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6 Agenda- en beleidsvorming rond enkele 
stelselkenmerken

Na de voorafgaande hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de ontwikkelingen in de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel en de kenmerken en prestaties 
van het stelsel aan de orde kwamen (de hoofdstukken 2 en 3) en de veranderingen in 
de politieke en bestuurlijke context en het institutionele krachtenveld (beleidsarena) 
werden geschetst (de hoofdstukken 4 en 5), vormt dit de hoofdstuk de opmaat naar de 
casestudies over de beleidsvormingsprocessen die zich in de afgelopen twintig jaar 
(1990-2010) rond vier belangrijke kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel heb-
ben voltrokken.
Voortbouwend op de bevindingen uit hoofdstuk 3 over de, vergeleken met andere lan-
den, bijzondere kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel benoemen we in para-
graaf 6.1 eerst de vier stelselkenmerken die het onderwerp zijn van het tweede deel van 
deze studie: 1) de vrijheid van onderwijs (artikel 23 g w), 2) de verhouding tussen regulier 
onderwijs en speciaal onderwijs, 3) de naar verhouding vroege selectie van leerlingen bij 
de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs en 4) de positie en functie van 
het omvangrijke en sterk gedifferentieerde middelbaar beroepsonderwijs. Het binaire 
karakter van hoger onderwijs, met hoger beroepsonderwijs naast universitair onderwijs, 
is een stelselkenmerk dat gedeeltelijk in het verlengde ligt van de sterke scheiding tussen 
het algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs op secundair niveau. Dit stel-
selkenmerk blijft in deze studie buiten beschouwing. Dat geldt ook voor het postinitiële 
onderwijs voor volwassenen: daarover zijn in de afgelopen twintig jaar weliswaar vele 
(beleids)nota’s verschenen, maar die hebben nauwelijks tot beleid geleid.
Paragraaf 6.2 gaat achtereenvolgens in op de vraagstelling die aan de analyse van de 
beleidsvormingsprocessen ten grondslag ligt en op de werkwijze die bij de beschrijving 
ervan is gehanteerd.
De achtergronden van de agendering van de verschillende onderwerpen die in het kader 
van de vier stelselkenmerken worden belicht komen aan de orde in paragraaf 6.3. In dat 
verband worden vier verklaringsmodellen geïntroduceerd. In het slothoofdstuk (hoofd-
stuk 11) zal worden aangegeven in hoeverre die modellen op de verschillende stelsel-
onderwerpen van toepassing waren.
De agendering van een stelselkenmerk wordt meestal ingegeven door maatschappelijke 
wensen of problemen. In paragraaf 6.4 worden drie veelvoorkomende typen stelsel-
problemen aan de orde gesteld. In het slothoofdstuk zal de vraag worden beantwoord 
welke type stelselprobleem het vaakst tot agendavorming leidt.
In paragraaf 6.5 worden enkele theoretische modellen geïntroduceerd die vaak gebruikt 
worden bij de beschrijving van beleidsvormingsprocessen. Vervolgens wordt een keuze 
gemaakt voor het model dat als beschrijvingskader het beste past bij de sterk toege-
nomen complexiteit van beleidsvormingsprocessen in de onderwijssector: het arena-
model.
Paragraaf 6.6 beschrijft in het kort de gebruikelijke gang van zaken bij beleidsvormings-
processen en gaat daarna in op de belangrijkste determinanten van de opvattingen en 
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gedragingen van de beleidsmakers en de andere onderwijsinterne en -externe (beleids)
actoren, namelijk de context, de (politieke) waarden en de (deel)belangen van de betrok-
ken instanties en organisaties.

