal mild. De toekomst van de basisvorming werd met optimisme tegemoet gezien. 
De eerder genoemde publicatie in het kader van het 200-jarig bestaan van de inspectie 
constateerde dat in het onderwijs zelf het idee overheerste dat de basisvorming volledig 
was mislukt. In de Kamer werd de kloof tussen de negatieve oordelen in het veld en het 
milde en optimistische verhaal van de inspectie pijnlijk zichtbaar. Kamerleden, ook van 
regeringspartijen, waren onaangenaam getroffen en ergerden zich daaraan. Zij vroegen 
zich af of de inspectie wel onafhankelijk genoeg van de bewindslieden en het departe-
ment was. Dit terwijl een jaar eerder in het regeerakkoord nog was aangekondigd dat de 
rol van de inspectie versterkt moest worden ter wille van een onafhankelijk oordeel (Elte 
en Scholtes 2001: 35).

Publicatie van inspectiegegevens
In de tweede helft van de jaren negentig speelde nog een andere kwestie die gevolgen 
zou hebben voor het werk van de inspectie. Het dagblad Trouw wilde toegang hebben tot 
de gegevens over de prestaties van scholen die door de inspectie waren verzameld. De 
inspectie voelde daar niets voor, omdat ze nu eenmaal niet met naam en toenaam rap-
porteerde aan andere partijen dan de school zelf. De krant deed vervolgens een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur en kreeg na een gerechtelijke uitspraak de gewenste 
informatie in bezit, aangevuld met departementale gegevens over bepaalde faciliteiten 
voor scholen. In oktober 1997 bracht Trouw een speciaal katern uit met een landelijke 
vergelijking van alle scholen voor voortgezet onderwijs. Deze publicatie is in strategisch 
opzicht van groot belang geweest. Ze betekende het einde van de mythe dat alle scholen 
en onderwijsinstellingen gelijk zijn en gelijk presteren. Scholen reageerden verdeeld op 
de publicatie. Men was niet tegen het publiceren van schoolprestaties als zodanig, maar 
wel tegen de manier waarop de schoolscores waren berekend. Ook in de Tweede Kamer 
was men ingenomen met de openbaarheid maar verdeeld over de manier waarop de 
prestaties waren gemeten: zeggen examen- en rendementcijfers wel voldoende over de 
kwaliteit van een school? Vanuit het ministerie reageerde men op deze ontwikkeling met 
de aankondiging dat de inspectie voortaan zelf, via het publiceren van een zogenoemde 
Kwaliteitskaart, informatie over de prestaties van scholen zou publiceren. In 1998 wer-
den de eerste kwaliteitskaarten, gebundeld per regio, gepubliceerd.

Kwaliteitseisen aan de scholen
In diezelfde periode nam ook de aandacht voor kwaliteit en toezicht sterk toe. Er was 
sprake van een ontwikkeling naar deregulering en een grotere autonomie van scholen, 
bijvoorbeeld op het gebied van de bekostiging. Ook het kwaliteitsbeleid en de eigen 
kwaliteitszorg van scholen kregen steeds meer aandacht (Kwaliteitswet 1998). In verband 
daarmee, maar ook vanuit zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, ging de inspectie 
op zoek naar nieuwe werkwijzen en maatstaven. Een belangrijke reden daarvoor was 
ook dat met de invoering van kerndoelen een ander type deugdelijkheidseisen was 
geïntroduceerd, waarbij de criteria en normen niet direct uit de wetgeving waren af te 
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leiden. De inspectie ging in die jaren niet alleen na of de school wel aan de wettelijke 
voorschriften voldeed, maar ook of de school zich ontwikkelde volgens de bedoelin-
gen van de wetgever. Zij ging in die jaren bovendien steeds meer nadruk leggen op de 
stimuleringstaak. In 1999, ten tijde van het tweede paarse kabinet (Kok ii), bracht minis-
ter Hermans (v v d) de nota Variëteit en waarborg uit, waarin diverse voorstellen werden 
gedaan om de inspectie verder te verzelfstandigen en te versterken. Het inspectietoe-
zicht zou twee belangrijke functies krijgen: het stimuleren van eigen kwaliteitsbeleid 
en kwaliteitszorg op scholen en het waarborgen van een basiskwaliteit in elke school. 
De kwaliteitseisen en maatstaven die de inspectie in het kader van het schooltoezicht 
(regulier en integraal schooltoezicht) was gaan toepassen hadden echter nog geen wette-
lijke basis. Die zouden in 2002 in de Wet op het onderwijstoezicht (wo t) worden opgenomen.
De Onderwijsraad voerde in de fase die voorafging aan de parlementaire besluitvorming 
over het wetsvoorstel diverse malen principiële bezwaren aan. De raad vond dat de con-
troletaak (ten aanzien van wettelijk vastgelegde deugdelijkheidseisen) het belangrijkst 
moest blijven en vreesde dat afgeleide taken als stimulering en evaluatie de overhand 
zouden gaan krijgen. Met de introductie van andere kwaliteitseisen (bijvoorbeeld met 
betrekking tot de pedagogisch-didactische aanpak) zou het onderscheid tussen con-
troleren en stimuleren diffuus worden. Bovendien waren de aanvullende kwaliteits-
eisen bepaald niet onomstreden. Er waren aan de kwaliteitskenmerken, anders dan bij 
tekorten op het gebied van de wettelijke deugdelijkheidseisen, weliswaar geen sancties 
verbonden, maar de kwaliteitsgegevens van scholen werden wel gepubliceerd. Het wets-
voorstel werd zonder noemenswaardige aanpassingen aangenomen.
Professor Leune (die tussen 1992 en 2001 voorzitter was van de Onderwijsraad) merkte 
later over deze intensivering van het schooltoezicht op dat de rijksoverheid in de gedaan-
te van wetgever de school via de voordeur verliet (meer autonomie voor de school) om 
vervolgens in de gedaante van toezichthouder met nieuwe kwaliteitseisen (een toezicht-
kader bestaande uit 11 kwaliteitsaspecten en 81 indicatoren) via de achterdeur weer bin-
nen te komen (Leune 2007).
De afgelopen jaren is het aantal kwaliteitskenmerken waarop scholen worden beoor-
deeld sterk teruggebracht (minder kwaliteitskenmerken op pedagogisch-didactisch 
gebied), en richten de kenmerken zich vooral op de kwaliteitszorg op school en de 
opbrengsten van het onderwijs.

Nieuwe werkwijze: risicogericht toezicht
Het kabinet-Balkenende i v stelde in 2007 in het coalitieakkoord een nieuwe wijze van 
toezicht voor op basis van het uitgangspunt ‘verdiend vertrouwen’: bij goed presteren van 
onderwijsinstellingen zal sprake zijn van vermindering van toezicht.6 Met de invoering van de wo t 
was al uitgesproken dat de inspectie proportioneel toezicht zou gaan houden, dat wil 
zeggen stevig toezien waar dat moet en lichte toetsing waar dat kan. De in 2009 inge-
voerde nieuwe werkwijze houdt in dat de inspectie in het basis- en voortgezet onderwijs 
meer risicogericht te werk zal gaan. Daarvoor past zij de systematiek van een jaarlijkse 
risicoanalyse toe, waarbij resultaten van scholen worden gebruikt die toch al bekend 
zijn (opbrengsten, jaarstukken en signalen). Dat vermindert de administratieve belas-
ting voor scholen. Scholen waar de inspectie geen tekortkomingen constateert krijgen 
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basistoezicht. Dat wil zeggen dat zij ten minste eens in de vier jaar worden bezocht. Bij 
tekortkomingen kan de school een verscherpt toezichtarrangement krijgen. Het toezicht 
wordt bovendien besproken met de schoolbesturen (in plaats van met de schooldirectie) 
van de school/scholen waar risico’s zijn geconstateerd.
In november 2009 werd een voorstel van wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht 
ingediend, waarin onder andere het voorstel is opgenomen de inspectie te mandateren 
om namens de minister sancties op te leggen. Bij de kwaliteitsbeoordeling in het kader 
van het toezicht zal ook gekeken worden naar de kwaliteit van het onderwijspersoneel. 
Door deze wetswijziging verschuift de rol van de inspectie van gratis adviseur naar con-
troleur en handhaver, aldus de indiener van de wetsvoorstel (minister Plasterk).

Toezicht op de kwaliteit van het hoger onderwijs
In het hoger onderwijs is het toezicht anders geregeld dan in het primair onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Waar de inspectie haar 
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in de laatstgenoemde sectoren steeds meer 
is gaan richten op het school- en instellingsniveau, wordt in het hoger onderwijs de 
kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd door de in 2003 bij verdrag ingestelde Neder-
lands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (n vao). Alleen opleidingen die door de n vao zijn 
goedgekeurd (geaccrediteerd) worden door de overheid erkend en ontvangen subsidie.
De inspectie houdt toezicht op ontwikkelingen in het stelsel van hoger onderwijs en op 
het accreditatiestelsel. Zij verricht daarnaast ook themaonderzoeken op het terrein van 
het hoger onderwijs. Zo deed de inspectie de afgelopen jaren onderzoek naar de ont-
wikkeling van de bachelor-masterstructuur, naar het functioneren van de examencom-
missies in het hoger onderwijs die vanwege het ontbreken van centrale examens in het 
hoger onderwijs binnen de instellingen toezicht moeten houden op de kwaliteit van de 
examens, en naar het beleid van instellingen voor studenten met een functiebeperking.

Focus op (zeer) zwakke scholen en opleidingen ontneemt het zicht op kwaliteit in 
brede zin
Het toezicht op de kwaliteit van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs richt zich steeds meer op de relatief kleine groep van 
(zeer) zwakke scholen (po, vo) en opleidingen (mbo). Daardoor neemt het zicht op ont-
wikkelingen in de kwaliteit van het onderwijs in brede zin af. Dat bleek bijvoorbeeld bij 
het parlementaire onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onder-
wijs. De vraag hoe de kwaliteit van het voortgezet onderwijs zich in de loop der jaren had 
ontwikkeld kon aan de hand van het jaarlijkse Onderwijsverslag niet eenduidig worden 
beantwoord. Het beschikbare internationaal vergelijkend onderzoek bood hierover 
eveneens onvoldoende informatie.
Het huidige Onderwijsverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de ont-
wikkelingen in de kwaliteit van de scholen en instellingen binnen de verschillende 
onderwijssectoren aan bod; in het tweede deel worden jaarlijks wisselende onder-
werpen aan de orde gesteld, die deels worden bepaald door signalen die de inspectie uit 
de samenleving opvangt en deels in opdracht van het ministerie worden behandeld.
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In het verlengde van de eerder genoemde verschuiving van government naar governance 
verschoof de aandacht van de inspectie de afgelopen decennia van het onderwijsstelsel 
naar de afzonderlijke scholen en instellingen. Een verschuiving die, in combinatie met 
de verandering in focus (zwakke scholen) en de overwegend sectorgerichte aanpak, de 
vraag oproept in hoeverre het huidige Onderwijsverslag nog voldoet aan de in het acht-
ste lid van artikel 23 geformuleerde eis dat de regering jaarlijks aan de Staten-Generaal 
verslag doet van ‘de staat van het onderwijs’ (zie hoofdstuk 2).

5.1.4 Ontwikkelingen in de advisering over het onderwijsbeleid

Ook in de advisering aan de overheid veranderde de afgelopen twee decennia het nodige.

De Onderwijsraad is nog het enige permanente adviesorgaan
De Onderwijsraad was lange tijd het belangrijkste en is sinds 1997 zelfs het enige perma-
nente adviesorgaan van de overheid op het gebied van het onderwijs. De raad werd in 
1919 ingesteld, twee jaar nadat de Schoolstrijd – een hevige politieke strijd om de finan-
ciële gelijkberechtiging van het openbaar en bijzonder onderwijs, met de vrijheid van 
richting en inrichting als inzet – via een wijziging van de Grondwet was beslecht. Onder-
deel van die Pacificatie was de instelling van een permanent college dat zou waken over 
de deugdelijkheid van het onderwijs, maar dat eerst en vooral de minister zou adviseren 
over de vernieuwing daarvan.
Met de opkomst van de constructieve onderwijspolitiek, in de jaren zeventig, veranderde 
ook de taakstelling van de Onderwijsraad. Zijn advisering zou voortaan reactief en finaal 
moeten zijn: een samenvattende reactie uit de onderwijswereld op beleidsvoornemens 
van de minister, aan het eind van de beleidscyclus. Om zijn positie binnen de advies-
structuur te versterken richtte de raad zich daarbij weer nadrukkelijker op de gelijkstel-
ling tussen openbaar en bijzonder onderwijs en op de vrijheid van richting en inrichting. 
In de jaren tachtig ontstond steeds meer behoefte aan een vorm van onderwijsadvise-
ring waarin de bredere context van het onderwijs meer tot zijn recht zou komen. Daar-
over adviseerden echter al enkele andere instanties met sectoroverstijgende adviestaken, 
zoals de Sociaal-Economische Raad (ser) en de Raad voor Binnenlands Bestuur (r bb). 
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (w r r) waren er in die jaren 
maar liefst 49 officieel erkende (externe) adviesorganen op het terrein van het onderwijs 
actief, waaronder de Adviesraden voor het Basisonderwijs (a r bo), voor het Voortgezet 
Onderwijs (a rvo) en voor het Hoger Onderwijs (a r ho), die later zouden opgaan in de 
Adviesraad voor het Onderwijs (a ro). In de jaren negentig werd een herziening van het 
algehele adviesstelsel in gang gezet. Het aantal adviesorganen was veel te groot en het 
gemengde karakter van veel adviesorganen (naast deskundigen ook vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties, netjes verdeeld naar politieke kleur) zou een geduch-
te hindermacht vormen en op die manier het adequaat functioneren van de democratie 
tegenwerken, zo luidde destijds de diagnose. Dat gold ook voor de Onderwijsraad. Ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van die raad, in 1994, merkte de toenmalige minis-
ter Ritzen het volgende op:
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‘De Raad ziet het duidelijk als zijn taak hoeder te zijn van wezenlijke kenmerken van het 
Nederlandse onderwijsbestel. Hij heeft niet de naam voorop te lopen bij vernieuwingen’ (…) De 
Raad heeft een heel eigen plaats in ons onderwijsbestel. Over die plaats zal ook in de toekomst 
worden gesproken (…) Ik wens de Raad veel goeds toe, maar geen rust.’

Die rust kwam er inderdaad niet. De Herzieningswet adviesstelsel (1996), beter bekend 
als de Woestijnwet, bracht de meer dan 100 adviescolleges en -commissies terug naar 
23 brede adviesraden. In 1997 werd met een aparte instellingswet de basis gelegd voor de 
huidige Onderwijsraad.

Verandering in de taak- en samenstelling van de Onderwijsraad
Sinds 1995 stelt de minister van oc w, mede op basis van een ontwerp van de raad zelf, 
jaarlijks het werkprogramma voor de Onderwijsraad vast. Daarin is veel ruimte voor 
advisering op hoofdlijnen en in vroege stadia van de beleidontwikkeling. Bij advisering 
op hoofdlijnen gaat het om twee soorten advies:
– advies op hoofdlijnen van de beleidsontwikkeling op het gebied van het onderwijs. 

Dit advies staat aan het begin van de beleidscyclus, wanneer er nog geen concrete be-
leidsvoornemens zijn, maar wel een (verondersteld) probleem dat om een oplossing 
vraagt. Men spreekt in dit verband wel over proactieve of strategische beleidsadvise-
ring;

– advies over de hoofdlijnen van de wetgeving, ook wel beleidsreactief genoemd, om-
dat de kwaliteit van de voorgenomen maatregelen en/of wetgeving wordt beoordeeld.

Voor 1996 bestond de raad uit ongeveer 85 leden, die de talrijke organisaties vanuit het 
onderwijs vertegenwoordigden en verdeeld waren over aparte afdelingen per onderwijs-
vorm. Anno 2010 bestaat de ‘nieuwe’ Onderwijsraad uit 12 onafhankelijke, deskundige 
leden, die geen belangengroepen vertegenwoordigen. De raad wordt niet langer gedo-
mineerd door juristen en onderwijsdeskundigen, maar telt ook economen en andere 
vakdeskundigen onder zijn leden. Bij het benoemen van de leden wordt gelet op specifie-
ke deskundigheid op alle terreinen van het onderwijs en op de man-vrouwverhouding, 
de politieke kleur en de etniciteit.
De overgang van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ Onderwijsraad viel medio jaren negentig 
ongeveer samen met de overgang van een centraal sturende naar een selectief sturende 
overheid. Voor die selectief sturende overheid waren deregulering, decentralisatie, pri-
vatisering en autonomievergroting sleutelwoorden. Dat betekende dat er minder werd 
gestuurd op inputkenmerken van scholen en meer op basis van geleverde prestaties. 
In lijn met die nieuwe sturingsfilosofie veranderde de taak van de Onderwijsraad van 
overwegend reactief naar vooral initiërend, beleidsontwikkelend en proactief (Braster 
2004). Hoewel zijn beleidstoetsende rol bleef bestaan, verdween in 1995 wel de wettelijke 
verplichting om advies te vragen aan de Onderwijsraad. Dat paste bij het algemene stre-
ven van het eerste paarse kabinet om het primaat van de besluitvorming meer in handen 
te leggen van de overheid en minder toe te vertrouwen aan deskundigen en belangen-
behartigers.
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Kanttekeningen bij de nieuwe werkwijze
Over de medio jaren negentig aangebrachte scheiding tussen deskundigheid en belan-
genbehartiging zou Tjeenk Willink later het volgende opmerken.

‘Geheel in lijn met het overheersende paradigma van de boedelscheiding werd in de jaren 
negentig een scherp onderscheid gemaakt tussen belang en deskundigheid. Maar onder des-
kundigheid valt ook, in mijn ogen zelfs in de eerste plaats, praktijkkennis. Die is voor een goede 
politieke besluitvorming vitaal. (…) De onuitvoerbaarheid van veel beleid, het doodlopen van 
veel beleid in een verstikkende bureaucratie, maakt veel van de “mensen die het werk moeten 
doen” echt moedeloos. Welk adviescollege ligt daar wakker van? (…) Wat doen adviescolleges 
zelf aan de kloof tussen beleid en uitvoering? Zou het niet goed zijn als adviescolleges, onder 
erkenning van de veranderingen in de samenleving en de veranderde positie van de opdracht-
gever, zich (opnieuw) zouden buigen over hun maatschappelijke legitimering die eertijds de 
kracht van het stelsel van permanente adviescolleges vormde?’ (Tjeenk Willink 2005).

‘Een ander, misschien nog wel belangrijker aspect van de splitsing tussen vertegenwoordiging 
en deskundigheid was dat vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties niet meer 
gedwongen worden rekening met elkaar te houden. Zij zijn niet meer gecommitteerd aan ge-
meenschappelijke conclusies die in een adviescollege worden bereikt’ (Tjeenk Willink 2007).

De huidige Onderwijsraad probeert kennis over uitvoeringspraktijk op diverse manieren 
in zijn adviezen mee te wegen. Dat gebeurt in de eerste plaats door leden in de raad te 
benoemen die bekend zijn met een bepaalde onderwijssector. Er is expliciet vastgelegd 
dat 50% van de leden wetenschappelijke deskundigheid en 50% praktijkexpertise moet 
hebben. In de tweede plaats gebeurt dat door langs diverse wegen informatie in te win-
nen bij direct betrokkenen in het onderwijs zelf.
Een dilemma betreft de vraag of een adviescollege als de Onderwijsraad vooral ten dien-
ste moet staan van de beleidsvorming en met bruikbare adviezen moet komen die in de 
lijn liggen van het bestaande beleid of dat het juist de functie van tegenkracht moet ver-
vullen om politiek en bestuur scherp te houden door alternatieve wegen te verkennen, 
ook op momenten waarop dat eigenlijk niet goed uitkomt. Het voor de hand liggende 
antwoord op die vraag is dat het allebei moet. Het is in de praktijk echter niet ondenk-
baar dat onder druk van bezuinigingen op het ambtenarenapparaat – de uitgaven voor 
de Onderwijsraad staan immers op de begroting van het ministerie van oc w – gekozen 
wordt voor een beperkte functionele invulling van de adviestaak, waarbij het ‘u vraagt 
wij draaien’ gaat overheersen, zo stellen Putters en Van Twist. Voorkomen moet worden 
dat de overheid haar eigen tegenspraak wegsaneert. Dat zou niet alleen de effectiviteit, 
maar ook de legitimiteit van het openbaar bestuur verminderen (Putters en Van Twist 
2007).

5.2 Veranderingen in de positie en invloed van de verschillende organisaties uit 
het onderwijsveld

Tussen de overheid en de onderwijsinstellingen bevindt zich een uitgebreid netwerk 
van organisaties die verschillende categorieën van betrokkenen uit het onderwijsveld 
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vertegenwoordigen. Deze studie richt zich uitsluitend op onderwijsorganisaties die op 
landelijk niveau functioneren en op enigerlei wijze invloed uitoefenen op de totstand-
koming van het onderwijsbeleid van de overheid.

5.2.1 Scheidslijnen tussen en functies van onderwijsorganisaties

Het totale veld aan onderwijsorganisaties kan aan de hand van drie scheidslijnen worden 
onderverdeeld:
– naar ‘richting’ of denominatie: openbaar7, rooms-katholiek, protestants-christelijk, alge-

meen bijzonder en overige richtingen;
– naar geleding: schoolbesturen, schoolleiders, docenten, ouders, scholieren en studen-

ten;
– naar onderwijssector: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs 
(wo) en postinitieel onderwijs/volwasseneneducatie (ve).

De richting of denominatie van organisaties speelt vooral een rol in de beleidsvorming 
rond het funderend onderwijs: het primair onderwijs (bestaande uit basisonderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs) en het voortgezet onderwijs.
De invloed van de verschillende geledingenorganisaties op het onderwijsbeleid verschilt 
per onderwijssector. Organisaties van ouders zijn alleen betrokken bij de beleidsontwik-
keling rond het primair en voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs hebben 
naast ouderorganisaties ook de organisaties van scholieren invloed op het beleid. In 
de beleidsontwikkeling met betrekking tot het mbo, hbo en wo spelen ouders formeel 
geen rol. Hier worden alleen de sectororganisaties van de colleges van bestuur, organi-
saties van docenten en organisaties van studenten bij de totstandkoming van het beleid 
betrokken.
Onderwijsorganisaties vervullen een pressiegroepfunctie gericht op de overheid en 
een dienstverlenende functie in de richting van hun achterban. Daarnaast vervullen ze 
een disciplineringsfunctie gericht op het aanbrengen en handhaven van eenheid in de 
opstelling van de leden, en een uitvoeringsfunctie gericht op het realiseren van bepaalde 
overheidstaken of afspraken met de overheid (Van Wieringen 1996).
Vanuit een beleidsgezichtspunt kunnen onderwijsorganisaties zowel positieve als nega-
tieve functies vervullen (Leune 1987). Als positieve functies van onderwijsorganisaties 
noemt Leune:
– het leveren van een bijdrage aan de legitimering van beleid; organisaties kunnen er 

aan bijdragen dat het beleid door direct-betrokkenen wordt aanvaard;
– het inbrengen van veldkennis, wat kan leiden tot een betere kwaliteit en uitvoer-

baarheid van het beleid;
– het functioneren als countervailing power tegen machtsconcentratie bij de overheid;
– het democratiseren van het onderwijsbeleid door de wensen van hun achterban ken-

baar te maken.
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Naast positieve kunnen onderwijsorganisaties ook negatieve functies vervullen:
– particularisme (het inbrengen van beperkte gezichtspunten en deelbelangen in het 

beleid kan tot onevenwichtigheden leiden);
– beleidsvertraging (het betrekken van onderwijsorganisaties bij het beleid kost vaak 

veel tijd);
– corporatisme (door de besluitvorming in belangrijke mate bij belangengroepen te 

leggen kan het bredere algemene belang van het onderwijs in de verdrukking raken).