6.1 Vier kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel

Het tweede deel van deze studie gaat over agenda- en beleidsvormingsprocessen rond de 
vier genoemde kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel.
De vrijheid van onderwijs, die is neergelegd in artikel 23 van de Grondwet, is een tame-
lijk uniek stelselkenmerk waar andere landen vaak met enige jaloezie naar kijken, maar 
dat in Nederland de afgelopen jaren heftige discussies heeft opgeroepen. De stichting 
van islamitische scholen en de angst voor moslimfundamentalisme vormde daartoe in 
veel gevallen de aanleiding, zeker na 11 september 2001, de opkomst van Fortuyn en de 
moord op Van Gogh. Hoofdstuk 7 behandelt vier aan het grondwetsartikel gerelateerde 
onderwerpen die in de periode 1990-2010 tot agenda- en beleidsvorming hebben geleid.

Het uitgebreide aanbod aan speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen en jonge-
ren met lichamelijke en geestelijke beperkingen was lange tijd een stelselkenmerk waar 
Nederland trots op was. In de jaren zestig en zeventig veranderde dat. Aparte voorzienin-
gen werden als stigmatiserend ervaren. In andere landen, met name de Scandinavische 
landen, gaan kinderen die extra zorg nodig hebben gewoon naar het reguliere onder-
wijs. Sinds het begin van de jaren negentig is voortdurend geprobeerd het percentage 
leerlingen in het speciaal onderwijs terug te dringen. Hoofdstuk 8 biedt inzicht in drie 
elkaar in de tijd deels overlappende agenda- en beleidsvormingsprocessen rond de ver-
houding tussen het regulier en speciaal onderwijs.
Het vroege selectiemoment bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs 
staat al vanaf de jaren zestig op de politieke agenda. De ongelijke kansen van kinderen 
uit lagere sociale milieus stonden in de discussies centraal. Achtereenvolgende voorstel-
len om tot uitstel van studie- en beroepskeuze te komen liepen als gevolg van politieke 
tegenstellingen op niets uit. Een langdurige politieke patstelling kreeg begin jaren 
negentig met de invoering van de basisvorming een tijdelijke afronding. Daarmee was 
de discussie over het stelselkenmerk echter niet van de baan. In 2008 verscheen het 
vroege selectiemoment opnieuw op de politieke agenda. Hoofdstuk 9 laat niet alleen 
zien hoe de beleidsvorming rond de invoering en de uiteindelijke afschaffing van de 
basisvorming verliep, maar schenkt ook aandacht aan het gelijkekansenbeleid in het 
voorafgaande basisonderwijs en aan het beleid rond de tweedekansmogelijkheden in de 
verdere schoolloopbaan.
Het middelbaar beroepsonderwijs vormt al decennialang een van de meest omvang-
rijke sectoren binnen het Nederlandse onderwijsstelsel. De inbedding van het 
middelbaar beroepsonderwijs in het onderwijsstelsel veranderde de afgelopen twin-
tig jaar ingrijpend, niet alleen in institutioneel opzicht, maar ook in functionele zin. 
Het beroepsonderwijs raakte de afgelopen decennia steeds sterker verweven met 
de beroepspraktijk. In de beleidsprocessen rond het mbo strijden de belangen van 
het onderwijsveld en de afnemende arbeidsmarkt permanent om voorrang. Door de 
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toegenomen heterogeniteit van de leerlingenpopulatie en de grote differentiatie in leer-
wegen, opleidingsniveaus en sectoren is de complexiteit van het beleidsvormingsproces 
groot. Hoofdstuk 10 doet verslag van de beleidsontwikkelingen rond de positie en func-
tie van het mbo in de afgelopen  twintig jaar.

6.2 Aanpak en werkwijze

Aanpak
De casestudies waarin de agenda- en beleidsvormingsprocessen rond de vier genoemde 
stelselkenmerken zullen worden beschreven moeten inzicht geven in de wijze waarop de 
overheid de afgelopen twintig jaar invulling heeft gegeven aan haar verantwoordelijk-
heid voor het onderwijsstelsel en -bestel.
In hoofdstuk 1 werden de vier vragen geformuleerd die aan deze studie naar de over-
heidsverantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel en -bestel ten grondslag liggen:
– Hoe heeft de overheid in het verleden (tot 1990) invulling gegeven aan haar verant-

woordelijkheid voor het onderwijsstelsel?
– Hoe verliepen de beleidsvormingsprocessen rond de eerder onderscheiden vier stel-

selkenmerken in de periode 1990-2010, welke onderwerpen kwamen daarbij aan de 
orde, en welke (beleids)actoren waren het meest betrokken bij de verschillende be-
leidsvormingsprocessen?