Uiteindelijk valt een beoordeling van de invloed van onderwijsorganisaties op het over-
heidsbeleid niet los te zien van de visie die men heeft op de taak en bevoegdheid van de 
overheid.

5.2.2 Onderwijsorganisaties naar onderwijssector

Vanwege het verschil in betrokkenheid van de diverse typen organisaties worden hier-
onder per onderwijssector die onderwijsorganisaties vermeld die anno 2010 het meest 
betrokken zijn bij/invloed uitoefenen op het onderwijsbeleid.8

I Primair en voortgezet onderwijs

Sectororganisaties:
– po-raad (basisonderwijs);
– wec-Raad9 (expertisecentra: (voortgezet) speciaal onderwijs) (tot oktober 2010);
– vo-raad (voortgezet onderwijs).

Besturenorganisaties:
– Bond Katholiek Primair Onderwijs (Bond kbo);
– Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs (kbvo);
– Besturenraad (protestants-christelijk onderwijs);
– Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (vos/abb);
– Verenigde Bijzondere Scholen (vbs);
– Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng);
– Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (vgs);
– Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen (lvgs);
– Islamitische Schoolbesturenorganisatie (isbo).

Koepelorganisaties:
– Nederlandse Katholieke Schoolraad (nk sr);
– Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (nabs);
– Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng)/Contactcentrum Bevordering Openbaar 

Onderwijs (cboo).

Organisatie van schoolleiders:
– Algemene Vereniging van Schoolleiders (avs).
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Organisaties van docenten:
– Algemene Onderwijsbond (aob);
– Christelijk Nationaal Vakverbond Onderwijs (cnv Onderwijs);
– Beter Onderwijs Nederland (bon);
– Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (pv v vo).

Organisaties van ouders met kinderen in het regulier onderwijs:
– Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (nko);
– Ouders & Christelijk en Oecumenisch Onderwijs (Ouders & coo);
– Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (lobo);
– Vereniging Openbaar Onderwijs (voo).

Organisaties van ouders van kinderen met beperkingen en/of ontwikkeling- en/of gedrags-
stoornissen:
– Oudervereniging Balans (landelijke vereniging voor ouders van kinderen met 

ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder adhd, dyslexie en pdd-nos);
– Platform vg (koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een 

verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers); voor 2007 Federatie van 
Ouderverenigingen (FvO).

– cg-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad).

Organisatie van scholieren in het voortgezet onderwijs:
– Landelijk Aktie Komitee scholieren (l ak s).

II Middelbaar beroepsonderwijs

Sectororganisatie:
– mbo Raad (tot september 2006: Bve-raad).

Organisaties van docenten:
– Algemene Onderwijsbond (aob);
– cnv Onderwijs (cnv Onderwijs).

Organisatie van scholieren:
– Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.

Organisatie van particuliere, niet van overheidswege bekostigd, erkende onderwijs-
instellingen:
– Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (nrto), voor 2010: Platform van 

Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen Nederland (paepon).
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III Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

Sectororganisaties:
– hbo-raad;
– Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (vsnu).

Werknemersorganisaties:
– Algemene Bond van Ambtenaren (werknemersorganisatie aangesloten bij de fnv (Abva/

Kabo));
– Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (cmhf);
– cnv Publieke zaak (werknemersorganisatie aangesloten bij het cnv);

Studentenorganisaties:
– Landelijke Studenten Vakbond (l svb);
– Interstedelijk Studenten Overleg (iso).

Organisatie van particuliere, niet van overheidswege bekostigd, erkende onderwijs-
instellingen:
– Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (nrto); voor 2010: Platform van 

Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen Nederland (paepon).

IV Postinitieel onderwijs/Volwasseneneducatie

Sectororganisaties:
– mbo Raad (volwasseneneducatie, deeltijd- en cursorisch mbo en de beroepsbegeleidende 

leerweg binnen het mbo (voorheen leerlingwezen);
– hbo-raad (deeltijd-hbo en contractactiviteiten van hogescholen);
– vsnu (Open Universiteit, deeltijd-wo en contractactiviteiten van universiteiten).

Organisatie van particuliere, niet van overheidswege bekostigde erkende onderwijs-
instellingen:
– Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (nrto); voor 2010: Platform van 

Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen Nederland (paepon).

Docentenorganisaties:
– aob;
– cnv Onderwijs;
– cnv Publieke zaak;
– Abva/Kabo;
– Federatie Onderwijsbonden cmhf/mhp.
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V Sectoroverstijgende onderwijsorganisaties

– Stichting van het Onderwijs (SvO) (bestaande uit de werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de verschillende onderwijssectoren: po-raad, vo-raad, mbo 
Raad, hbo-raad, vsnu, aob, cnv Onderwijs, cnv Publieke zaak, Abva/Kabo en Federatie 
Onderwijsbonden cmhf/mhp).

In het primair en voortgezet onderwijs is het aantal organisaties dat bij het onderwijsbeleid 
wordt betrokken verreweg het grootst. Dat hangt gedeeltelijk samen met het feit dat er 
meer geledingen meepraten (ook ouders), maar vooral met de in het funderend onder-
wijs bestaande verzuiling naar godsdienstige/levensbeschouwelijke richting. De positie 
en invloed van de organisaties van de verschillende geledingen in het onderwijs is de 
afgelopen decennia nogal veranderd, waarover later meer.
In het mbo, hbo en wo is de situatie een stuk overzichtelijker. Sector-/brancheorganisa-
ties, organisaties van werknemers en studentenorganisaties zijn daar de belangrijkste 
gesprekspartners van de overheid. Bij sommige onderwerpen neemt ook de organisatie 
van particuliere, niet van overheidswege bekostigde onderwijsinstellingen (nrto) deel 
aan het overleg.
Er bestaat geen aparte sectororganisatie voor alle vormen van postinitieel onderwijs/
volwassenen educatie. De belangen van de algemeen vormende volwasseneneducatie −
basiseducatie, voortgezet algemeen vormend onderwijs voor volwassenen (vavo), Neder-
lands als tweede taal en inburgering − worden, voor zover deze activiteiten (nog) door de 
roc’s worden verzorgd, behartigd door de mbo Raad. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor het beleid met betrekking tot de algemeen vormende volwasseneneducatie. De 
belangen van het postinitiële hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs wordt door 
respectievelijk de hbo -raad en de vsnu behartigd.
Van recente datum is de in 2010 opgerichte sectoroverstijgende Stichting van het Onderwijs 
(SvO). In deze stichting voeren werkgevers- en werknemersorganisaties overleg over 
kwesties die de hele onderwijssector raken, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt voor docenten 
of de tekortschietende investeringen in het onderwijs. De achterliggende gedachte is dat 
als alle onderwijssectoren hun krachten bundelen kabinet en parlement daar moeilijk 
omheen kunnen. De stichting heeft de bedoeling een- of tweemaal per jaar overleg te 
voeren met het kabinet. Hoewel zij aangeeft een spreekbuis te willen zijn voor het hele 
onderwijs maken de organisaties die ouders, leerlingen, scholieren en studenten ver-
tegenwoordigen er geen van deel uit. De stichting vertegenwoordigt alleen de organisa-
ties van aanbieders in het onderwijs.

5.2.3 Veranderingen in de positie en invloed van verschillende 
onderwijsorganisaties

De positie van de verschillende organisaties in het onderwijsveld is de afgelopen 
decennia ingrijpend veranderd. Het aantal onderwijsorganisaties nam sterk af. Veel 
organisaties bundelden hun krachten om een groter draagvlak (aantal leden) te krijgen 
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en zo hun invloed op het beleid te vergroten. Dat gebeurde allereerst onder de besturen 
van instellingen en scholen. Nadat eerder al de vsnu (opvolger van de Academische 
Raad) en de hbo -raad waren gevormd, werden er in de jaren negentig en nul ook in de 
andere onderwijssectoren sector- of brancheorganisaties gevormd, zoals de Bve-raad 
(sinds september 2006 mbo Raad), de vo-raad, de w ec-Raad en de po -raad. Deze sector-
brancheorganisaties behartigen de belangen van hun leden bij het kabinet, de politiek, 
de overheid en maatschappelijke organisaties. Daarnaast vervullen ze de werkgeversrol 
voor hun onderwijssector.
Ook in werknemerskring vond krachtenbundeling plaats en gingen, net als bij de vak-
centrales op landelijk niveau, katholieke docentenorganisaties samen met de algemene 
onderwijsbonden.10

De veranderingen werden in belangrijke mate ingegeven door de eerder genoemde 
politieke en bestuurlijke ontwikkelingen: deregulering en meer autonomie voor de 
onderwijsinstellingen, een overheid die meer op afstand van het onderwijsveld ope-
reert en alleen op hoofdlijnen stuurt, de sterkere nadruk op het primaat van de politiek, 
de schaalvergroting van instellingen en besturen en een toenemende omgevings- en 
marktgerichtheid bij onderwijsinstellingen. De veranderingen binnen de beleidsarena 
kwamen niet alleen voort uit initiatieven van het onderwijsveld zelf, maar werden 
voor een deel ook van overheidswege gestimuleerd. Dat laatste was bijvoorbeeld het 
geval bij de oprichting van sectorraden in het voortgezet en primair onderwijs.Als 
gevolg van al deze ontwikkelingen veranderde niet alleen de positie van de verschil-
lende organisaties, maar ook het soort onderwerpen waarover tussen de overheid en 
de ge ledingenorganisaties in het onderwijsveld overleg wordt gevoerd. Dat leidde tot 
belangrijke veranderingen in de positionering en invloed van de verschillende organisa-
ties.

Van koepelorganisaties naar sector-/brancheorganisaties
Begin jaren negentig waren de vier koepelorganisaties per richting – de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad (nk sr), de Nederlands Protestants-Christelijke Schoolraad 
(npcs), de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (na bs) en Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten/Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (cboo) – 
verreweg de belangrijkste gesprekspartners voor de overheid op de beleidsterreinen 
van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. Deze koepelorganisaties bundelden de belangen van alle geledingen-
organisaties (besturen, schoolleiders, docenten en ouders) binnen hun zuil of richting. 
Voorafgaand aan het overleg met de overheid werd eerst overleg gevoerd tussen de ver-
schillende geledingen onderling. Dat betekende dat de koepels bij het overleg met de 
overheid in principe alle betrokkenen representeerden. Een negatief oordeel van (een 
van de) de koepels betekende in de praktijk vaak dat de overheid niet verder kon met 
het betreffende beleidsdossier.Tijdens het eerste paarse kabinet, waarin het cda als 
belangrijke steunpilaar van het confessionele bijzonder onderwijs ontbrak, verdwenen 
de koepelorganisaties uit het centrale overleg (ccoo). Daarvoor in de plaats kwamen 
er afzonderlijke overleggen met de verschillende geledingen. Dat gaf de overheid meer 
ruimte eigen afwegingen te maken. Op dit moment zijn de sectorraden de belangrijkste 
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gesprekspartners van de overheid. Ze behartigen de gemeenschappelijke belangen van 
de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en van de colleges van bestuur 
in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. De sectorraden vervullen daarnaast 
de werkgeversrol in hun sector. Ze worden door de overheid soms ook betrokken bij de 
inhoudelijke voorbereiding van het beleid. In het kader van hun dienstverlenende rol 
naar de leden van de organisatie verrichten ze in toenemende mate ook activiteiten ten 
behoeve een verdere professionalisering van de besturen of van de kwaliteit van het 
onderwijs.
Bij de belangenbehartiging en het overleg met de overheid kampen de sectorraden 
 overigens regelmatig met belangentegenstellingen binnen hun achterban, bijvoor-
beeld tussen grote en kleine besturen, tussen besturen met instellingen in en buiten de 
grote steden of tussen besturen van categorale, smalle gespecialiseerde instellingen en 
be sturen van brede algemene instellingen.

Koepelorganisaties en besturenorganisaties raakten veel van hun invloed kwijt
Met de komst van de sectorraden in het primair en voortgezet onderwijs veranderde de 
positie van de koepelorganisaties en besturenorganisaties binnen de verschillende zui-
len.
De koepelorganisaties, die tot begin jaren negentig de belangrijkste gesprekpartners van 
de overheid waren, zijn hun invloed op het overheidsbeleid grotendeels kwijt geraakt. Zij 
richten zich, voor zover ze nog actief zijn, op het onderhouden van onderlinge contacten 
tussen de verschillende geledingen binnen de eigen zuil en op identiteitsontwikkeling.
De koepelorganisatie die daarin de langste traditie heeft is de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad (nk sr), die in 1910 werd opgericht. Deze organisatie presenteert zich anno 
2010 op haar website als het forum voor het katholiek onderwijs, met als belangrijkste 
taken: identiteitsontwikkeling van het katholiek onderwijs, de ‘erkenningstaak’ die 
voortvloeit uit het mandaat van de bisschoppen en visieontwikkeling in het licht van 
nationale en internationale maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. 
Tot het platform behoren alle geledingenorganisaties met een katholieke grondslag, 
alsmede de rooms-katholieke secties van algemene geledingenorganisaties.
De Nederlands Protestants-Christelijke Schoolraad (npcs) is inmiddels opgeheven. 
De Besturenraad heeft de taken van deze koepelorganisatie grotendeels overgeno-
men, en afficheert zich sinds kort als een landelijk identiteitscentrum van en voor het 
 christelijk onderwijs.
De Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (na bs) – de koepelorganisatie van het 
algemeen bijzonder onderwijs – is er nog wel, maar is naar buiten toe weinig zichtbaar.
Het in 1963 opgerichte Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (cboo) richt 
zich primair op de behartiging van de belangen van het openbaar onderwijs. De positie 
van het openbaar onderwijs is onder druk komen te staan. Sinds de meeste gemeenten 
het in de jaren negentig op afstand hebben gezet, lijkt het soms alsof de gemeenten er 
niet meer verantwoordelijk voor zijn.
De besturenorganisaties hielden zich in het verleden vooral bezig met de vertaling van de 
vaak ingewikkelde regelgeving van de overheid naar de praktijk van de schoolbesturen. 
Ze hadden bovendien een werkgeverstaak. Met de komst van de sectorraden verloren de 
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besturenorganisaties hun werkgeverstaak en zijn ze zich vooral gaan richten op de invul-
ling van de religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogisch identiteit van het onderwijs 
binnen de eigen richting (rooms-katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder, 
openbaar), op identiteitsgebonden belangenbehartiging en op directe ondersteuning 
van en dienstverlening aan hun leden (de schoolbesturen). De besturenraden van het 
bijzonder onderwijs staan daarbij pal voor de vrijheid van onderwijs. Zodra de overheid 
met voorstellen komt die de inrichting van het onderwijs (het hoe) direct dan wel indi-
rect raken, trekken ze onmiddellijk aan de bel. Daarbij zijn de besturenorganisaties van 
het bijzonder onderwijs het onderling overigens lang niet altijd eens. Het in het voorjaar 
van 2010 ingediende voorstel om bijzondere scholen een acceptatieplicht op te leggen 
werd door de confessionele besturenraden (k bo en Besturenraad) bijvoorbeeld met 
kracht van de hand gewezen. De besturenraad van het openbaar en algemeen bijzonder 
onderwijs (vos/a bb) nam hierbij een ander standpunt in, namelijk dat scholen in prin-
cipe algemeen toegankelijkheid moeten zijn voor alle leerlingen, ook als zij de grondslag 
van de school niet onderschrijven. De scheidslijnen tussen de besturenorganisaties 
liggen dan ook niet alleen tussen het bijzonder en het openbaar onderwijs, maar ook 
tussen het confessioneel en het niet-confessioneel onderwijs. Sinds de komst van de sec-
torraden worden besturenorganisaties door de overheid vooral betrokken bij identiteits-
gevoelige beleidskwesties, zoals het voorstel voor de fusietoets.

Bundeling van krachten bij de docentenorganisaties
Binnen de personeelsvertegenwoordiging was de afgelopen decennia duidelijk sprake 
van concentratie. In 1997 fuseerden de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel 
(a bop) en het Nederlands Genootschap van Leraren (ngl) tot Algemene Onderwijsbond 
(aob), die daardoor de grootste bij de fn v aangesloten onderwijsvakbond werd. De aob 
vertegenwoordigt docenten van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. 
Het ngl representeerde voor de fusie vooral eerstegraads docenten met een academi-
sche opleiding. Door de fusie met de veel grotere a bop, die overwegend tweedegraads 
docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs vertegenwoordigde, raakten de eer-
stegraads docenten in de minderheid en werd hun geluid minder gehoord. Dat leidde 
met name tot frustraties ten tijde van de vernieuwingen die in de jaren negentig in het 
voortgezet onderwijs werden ingevoerd (zoals de basisvorming en het studiehuis), die 
op veel verzet stuitten bij sterk vakinhoudelijk geschoolde docenten. Een deel van deze 
overwegend oudere universitair gevormde eerstegraads leraren heeft de afgelopen jaren 
vermoedelijk zijn toevlucht gezocht bij de in 2006 opgerichte vereniging Beter Onder-
wijs Nederland (bon) (Bronneman-Helmers 2008a: 263-265).
In de Algemene Onderwijsbond (aob) ging een groot aantal docentenorganisaties van 
verschillende denominatieve richtingen op. Binnen de bond bleven de verschillende 
denominaties/richtingen als afdelingen voortbestaan. Ook in protestants-christelijke 
kring vond krachtenbundeling plaats. De landelijke onderwijsbonden behartigen niet 
alleen de belangen van werknemers op het gebied van werkgelegenheid en arbeids-
voorwaarden, maar zijn zich de afgelopen jaren ook steeds meer gaan bezighouden 
met de kwaliteit van het lerarenberoep (professionalisering). Dat laatste gebeurt 
met name via de in 1998 opgerichte Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander 
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 onderwijs personeel (sbl). Deze richt zich met name op de kwaliteit van het lerarenbe-
roep. Het initiatief voor de stichting kwam overigens niet van de leraren zelf, maar van 
de overheid en de vakorganisaties. Het onderwijs kent namelijk, anders dan bijvoorbeeld 
de zorgsector, geen beroepsverenigingen. Er zijn in het voortgezet onderwijs wel ver-
enigingen van vakdocenten. De 26 vakinhoudelijke verenigingen hebben zich verenigd 
in een platform (p v v vo) dat bij vakoverstijgende onderwerpen (zoals de basisvorming 
en de vernieuwing van de tweede fase van havo/vwo) als aanspreekpunt fungeert. In het 
bestuur van de sbl zitten vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsbonden, 
van de p v vo en van Beter Onderwijs Nederland en onafhankelijke deskundigen. De sbl 
wordt in de loop van 2011 omgevormd tot Onderwijscoöperatie: een organisatie van, 
voor en door leraren (zie www.Lerarenweb.nl).

Ouderorganisaties zijn nog steeds verzuild
De organisaties van ouders zijn nog steeds per richting/denominatie of zuil georga-
niseerd.11 Zij werken binnen hun zuil vaak samen met organisaties van docenten en 
besturen. Ze lijken zich soms meer te richten op het belang van de eigen richting (bij-
voorbeeld het belang van het katholiek of het openbaar onderwijs) dan op het belang 
van ouders. Door hun gescheiden optrekken is hun invloed op het beleid bescheiden.
De landelijke oudervereniging Balans, die bij onderwerpen rond de relatie tussen regu-
lier en speciaal onderwijs (zie hoofdstuk 8) opkomt voor de belangen van ouders van 
kinderen met ontwikkeling- en of gedragsstoornissen, lijkt soms meer invloed op het 
beleid te hebben dan de verzuilde organisaties van ouders met kinderen in het regulier 
onderwijs.

Scholieren- en studentenorganisaties zagen hun invloed de afgelopen jaren 
toenemen
De scholierenorganisaties l a k s (voortgezet onderwijs) en job (middelbaar beroeps-
onderwijs) bestonden in 2009 respectievelijk 25 en 10 jaar, en de studentenorganisaties 
l s vb en iso bestonden in 2008 allebei 25 jaar. Hun invloed op het beleid van de over-
heid nam de afgelopen jaren sterk toe, zeker sinds het l a k s, de job en de l s vb in 
2007 gezamenlijk een brandbrief stuurden aan de toenmalige staatssecretaris van 
onderwijs waarin zij onder de titel ‘Wij willen leren, geef ons ook de kans’ meer les-
sen en beter onderwijs eisten. De brandbrief leidde niet alleen tot Kamervragen, maar 
vormde zelfs de directe aanleiding voor het Parlementair Onderzoek Onderwijsver-
nieuwingen, waartoe in april 2007 werd besloten. Niet alleen het ministerie, ook de 
Tweede Kamer is buitengewoon gevoelig voor kritiek vanuit de landelijke scholieren- en 
studenten organisaties, met name als die kritiek betrekking heeft op de kwaliteit van het 
onderwijs.

Geen aparte organisatie voor het van overheidswege bekostigde postinitiële 
onderwijs
Het postinitiële onderwijs voor volwassenen staat van oudsher in de schaduw van 
het initiële onderwijs voor jongeren. Het educatieve aanbod voor volwassenen was12 
en is nog steeds erg versnipperd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het van 
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 overheidswege bekostigde aanbod van funderende educatie voor volwassenen: basis-
educatie, vavo en inburgering. Zij kunnen de inburgering sinds enkele jaren door 
zowel bekostigde (roc’s ) als door particuliere instellingen laten uitvoeren. Ook het 
diplomagerichte beroeps- en hoger onderwijs in deeltijd wordt door zowel de reguliere 
bekostigde instellingen voor mbo (roc’s ), hbo (hogescholen) en wo (universiteiten) als 
door particuliere opleidingen op commerciële basis verzorgd.
De Open Universiteit (ou) − de enige van overheidswege bekostigde instelling die uit-
sluitend postinitieel hoger onderwijs aanbiedt − manifesteert zich nog het duidelijkst 
als belangenbehartiger van de publieke postinitiële sector. De voorzitter van de ou 
constateerde in juni 2008 naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Arbeids-
participatie (commissie-Bakker) dat weliswaar iedereen het ‘een leven lang leren’ 
omarmt, maar dat we in Nederland vooral sterk zijn in ‘een leven lang leuteren’; een 
klacht die hij enkele maanden later herhaalde, nu naar aanleiding het ontbreken van 
enige actie bij de uitwerking van het Nationaal actieplan leven lang leren (Bovens 2008).
De rijksoverheid riep in 2005 wel een projectdirectie Leren & Werken in het leven (een 
gezamenlijke directie vanuit de ministeries van oc w en sz w) die ‘werkgevers, werk-
nemers, burgers, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Centra voor Werk en Inkomen, 
gemeenten en andere betrokken partijen in de regio stimuleert en ondersteunt om ‘een 
leven lang leren’ mogelijk te maken’. Dat gebeurt onder andere door het stimuleren van 
e vc-trajecten (erkennen van verworven competenties) en van diverse combinaties van 
leren en werken (zoals leerwerktrajecten en de Associate-degreeopleidingen in het hbo). 
De projectdirectie Leren & Werken is met ingang van 1 januari 2011 opgeheven. Haar 
taken zijn overgedragen aan verschillende landelijke organisaties.

Postinitiële opleiding en scholing vooral een zaak van particuliere commerciële 
opleidingsinstituten
De meeste postinitiële opleidingen en cursussen voor volwassenen worden door parti-
culiere, niet van overheidswege bekostigde instellingen verzorgd. Bijna 80% van deze 
niet-bekostigde opleidingen is werkgerelateerd. Er zijn daarnaast enkele erkende parti-
culiere opleidingen voor jongeren, vooral in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld het 
Luzac College). Zij bieden kleinschalig en intensief onderwijs.
Een deel van de commerciële particuliere opleidingen is van overheidswege erkend. Dat 
betekent dat leerlingen en studenten die bij deze particuliere scholen of instellingen zijn 
ingeschreven wettelijk erkende diploma’s kunnen behalen en in aanmerking kunnen 
komen voor studiefinanciering.De belangen van de aangewezen/erkende particuliere 
opleidingen voor jongeren en volwassenen werden tot voor kort behartigd door Paepon. 
Ook in de sector van de particuliere opleidingen vond de afgelopen jaren krachten-
bundeling plaats, en medio 2010 is Paepon opgevolgd door de Nederlandse Raad voor 
Training en Opleiding (nrto): een overkoepelende branchevereniging voor alle particu-
liere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De nrto vertegenwoordigt sinds-
dien het particuliere onderwijs in het overleg met de overheid. Door de versnippering 
en de onderlinge concurrentie tussen bekostigde en particuliere aanbieders komen er 
vanuit het postinitiële onderwijsveld zelf weinig impulsen voor versterking van deze 
onderwijssector. De afgelopen decennia hebben talloze commissies en Task Forces gepleit 
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voor meer actie op het gebied van wederkerend onderwijs, permanente educatie of ‘een 
leven lang leren’. Die pleidooien hebben tot dusver weinig opgeleverd.

5.3 Veranderingen in de positie en invloed van actoren buiten de onderwijssector

Het onderwijsbeleid wordt niet alleen beïnvloed door organisaties die het onderwijsveld 
vertegenwoordigen, maar ook door allerlei onderwijsexterne instanties en organisaties. 
Aan de orde komen:
– de rol van gemeenten;
– de invloed van werkgevers- en werknemersorganisaties;
– de rol van de media;
– de invloed van internationale organisaties;
– de bijdrage van het onderwijsonderzoek.

5.3.1 De rol van gemeenten

De invloed van gemeenten op het onderwijsbeleid is van oudsher omstreden. Dat hangt 
samen met ons duale onderwijsbestel, dat uit openbaar onderwijs en bijzonder onder-
wijs bestaat. Die dualiteit is het rechtstreekse gevolg van de beginselen die in 1917 in 
artikel 23 van de Grondwet zijn vastgelegd (zie de hoofdstukken 2 en 4).
Van de bekostigde scholen voor basis- en voortgezet onderwijs was in 2008 ongeveer 
een derde openbaar en twee derde bijzonder. Sinds 1996 is in het funderend onderwijs 
de heldere tweedeling tussen openbaar en bijzonder echter aan het vervagen. Als gevolg 
van de gemaakte afspraken in het Schevenings akkoord kan het bestuur van een open-
bare school sinds 1996 in handen worden gelegd van een privaatrechtelijke stichting. 
Sinds 1998 kunnen openbare scholen en bijzondere scholen zelfs samengaan onder 
één bijzonder bestuur, het zogenoemde samenwerkingsbestuur (Zoontjens 2010a: 66). 
Als gevolg van deze ontwikkelingen daalde tussen 1997 en 2008 het aantal openbare 
basisscholen dat door de gemeente wordt bestuurd van 30% naar minder dan 10%; in het 
voortgezet onderwijs nam percentage door de gemeente bestuurde openbare scholen af 
van 25% naar iets meer dan 5% (cbs 2008).
Kreeg de gemeente tijdens de twee paarse kabinetten (1994-2002) meer invloed op het 
funderend onderwijs, met name bij het bestrijden van onderwijsachterstanden, sinds 
2002 is haar rol weer grotendeels teruggebracht tot de taken die zij van oudsher al had: 
de handhaving van de leerplicht en de huisvesting van scholen voor primair en voort-
gezet onderwijs.
Doordat de meeste gemeenten het openbaar onderwijs op afstand hebben gezet en 
doordat haar taken en bevoegdheden, met name bij het onderwijsachterstandenbeleid, 
weer werden teruggebracht, zijn de mogelijkheden van het lokaal bestuur om invloed op 
het onderwijs uit te oefenen duidelijk verminderd. Dat leidt tot conflicten, zeker sinds 
de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijks verschijnende Onderwijsverslag duide-
lijk maakt dat een deel van de scholen zeer zwak of zwak is. Wethouders van de grote 
gemeenten (bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam) proberen vanuit hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit van de (zeer) 
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zwakke scholen, maar stuiten daarbij nogal eens op schoolbestuurders die zich, met een 
beroep op artikel 23 van de Grondwet, tegen die bemoeienis verzetten.
De gemeente vervult momenteel vooral een rol bij schooloverstijgende maatschappelijke 
opdrachten. Een belangrijke uitingsvorm daarvan is de ontwikkeling van de brede school, 
die begin jaren negentig door Rotterdam en Groningen werd geïnitieerd. De brede school 
is inmiddels een containerbegrip, dat zowel refereert aan scholen die allerlei buiten-
schoolse activiteiten aanbieden (bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur) als aan 
scholen die een veelheid aan contacten onderhouden met andere instellingen en organi-
saties die zich bezighouden met de jeugd en/of hun ouders. Inmiddels worden ongeveer 
1000 van de bijna 7000 basisscholen als brede basisschool aangemerkt en datzelfde geldt 
voor 350 van de ongeveer 650 scholen voor voortgezet onderwijs.
Sinds 2007 hebben gemeenten ook een belangrijke regierol in het lokale onderwijs- en 
jeugdbeleid. De lokale educatieve beleidsagenda (l e a) vervult daarbij een belangrijke 
functie. In veel gemeenten vormt deze de basis voor het overleg over het onderwijs beleid 
en het aanverwante jeugdbeleid. Aan die agenda werden de afgelopen jaren steeds meer 
onderwerpen toegevoegd, waardoor het overleg overladen dreigt te raken. De gemeente-
lijke regierol kan echter alleen succesvol worden vervuld als de gemeente over voldoende 
bevoegdheden, geld en overtuigingskracht beschikt, zo leert de ervaring (Bronneman-
Helmers 2008b).
Niet alleen de rol van het gemeentebestuur werd ingeperkt, maar ook de rol van de minis-
ter en de staatssecretaris(sen). De minister heeft betrekkelijk weinig mogelijk heden om in 
te grijpen in het geval scholen of schoolbesturen kwalitatief tekortschieten. Er is pas sinds 
kort een wettelijk regeling die het mogelijk maakt sneller in te grijpen (interventieladder, 
sanctiebevoegdheid inspectie).

5.3.2 De invloed van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties

De werelden van onderwijs en bedrijfsleven zijn van elkaar vervreemd geraakt, zo luidde 
begin jaren tachtig een belangrijke conclusie in het eindrapport van de tijdens het eer-
ste kabinet-Lubbers ingestelde commissie-Wagner (commissie voor het Industriebeleid; 
1982). De aanbevelingen van de tijdens het derde kabinet-Lubbers ingestelde commissie-
Rauwenhoff (tijdelijke adviescommissie Onderwijs en arbeidsmarkt) (1990) om scholen 
voor beroepsonderwijs zelfstandiger te maken, het beroepsonderwijs te dualiseren en 
een minimum startniveau (startkwalificatie) in te voeren, werden in de jaren negentig 
allemaal in beleid omgezet. Zowel Wagner als Rauwenhoff was afkomstig uit het bedrijfs-
leven.
De invloed van het georganiseerde bedrijfsleven (sociale partners) en het afnemende 
beroepenveld op het onderwijsbeleid is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. 
Die invloed manifesteert zich op verschillende niveaus:
– het niveau van het bedrijf zelf: in de vorm van stages en leerwerkplaatsen in het middel-

baar beroepsonderwijs en hoger (beroeps)onderwijs;
– het niveau van de bedrijfstak of branche: in het mbo gebeurde dat aanvankelijk via de Be-

drijfstakgewijze Overlegorganen Onderwijs-Bedrijfsleven (boob’s), die profielen 
voor nieuwe mbo-opleidingen ontwikkelden. Later werden dat de kenniscentra voor 
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beroepsonderwijs en bedrijfsleven, verenigd in het Centraal Orgaan van Landelijke 
Opleidingsorganen (Colo), die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de 
kwalificatiestructuur en voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bp v), dat 
wil zeggen de stages en leerwerkplekken in het mbo. In het hbo is het overleg tussen 
hogescholen en het afnemende werkveld minder geïnstitutionaliseerd. In 2005 werd 
tussen de hbo -raad en de werkgeversorganisaties v no -nc w en mk b het Convenant 
Werkveldoverleg Hoger Onderwijs afgesloten, waarin afspraken zijn neergelegd over 
de betrokkenheid van het relevante werkveld bij het opstellen van profielen, kwalifi-
catie of competenties;

– het landelijke niveau: via de Sociaal-Economische Raad (ser), waarin vertegenwoordigers 
van de landelijke organisaties van werkgevers en werknemers en onafhankelijke 
kroonleden zitting hebben. In de periode 1990-2009 bracht de ser in totaal 26 ad-
viezen uit naar aanleiding van beleidsdocumenten van de overheid op het gebied van 
(vooral) het mbo, het hbo, het wetenschappelijk onderwijs en het ‘een leven lang 
leren’, zoals het tweejaarlijks verschijnende Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan 
(hoop) en de verschillende Koers- en Strategienota’s. De centrale organisaties van 
werkgevers en werknemers overleggen samen (dat wil zeggen zonder kroonleden) 
in de Stichting van de Arbeid. Ook via dat orgaan brengen zij advies uit aan de overheid, 
brengen ze standpunten van georganiseerde bedrijfsleven naar buiten en maken ze 
afspraken met organisaties als de mbo Raad, het Colo en de job over zaken als stages;

– Werkgevers- en werknemersorganisaties maken daarnaast ook buiten de overheid om 
afspraken met het onderwijs. Zo ondertekenden de sociale partners, de mbo Raad en 
het Colo in maart 2010 een intentieverklaring om beter te gaan samenwerken om de 
kwaliteit en inhoud van het mbo te verbeteren.

Werkgeversorganisaties reageren, in hun rol als afnemer van het onderwijs, vaak ook 
afzonderlijk op beleidsvoornemens en adviezen. Daarbij richt mk b-Nederland, dat het 
midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt, zich vooral op het mbo en sinds medio jaren 
negentig ook steeds meer op het hbo, terwijl v no-nc w zich van oudsher met name 
bezighoudt met het hoger onderwijs, en daarbinnen vooral het universitaire onderwijs 
en onderzoek. De invloed van het georganiseerde midden- en kleinbedrijf op het mbo 
is groot. Via het Colo en de kenniscentra is het verantwoordelijk voor het omschrijven 
van de kwalificaties waartoe het mbo opleidt. Omdat het mk b bestaat uit vele branches, 
beroepen en functies, ontstond in de loop der tijd een kwalificatiestructuur met maar 
liefst de 700 kwalificaties.
mk b-Nederland en v no -nc w werken sinds enkele jaren samen. Bij gemeenschappe-
lijke belangen komen ze regelmatig met voorstellen waarin ze pleiten voor een grotere 
inbreng van het bedrijfsleven in het onderwijs, bijvoorbeeld in de nota Stelselmatig samen-
werken. Een agenda voor hbo en bedrijfsleven (v no-nc w en mk b-Nederland 2009). De centrale 
werknemersorganisaties reageren alleen in het kader van de ser of de Stichting van de 
Arbeid op het onderwijsbeleid. Sociale partners en werkgeversorganisaties behartigen 
de belangen van het georganiseerde bedrijfsleven, al met al, langs vele wegen.
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5.3.3 De rol van de media

In 2003 publiceerde de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (r mo) het rapport 
Medialogica. Daarin wees de raad op het bestaan van een ‘politiek publicitair complex’, 
een sterke verwevenheid van pers en politiek. De media berichten over debatten in de 
Kamer, politici hebben de pers nodig om hun plannen en opvattingen wereldkundig te 
maken en berichten in de media zijn op hun beurt weer aanleiding voor Kamervragen en 
spoeddebatten (r mo 2003).
Kamervragen over het onderwijs blijken in de praktijk overigens zelden tot maatregelen 
te leiden, zo leert onderzoek. Opmerkelijk is ook dat er aan de beantwoording van de 
Kamervragen in de media zelden aandacht wordt besteed. Uit een analyse van schrifte-
lijke Kamervragen over het onderwijs in 2006-2007 kwam bovendien naar voren dat er in 
die periode weliswaar sprake was van een enorme toename van het aantal vragen, maar 
dat deze vragen vrijwel nooit gingen over het onderwerp dat de gemoederen in die jaren 
het meest bezighield: ‘het nieuwe leren’. Het lijkt er op dat de berichtgeving in de media 
door politici meer wordt aangewend voor de eigen profilering dan voor het op gang 
brengen van een politieke discussie over de verbetering van het onderwijs (Leenheer 
2008: 30-31).
Naar het oordeel van Schutte kenmerkt de medialogica zich door 1) de grote snelheid 
van het nieuws, 2) framing in de zin van het brengen van het nieuws in termen van een 
conflict of een strijd om de macht, 3) personalisering, 4) meutevorming en hypes, 5) 
eindeloze herhaling, 6) de presentator van het nieuws als ster, en 7) een ironische en 
vaak zelfs cynische toon. Hoogopgeleiden raken hierdoor gevangen in een ‘cynismespi-
raal’, en lager opgeleiden raken steeds meer verbitterd omdat de overheid kennelijk niet 
in staat is hun problemen op te lossen (Schutte 2009). Burgers dreigen als gevolg van de 
medialogica hun vertrouwen in de politiek en in publieke instituties te verliezen, zo stelt 
de r mo.

Negatieve berichtgeving versus positieve ervaringen
Het onderwijs stond de afgelopen jaren volop in belangstelling. De berichtgeving in de 
media is overwegend negatief (goed nieuws is geen nieuws), waardoor leraren gedemo-
tiveerd raken. Pers en politiek maken het scholen niet gemakkelijk om hun werk goed 
te doen, zo concludeerden Waslander en Van der Weide op basis van een inhoudelijke 
analyse van maar liefst 1336 artikelen in de Volkskrant, Trouw en nrc Handelsblad en 342 tv-
programma’s van zowel publieke als commerciële kanalen gedurende de periode tussen 
1 oktober 2007 en 1 september 2008 (Waslander en Van der Weide 2009).
Mensen die niet dagelijks met het onderwijs te maken hebben krijgen uit de bericht-
geving in de media het gevoel dat er van alles mis is in het onderwijs. Uit enquêtes blijkt 
echter telkens weer dat ouders van schoolgaande kinderen redelijk tevreden zijn over 
de kwaliteit van het onderwijs op de school van hun kinderen. Zij oordelen in enquête-
onderzoek positiever over het onderwijs op de school van hun kinderen dan de gemid-
delde Nederlander over het onderwijs in het algemeen (zie bijvoorbeeld Plantinga et al. 
2008).
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De beeldvorming in de media wordt lang niet altijd door de feiten ondersteund. 
De onvrede over het onderwijs lijkt sinds 2002 eenzelfde patroon te volgen als de opvat-
tingen over de politiek en de overheid. Mensen zijn tevreden over hun eigen leven en de 
school van hun kinderen, maar ontevreden over de regering, het openbaar bestuur en 
daarmee verbonden instituties als het onderwijs.

Signalerende functie bij misstanden
Journalistieke aandacht heeft de beleidsvormers in de onderwijssector echter ook 
verschillende malen wakker geschud en belangrijke onderwerpen op de agenda gezet. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het onderzoek van Trouw waaruit bleek dat er grote ver-
schillen zijn in de prestaties van scholen. Ook met berichtgeving over misstanden, zoals 
de reportages van Nova over de hbo-fraude, of met de verhalen over topsalarissen van 
bestuurders of gesjoemel met diploma’s vervullen de media een belangrijke signale-
rende rol. Nadeel van dergelijke negatieve berichtgeving over misstanden of incidenten 
bij een enkele school of instelling is echter dat ook de andere scholen en instellingen 
daaronder lijden.
De columns van Leo Prick in nrc Handelsblad (Prick 2006) en van Martin Sommer in de 
Volkskrant (Sommer 2006) en het stuk van Ad Verbrugge over het dalende niveau van het 
onderwijs als gevolg van onderwijsvernieuwingen als ‘het nieuwe leren’ op de opinie-
pagina van nrc Handelsblad (Verbrugge 2006) leidden in 2006 en 2007 tot een fel debat dat 
uiteindelijk uitmondde in een parlementair onderzoek (commissie-Dijsselbloem). De 
media, zo stellen Sikkes en Vermeulen (2008), spelen al met al een doorslaggevende rol 
in de duiding en definitie van de werkelijkheid, en dat blijft niet zonder consequenties.

5.3.4 De invloed van internationale organisaties

In het vorige hoofdstuk werd al aangegeven dat de invloed van internationale organisa-
ties op het Nederlandse onderwijsbeleid de afgelopen tien jaar is toegenomen. Dat geldt 
met name voor het beleidsterrein van het beroeps- en hoger onderwijs, dat voorbereidt 
op een positie op de arbeidsmarkt.

Afspraken binnen de Europese Unie (eu)
Rond de eeuwwisseling werden binnen de Europese Unie (eu) diverse richtinggevende 
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de structuur van het hoger onderwijs (de bachelor-
masterstructuur) en de verschillende kwalificatieniveaus, waaronder het niveau van 
de startkwalificatie. Zo spraken de Europese regeringsleiders in 2000 in Lissabon met 
elkaar af dat Europa de meest dynamische en concurrerende regio ter wereld moest wor-
den. Met dat doel voor ogen werden gemeenschappelijke kwantitatieve doelstellingen 
geformuleerd voor onder meer het verhogen van het opleidingsniveau van de beroeps-
bevolking in de verschillende lidstaten binnen de Europese Unie. De onderwijsprestaties 
van de Europese landen worden sindsdien regelmatig met elkaar vergeleken.
De Lissabondoelstellingen werden vervolgens vertaald in nationale doelstellingen. 
In verband met de middelmatige score van Nederland op het punt van het voortijdig 
schoolverlaten werd de aanpak om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te 
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 dringen onder het motto ‘aanval op de schooluitval’ sterk geïntensiveerd. Ook het stre-
ven om het percentage hoogopgeleiden binnen de beroepsbevolking van 25-34 jaar tot 
50% te verhogen werd in belangrijke mate ingegeven door internationaal vergelijkende 
studies naar de onderwijsprestaties van verschillende landen. Uit die studies blijkt dat 
Nederland weliswaar hoog scoort op het percentage afgestudeerden met een lange 
opleiding in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, maar laag 
scoort als het gaat om het percentage afgestudeerden met een korte hogere opleiding. 
Omdat in diezelfde periode ook het bedrijfsleven − met name de organisatie van het 
midden- en kleinbedrijf (mk b-Nederland) – aandrong op het van overheidswege bekosti-
gen van een aanbod van korte hbo-opleidingen, startte in 2006 een aantal pilots met een 
tweejarig Associate-degreeprogramma (als onderdeel van een hbo-bacheloropleiding).

Internationale vergelijking van onderwijsstelsels en -prestaties door de oeso
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso) brengt onder 
de titel Education at a Glance elk jaar een rapport uit waarin de prestaties van onderwijs-
stelsels van meer dan dertig geïndustrialiseerde landen uit de hele wereld met elkaar 
worden vergeleken. De jaarlijks terugkerende conclusie luidt dat Nederland naar ver-
houding weinig in het onderwijs investeert. Dat leidt ieder jaar weer tot politieke druk 
om de overheidsuitgaven voor onderwijs te verhogen. De toppositie van Finland op de 
verschillende ranglijsten bracht diverse malen een discussie op gang over de inrichting 
van ons onderwijsstelsel, met name over het vergeleken met andere landen vroege 
selectiemoment (op twaalfjarige leeftijd bij de overgang van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs). In de meeste andere landen, waaronder Finland, vindt de selec-
tie voor verschillende schooltypen pas een aantal jaren later plaats. Uit een dergelijke 
bevinding wordt al snel de conclusie getrokken dat Finlands toppositie een gevolg is van 
de latere selectie. Daarbij wordt gemakshalve voorbijgegaan aan andere kenmerken van 
het Finse onderwijsstelsel die de goede resultaten in dat land ook zouden kunnen verkla-
ren, zoals het naar verhouding lage percentage jongeren uit laaggeschoolde (allochtone) 
milieus of het gegeven dat in Finland alle leerkrachten een academische opleiding heb-
ben genoten.
Regeringen zijn over het algemeen buitengewoon gevoelig voor de positie van hun land 
op de internationale prestatieladder. Een hoge score levert internationaal prestige op, 
een lage score leidt al snel tot beleidsdoelstellingen om de positie van het eigen land te 
verbeteren. Internationaal vergelijkende studies drukken sinds het begin van deze eeuw 
duidelijk hun stempel op het Nederlandse onderwijsbeleid.

De oeso heeft meer invloed dan de eu
Hoewel de eu geen regelgevende bevoegdheden op het terrein van het onderwijs heeft, 
beïnvloedden de door regeringsleiders gemaakte afspraken (zoals die in Bologna en 
Lissabon) de afgelopen tien jaar in belangrijke mate de koers van het Nederlandse onder-
wijsbeleid. De Lissabondoelstellingen werden daarin zelfs een belangrijke richtsnoer. 
Bij uitvoering van die afspraken liep Nederland vaak voorop. Dat was bijvoorbeeld het 
geval bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs en bij de 
oprichting van een onafhankelijke accreditatieorganisatie (de nao, later n vao).



118

overheid en onderwijsbestel

De oeso zette met haar publicaties en over internationaal vergelijkende onderzoeken, 
waaronder het pisa-onderzoek en het i a l s-onderzoek,13 diverse stelselproblemen op 
de agenda, zoals ons sterk gestratificeerde voortgezet onderwijs en het vroege selectie-
moment. In hoofdstuk 3 passeerden verschillende onderzoeken de revue die zijn 
gebaseerd op het onderzoek van de oeso of op andere grootschalige, internationaal ver-
gelijkende databestanden als t i mss en pir l s.14 De impact van dergelijk internationaal 
vergelijkend onderzoek is groot. De resultaten van het eerste pisa-onderzoek brachten 
een aantal jaren geleden in Duitsland bijvoorbeeld een enorm schokeffect teweeg. Met 
name het feit dat landen in die onderzoeken worden gerangschikt op basis van hun 
onderwijsprestaties is daarbij cruciaal. In Frankrijk voerde men zelfs tot op het niveau 
van de president een discussie over het al dan niet publiceren van de slechte Franse 
resultaten. Dat leidde ertoe dat de resultaten niet werden gepubliceerd en Frankrijk zich 
terugtrok uit het consortium (Van Damme 2009).
De publicaties van de oeso hadden vaak meer impact op de beleidsvorming dan de in 
eu-verband gemaakte afspraken. Bij de voorbereiding van die afspraken zijn ministers 
uit de lidstaten immers zelf betrokken. Afspraken in eu-verband gaven vaak een extra 
impuls aan beleidsvoornemens die toch al op de agenda stonden. Bij oeso -publicaties 
staan echter het prestige en de internationale concurrentiepositie van Nederland op het 
spel.

5.3.5 De bijdrage van het onderwijsonderzoek

Bij onderzoek naar beleidsmaatregelen die zouden kunnen leiden tot verbetering van 
de prestaties van het Nederlandse onderwijsstelsel kunnen in principe twee strategieën 
worden gevolgd: internationale vergelijking van verschillende onderwijsstelsels en ver-
gelijking van de prestaties van het Nederlandse onderwijsstelsel in de tijd.

Beperkingen van internationaal vergelijkend onderzoek
De meest gebruikte strategie is het hiervoor al genoemde internationaal vergelijkend 
onderzoek naar de prestaties van verschillende onderwijsstelsels. Het is echter lang 
niet altijd mogelijk om prestatieverschillen tussen landen met uiteenlopende onder-
wijsstelsels uitsluitend toe te schrijven aan kenmerken van de onderzochte stelsels. 
Onderwijsstelsels zijn namelijk ingebed in samenlevingen en beleidssystemen die 
meestal op tal van relevante kenmerken van elkaar verschillen. Van Damme, die leiding 
geeft aan het Centre for Educational Research and Innovation (cer i) van de oeso, zegt 
hierover het volgende:

‘Het rangschikken en ordenen van leerresultaten van landen op een lineaire schaal is een 
valabele en legitieme manier om inzicht te krijgen in complexe realiteiten, maar kan uiteraard 
ook een erg reductionistische manier zijn om die complexiteit weer te geven. Het valt moeilijk 
te ontkennen dat de vrij sterke cohesie van de Finse samenleving, de sterke historische waar-
dering voor leren en educatie, en zelfs de geografische structuur van het land een positieve 
rol spelen bij de uitstekende Finse pi s a-resultaten, net als onderwijsinterne factoren zoals 
het uitstekende niveau van en de selectieve toegang tot de lerarenopleiding. Er is geen “magic 
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 formula” die met een aantal eenvoudige ingrepen een land ertoe kan brengen zich in een 
aantal jaren op hetzelfde niveau als Finland te positioneren.’

In theorie, zo stelt van Damme, is het heel goed mogelijk dat eenzelfde onderwijsmaat-
regel in een andere context tot negatieve resultaten zou kunnen leiden in plaats van tot 
de gewenste verbetering. Beleidsaanbevelingen doen op grond van het afwijken van 
een bepaalde statistische norm is volgens hem een reductionistische en dus potentieel 
risico volle onderneming (Van Damme 2009).

Ook vergelijking in de tijd levert meestal geen eenduidige beleidsaanbevelingen op
Een tweede mogelijkheid is het volgen van de prestaties van het Nederlandse onderwijs-
stelsel in de tijd. Ook bij dit type onderzoek geldt dat ontwikkelingen in de prestaties 
van het stelsel moeilijk kunnen worden verklaard door één wijziging in het stelsel, 
bijvoorbeeld de beperking van de mogelijkheid tot stapelen van opleidingen, omdat 
de prestatieontwikkeling ook kan samenhangen met andere veranderingen in het 
onderwijs die in dezelfde periode hebben plaatsgevonden, zoals een inhoudelijke of 
didactische verandering (bijvoorbeeld de invoering van profielen en het studiehuis in de 
tweede fase van havo/vwo) of met onderwijsexterne ontwikkelingen in de betreffende 
periode (bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt en een grote vraag naar schoolverlaters). 
Ook deze strategie leidt dus lang niet tot heldere en eenduidige beleidsaanbevelingen.

Weinig onderzoek naar onderwijsontwikkelingen op macro-niveau
Onderzoek naar het functioneren van het onderwijsstelsel is schaars. Het onderzoek 
dat door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek van n wo (n wo-proo) 
wordt gefinancierd richt zich vrijwel volledig op het micro- of het mesoniveau van 
het onderwijs, bijvoorbeeld op leerprocessen, didactiek, het onderwijspersoneel, de 
pedagogische functie van het onderwijs of de relatie tussen scholen en sociale cohe-
sie. Omdat voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek naar het macroniveau van 
het onderwijs(beleid) ontbraken, nam n wo in 2008 zelf het initiatief voor een onder-
zoekslijn naar ‘kenmerken van onderwijsstelsels en de centrale functies van onderwijs’. 
Met dergelijk onderzoek beoogt n wo een bijdrage te leveren aan meer evidence based 
onderwijs.
In 2009 verscheen een eerste verkenning op dit gebied: een literatuurstudie naar de 
empirische evidentie van effecten van kenmerken van onderwijsstelsels in het realise-
ren van publieke belangen: kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid (Webbink et 
al. 2009). Die studie moest op twee vragen antwoord geven: 1) wat is er bekend over de 
effectiviteit van onderwijssystemen in het realiseren van publieke belangen? en 2) wat is 
er bekend over de weging van publiek belangen in het onderwijsbeleid? De belangrijkste 
bevindingen uit deze studie zijn in hoofdstuk 3 gerapporteerd. De studie doet diverse 
suggesties om de effectiviteit van het beleid te vergroten en de risico’s van slecht onder-
bouwd beleid dat na verloop van tijd niet blijkt te werken te verminderen.
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Beleidsonderzoek richt zich meestal op deelterreinen van het onderwijs
Een belangrijke vorm van beleidsonderzoek is het evaluatieonderzoek. Voorbeelden 
daarvan zijn het evaluatieonderzoek naar de basisvorming (Inspectie van het Onderwijs 
1999a), de evaluatie van de tweede fase havo/vwo (Tweede Fase Adviespunt 2005), het 
evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet op het onderwijstoezicht (De Jonge et al. 
2007) en het evaluatieonderzoek naar de invoering van het bachelor-masterstructuur in 
het hoger onderwijs (Westerheijden et al. 2008). Evaluatieonderzoek vindt altijd plaats 
in opdracht van de overheid. In belangrijke nieuwe wetten is namelijk meestal een eva-
luatiebepaling opgenomen. Zo’n evaluatieonderzoek geeft in de regel aanleiding tot 
beleidswijzigingen, variërend van aanpassingen en aanscherpingen (Tweede Fase havo/
vwo, wo t, bachelor-masterstructuur) tot beëindiging van het beleid (basisvorming).
Het meeste beleidsonderzoek richt zich op specifieke stelselproblemen, bijvoorbeeld op 
de ontwikkeling van het percentage leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat of 
op ontwikkelingen in het rendement van het hoger onderwijs. De onderzoeken bieden 
inzicht in de omvang en achtergronden van het type stelselproblemen dat in de hoofd-
stukken 7 t/m 10 aan de orde komt.
Bij een derde type beleidsonderzoek ligt het accent op de beleidstheorie achter een 
beleidsprogramma. Daarbij wordt nagegaan welke vooronderstellingen er aan het beleid 
ten grondslag liggen en in hoeverre die vooronderstellingen realistisch blijken te zijn. 
Een voorbeeld is het proefschrift van Ehren, waarin de vraag wordt beantwoord in hoe-
verre het nieuwe onderwijstoezicht (wo t) tot schoolverbetering heeft geleid (Ehren 
2006).

Behoefte aan meer evidence based onderwijs en onderwijsbeleid
Naar aanleiding van de landelijke invoering van enkele onderwijsvernieuwingen die niet 
alleen niet bleken te werken, maar zelfs nadelige effecten bleken te hebben, is een brede 
discussie op gang gekomen over de noodzaak van evidence based onderwijs (welke aan-
pak in het onderwijs werkt wel en welke niet?) en evidence based onderwijsbeleid (welke 
beleidsinterventie leidt tot het gewenste effect en welke niet?). In discussies over onder-
wijs gaat het echter meestal om de bewezen effectiviteit van bepaalde werkwijzen in het 
onderwijs, en veel minder om beleid dat bewezen effectief is. Dat laatste geldt ook voor 
Naar meer evidence based onderwijs, een advies van de Onderwijsraad dat in 2006 verscheen 
(Onderwijsraad 2006a).
Valt onderwijsbeleid eigenlijk wel op wetenschappelijke leest te schoeien? Het beant-
woorden van die vraag is niet eenvoudig, omdat er tussen het formuleren van beleids-
doelen en het optreden van de gewenste maatschappelijke effecten vele schakels zitten. 
Volgens Jepma en Van der Vegt is het overheidsbeleid vaak te complex om de volledige 
keten van beleidsdoel tot effect met één allesomvattende studie te kunnen aantonen. 
Zij pleiten voor een onderzoeksagenda waarin de verschillende onderdelen van de keten 
– het beleidsdeel en het onderwijspraktijkdeel – in een samenhangend programma wor-
den onderzocht. Daarbij zouden politici, beleidsmakers, wetenschappers en praktijk-
deskundigen moeten worden betrokken (Jepma en Van der Vegt 2009).
Het vaststellen van de effectiviteit van een stelselwijziging is zo mogelijk nog inge-
wikkelder, omdat een verandering in een deel van het onderwijsstelsel (bijvoorbeeld 
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 selectie bij de toegang tot het hoger onderwijs) gevolgen kan hebben voor andere onder-
delen van het stelsel (bijvoorbeeld meer differentiatie en selectie in het voorafgaande 
onderwijs).

Onderwijsonderzoek is sterk versnipperd
Het onderwijsonderzoek is sterk versnipperd, zowel naar discipline als naar 
onderzoeksobject. Onderwijs(beleid) is in veel disciplines uit de mens- en maatschap-
pijwetenschappen onderwerp van onderzoek: sociologie, staats- en bestuursrecht, 
economie, politieke en bestuurlijke wetenschappen, (ortho)pedagogiek, cognitieve 
en ontwikkelingspsychologie en meer recent ook hersen- en neurowetenschappen. 
In de loop der jaren traden er in de invloed van de verschillende wetenschappelijke 
disciplines duidelijke verschuivingen op. Tot de jaren zestig (allocatief onderwijsbe-
leid) was onderwijsbeleid vooral het domein van juristen. Met de opkomst van het 
constructieve onderwijsbeleid werd het onderwijs onderwerp van sociologisch onder-
zoek. Onderwijssociologie werd in die jaren een veel gekozen specialisatie. In de jaren 
tachtig verschoven de beleidsaccenten opnieuw (overheid op afstand). De nadruk kwam 
steeds meer te liggen op financiële en bestuurlijke vraagstukken. Daarmee verplaatste 
de wetenschappelijke inbreng zich naar de economische en bestuurswetenschappen. 
In de jaren negentig verschoof het beleidsaccent van de input van het onderwijs (geld, 
huisvesting, personeel) naar de onderwijsoutput, en in het verlengde daarvan ook naar 
het onderwijsproces. In dat kader werd steeds vaker een beroep gedaan op onderwijs-
kundigen en didactici. De individualisering binnen de samenleving had eveneens 
gevolgen voor het onderwijs. Er moest meer individueel maatwerk worden geleverd. 
De leerling en het leren kwamen centraal te staan. In het verlengde van die koerswij-
ziging groeide de invloed van wetenschapsgebieden binnen de psychologie, en meer 
recent ook de hersen- en neurowetenschappen op het onderwijsbeleid. Veel vraag-
stukken op het gebied van onderwijs en leren behoeven een inzet van verschillende 
disciplines. Een multidisciplinaire aanpak komt in het onderwijsonderzoek echter nog 
maar betrekkelijk weinig voor.
In het onderwijsonderzoek is niet alleen sprake van specialisatie naar wetenschappelijke 
discipline, maar ook naar onderzoeksobject. Onderzoeksinstituten zijn voor een belang-
rijk deel gespecialiseerd naar onderwijssector. Zo is het Center for Higher Education 
Policy Studies (cheps) gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van het hoger onder-
wijsbeleid en richt het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), voorheen het cinop 
en het Max Goote Kenniscentrum, zich met name op wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Naar beleidsvormingsprocessen in het onderwijs vindt weinig onderzoek plaats, wellicht 
omdat de belangrijkste financier van wetenschappelijk onderzoek – de rijksoverheid, 
al dan niet via n wo – weinig behoefte heeft aan onderzoek naar haar eigen rol. Binnen 
de universitaire wereld ontstond de afgelopen decennia wel steeds meer belangstelling 
voor de bestuurlijke aspecten van het onderwijs.15 De wijze waarop onderwijsbeleid tot 
stand komt was de afgelopen jaren nauwelijks onderwerp van onderzoek. Dat is opmer-
kelijk, omdat er de afgelopen twee decennia veel is veranderd in het politieke landschap 
en in de beleidsarena. Het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie die de 
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onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs in de jaren negentig onderzocht 
(commissie-Dijsselbloem) vulde die lacune slechts gedeeltelijk. De commissie had vooral 
een politieke functie. Ze wilde na een periode van heftige discussie over de rol die de 
politiek bij de vernieuwingen had gespeeld schoon schip maken, om daarna een nieuwe 
start te kunnen maken (commissie-Dijsselbloem 2008a; Bronneman-Helmers 2008a).
In november 2009 stelde de toenmalige minister van Onderwijs een commissie in die tot 
taak had een nationaal plan voor de onderwijswetenschappen op te stellen. In dat ver-
band werd onder andere nagegaan hoe de bijdrage van de onderwijswetenschappen aan 
de optimalisering van het Nederlandse onderwijs kan worden vergroot (oc w 2009b). 
De commissie bracht begin 2011 haar rapport uit (commissie-De Graaf 2011).

5.4 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

5.4.1 De verhoudingen in de beleidsarena zijn ingrijpend veranderd

Sinds 1990 hebben ingrijpende veranderingen in de beleidsarena plaatsgevonden. 
Dat gebeurde onder invloed van twee belangrijke politieke gebeurtenissen. In de eerste 
plaats was dat de komst van het eerste paarse kabinet. Dat vond dat er paal en perk moest 
worden gesteld aan de invloed van belangengroepen. Het primaat van de politiek kwam 
centraal te staan. Het overleg met de verzuilde koepelorganisaties maakte plaats voor 
aparte overleggen met de verschillende geledingen in het onderwijs, waarbij de politiek 
verantwoordelijke bewindslieden zelf de afwegingen maakten. Die overgang van een 
sterk corporatistische wijze van besluitvorming naar het primaat van de politiek werkt 
tot op de dag van vandaag door in het optreden van ambtenaren, in het overleg tussen de 
overheid en het georganiseerde onderwijsveld en in de advisering over het onderwijs.
De opkomst van Fortuyn, die de kloof tussen de politieke elite en de burger aan de orde 
stelde, was een tweede belangrijke gebeurtenis die nog steeds doorwerkt in de gang van 
zaken binnen de beleidsarena. De kwetsbaarheid van politiek en bestuur nam er sterk 
door toe. Communicatie en beeldvorming werden belangrijke onderdelen van de amb-
telijke advisering. De wijze van overleg met het onderwijsveld veranderde. Er wordt nu 
vaker gesproken met direct betrokkenen in het onderwijsveld zelf. De beleidsvorming 
komt meer interactief tot stand. Het overleg met het onderwijsveld is daardoor minder 
geïnstitutionaliseerd en doorzichtig dan twintig jaar geleden.

5.4.2 De economische kijk op onderwijs werd dominant: marktwerking en 
verzakelijking

In de jaren negentig vond een omschakeling plaats van aanbodsturing naar vraag-
sturing. Scholen werden aangezet tot marktwerking, en kwantitatieve doelstellingen 
gingen het beleid domineren. In lijn met die ontwikkeling veranderde ook de werkwijze 
van de onderwijsinspectie. De kwaliteit van het onderwijs op de afzonderlijke scholen en 
instellingen kwam centraal te staan. Concurrentie en publicatie van kwaliteits gegevens 
zouden leiden tot bewust kiezende ouders en leerlingen, en dat zou de kwaliteit van 
het onderwijs ten goede komen. Bij de geproduceerde kwaliteitsgegevens gaat het 
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 vooralsnog echter vooral om de opbrengsten van scholen in termen van snelle door-
stroom en diploma’s.
De economische visie op onderwijs ging op het niveau van scholen en instellingen 
gepaard met een nieuwe, aan het bedrijfsleven ontleende besturingsfilosofie. Deze 
bracht een sterke verzakelijking met zich mee die soms haaks staat op de zorgcultuur en 
de persoonlijke verhoudingen die in het onderwijs gebruikelijk zijn. Met de toenemende 
prestatiegerichtheid in het onderwijsbeleid namen de spanningen tussen het manage-
ment en de leraren binnen scholen en instellingen toe. Veel van de frustraties en moti-
vatieproblemen in het onderwijsveld zijn aan die ontwikkeling toe te schrijven.
Externe deskundigen16 zijn van mening dat het prestatiegerichte onderwijsbeleid wel 
eens het tegenovergestelde zou kunnen bewerkstelligen van het wat het beoogt. De toe-
nemende toetscultuur zit volgens deze deskundigen het welbevinden van leraren, en 
daarmee de kwaliteit van het onderwijs, in de weg.

5.4.3 Sectoralisering van het beleid

De onderwijsbeleidsarena bestaat anno 2010 feitelijk uit vier grotendeels onafhanke-
lijk van elkaar opererende sectorarena’s. De politieke verantwoordelijkheid voor de 
verschillende onderwijssectoren is in de regel verdeeld over meerdere bewindslieden, 
vaak afkomstig uit verschillende politieke partijen. Voor elke sector worden aparte 
beleidsagenda’s ontwikkeld, die door beleidsambtenaren uit de betreffende directies in 
overleg met vertegenwoordigers van de sectoren (de sectorraden) worden voorbereid en 
uitgevoerd. Er zijn nauwelijks instanties, organisaties of partijen die sectoroverstijgende 
vraagstukken aan de orde stellen. De Onderwijsraad is een van de weinige uitzonderin-
gen. De in 2010 opgerichte Stichting van het Onderwijs beoogt de gezamenlijke opdracht 
van de verschillende onderwijssectoren via samenwerking en structureel overleg met de 
overheid beter voor het voetlicht te brengen. Of de stichting daarin slaagt, moet worden 
afgewacht.
Pogingen tot het ontwikkelen van een meer algemeen, sectoroverstijgend beleid bleven 
tot dusver beperkt tot het bedenken van pragmatische oplossingen voor actuele proble-
men, zoals de sectoroverstijgende referentieniveaus en nieuwe voorzieningen om de 
aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren (zie de hoofdstukken 9 en 10). Die sterke 
focus op sectoren staat de ontwikkeling van een samenhangend beleid voor het totale 
stelsel – van voorschools tot en met postinitieel onderwijs – in de weg.

5.4.4 Sector/brancheorganisaties kregen een centrale positie binnen de 
beleidsarena

Het onderwijsbeleid is in de afgelopen twee decennia geëvolueerd van centraal beleid 
naar decentraal beleid. Lokale school- en instellingsbesturen bundelden, veelal op ver-
zoek van de overheid, hun krachten in brancheorganisaties per onderwijssector. Deze 
sectororganisaties werden vervolgens niet alleen de belangrijkste gesprekpartner van 
de overheid, maar soms ook medeverantwoordelijk voor het opstellen van sectorale 
beleidsagenda’s en voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende afspraken met de 
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overheid en onderwijsbestel

overheid. Ze kregen bovendien de bevoegdheid om als werkgever − binnen budgettaire 
en andere randvoorwaarden van de overheid − afspraken te maken met de bonden over 
de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel.
De sectororganisaties hebben echter betrekkelijk weinig invloed op het gedrag van de 
lokale school- en instellingsbesturen binnen hun sector. Zij vertegenwoordigen niet 
altijd alle schoolbesturen in hun sector, en representeren besturen van scholen en 
instellingen die nogal eens onderling tegenstrijdige belangen hebben. Zo hebben brede 
universiteiten binnen de vsnu andere belangen dan kleine, meer gespecialiseerde 
instellingen, kampen roc’s in de grote steden met andere problemen dan roc’s buiten 
de Randstad, ervaren brede scholengemeenschappen andere personeelsproblemen dan 
categorale gymnasia en staan schoolbesturen in krimpgebieden voor andere uitdagin-
gen dan scholen in regio’s waar de leerlingenaantallen nog groeien.

5.4.5 De invloed van onderwijsexterne organisaties en instanties op het beleid 
nam sterk toe

In de periode dat de invloed van veel onderwijsinterne organisaties (met uitzondering 
van de branche/sectororganisaties van besturen) terugliep, nam de invloed van een 
aantal onderwijsexterne instanties en organisaties juist toe. Dit gold met name de lan-
delijke organisaties van werkgevers, internationale organisaties als de eu en de oeso 
en de media. De invloed van de twee centrale werkgeversorganisaties groeide enorm. In 
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs werd het competentiegericht leren geïntro-
duceerd, hetgeen gepaard ging met een sterke toename van de onderwijstijd die in de 
beroepspraktijk wordt doorgebracht (dualisering) en een flinke stijging van de financiële 
bijdrage van het bedrijfsleven in verband met de begeleiding van duale studenten en 
stagiaires.17 Deze grotere praktijkgerichtheid ging wel ten koste van het kennisniveau. 
Het onderwijsbeleid werd de afgelopen tien jaar sterk beïnvloed door afspraken op het 
niveau van de Europese Unie en door de internationaal vergelijkende studies van de 
oeso. Nationale onderwijsdoelstellingen worden in belangrijke mate afgestemd op 
afspraken tussen regeringsleiders en bewindslieden op Europees niveau. De oeso geeft 
jaarlijks inzicht in de prestaties van onderwijsstelsels in de belangrijkste geïndustriali-
seerde landen. De positie van Nederland op de verschillende oeso -ranglijsten (uitgaven, 
kennisniveau) leidt ieder jaar weer tot de politieke reactie dat de lat met het oog op onze 
internationale concurrentiepositie omhoog moet. Een rituele dans die tot dusver nog 
betrekkelijk weinig effect heeft gehad. Een derde externe invloed met de nodige impact 
wordt gevormd door de media. Deze vervulden de afgelopen jaren een belangrijke sig-
nalerende rol en stelde diverse misstanden en ongewenste ontwikkelingen aan de orde. 
Daarop volgen meestal Kamervragen, en soms ook beleidsacties. Dat roept de vraag op 
waarom ongewenste toestanden en ontwikkelingen niet eerder, bijvoorbeeld door de 
inspectie of de sectororganisatie, worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Heeft men er 
onvoldoende zicht op misstanden of houdt men deze liever onder de pet? Het zelfregu-
lerend en -corrigerend vermogen binnen de verschillende onderwijs sectoren is, naar het 
lijkt, nog onvoldoende ontwikkeld.
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Noten

1 t k 2009-2010, 32360 v i i i, bijlage 2.

2 Aldus Ferdinand Mertens in een artikel naar aanleiding van het horen van ambtenaren door de parle-

mentaire onderzoekscommissie-Dijsselbloem (in nrc Handelsblad, 13 december 2007).

3 Deze analyse maakt deel uit van een uitvoerig rapport naar de sterke en zwakke kanten van het 

 Nederlandse onderwijsstelsel (zie ook hoofdstuk 3). 

4 t k 2009-2010, 32360 v i i i, bijlage 2.

5 Deze directie is eind 2010 opgeheven.

6 Coalitieakkoord Samen werken, samen leven, p. 18.

7 Binnen het bijzonder onderwijs worden meestal alleen de drie grootste richtingen onderscheiden. 

Het openbaar onderwijs is feitelijk geen richting in de zin van een levens- of wereldbeschouwelijke 

stroming. 

8 Daarbij beperk ik me bij de verschillende richtingen/denominaties tot de grootste richtingen of 

zuilen in het onderwijs.

9 De w e c-Raad ging in 2010 op in de p o -raad.

10 In 1980 waren er in het basis-, buitengewoon en voortgezet onderwijs maar liefst 23 verschillende 

organisaties voor leerkrachten en schoolleiders (Boef van der Meulen en Bronneman-Helmers 1980).

11 Met uitzondering van Balans

12 In de jaren tachtig was het terrein van de volwasseneneducatie niet alleen versnipperd (veel verschil-

lende voorzieningen), maar ook verkokerd (aangestuurd vanuit verschillende departementen: naast 

oc&W ook cr m (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) en SoZaWe (Sociale zaken en Werk-

gelegenheid) (Bronneman-Helmers 1988). 

13 pisa staat voor Programme for International Student Assessment en i a l s voor International Adult Literacy 

Survey.

14 Deze onderzoeken vinden plaats onder auspiciën van de International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement (ie a); pir l s staat voor Progress in International Reading Literacy Study en 

t i m m s voor Trends in International Mathematics and Science Study.

15 Bijvoorbeeld in Rotterdam (Bekkers) en Utrecht (Bovens; Noordegraaf ). 

16 Bijvoorbeeld Christopher Day, auteur van het onderzoeksrapport Teachers matter (Didaktief 2010).

17 Sinds het cbs de onderwijsuitgaven van het bedrijfsleven meerekent, vooral ten behoeve van de 

begeleiding van duale leerlingen en stagiaires, zijn de uitgaven aan onderwijs (als percentage van het 

bbp) gestegen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat in andere West-Europese landen (Bronne-

man-Helmers 2009).