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

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

Het antwoord op de eerste vraag zal op basis van het in hoofdstuk 2 geboden overzicht 
worden gegeven. De vier casestudies zullen de antwoorden op de laatste drie vragen 
moeten opleveren. De hoofdstukken 7 tot en met 10 zijn met het oog daarop als volgt 
opgebouwd. Ze beginnen allemaal met een korte inleiding waarin de achtergronden 
van het stelselkenmerk worden geïntroduceerd en de voorgeschiedenis wordt geschetst. 
Vervolgens wordt nagegaan wanneer, waarom en door wie het stelselkenmerk op de 
agenda werd gezet en hoe het beleidsvormingsproces daarna is verlopen. In elk hoofd-
stuk wordt een aparte paragraaf gewijd aan de vraag welke actoren uit de beleidsarena 
een belangrijke invloed op de beleidsvorming hebben gehad. Ook de resultaten van het 
beleid komen aan de orde. Daarvoor wordt de stand van zaken anno 2010 vergeleken 
met de situatie in 1990. Al die bevindingen worden uiteindelijk samengevat in enkele 
conclusies over het beleidsvormingsproces en over de resultaten van twintig jaar be-
leidsvorming.

Werkwijze
De beschrijving van de beleidsvormingsprocessen is gebaseerd op documentenonder-
zoek. Daarbij zijn niet alleen beleidsdocumenten (beleidsnotities, wetsvoorstellen), 
kamerstukken en adviezen van belangrijke adviesorganen bekeken, maar ook rapporten 
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van commissies, onderzoeksrapporten, publicaties van belangenorganisaties en artike-
len in de media.
De beschrijving van de agenda- en beleidsvorming rond de verschillende stelselkenmer-
ken vindt, gezien de vraagstelling en de breedte van het terrein, noodzakelijkerwijs op 
hoofdlijnen plaats. Ze is overwegend chronologisch en soms ook thematisch van aard.

6.3 Agendavorming: vier verklaringsmodellen

Tal van maatschappelijke wensen en problemen strijden om een plaats op de politieke 
agenda. Dat is het duidelijkst zichtbaar in de aanloop naar de formatie van een nieuw 
kabinet. Niet alleen wensen en problemen, ook mogelijke oplossingen concurreren om 
aandacht bij politici. Ze verschijnen dan ook lang niet allemaal op de politieke agenda.
Eenmaal op de politieke agenda worden lang niet alle onderwerpen geschikt gevonden 
om nader te worden uitgewerkt. Bij het bepalen welke onderwerpen uiteindelijk op de 
beleidsagenda zullen komen, spelen tal van factoren een rol. Vaak zijn er alternatieven, 
waarbij een afweging van voor- en nadelen moet worden gemaakt. Ook de context (bij-
voorbeeld de economische situatie) en de politieke verhoudingen spelen een rol.

Verklaringsmodellen: wanneer en waarom komt een stelselprobleem op de 
beleidsagenda?
De beleidswetenschap onderscheidt vier verklaringsmodellen (Hoogerwerf en Herweijer 
2008: 63-82):
– het kloofmodel: hierin bepaalt de ernst van het probleem de aandacht die het van be-

leidsmakers krijgt; bij een relatief klein verschil tussen de maatstaf en de waargeno-
men situatie is beleid minder noodzakelijk. Bij de vraag of er sprake is van een ernstig 
probleem gaat het niet alleen om een objectieve bepaling van het verschil tussen de 
maatstaf en de bestaande situatie, maar kunnen ook subjectieve oordelen over het 
verschil tussen de maatstaf en een verwachte situatie een rol spelen;

– het barrièremodel: in dit verklaringsmodel wordt de relatieve omvang van het pro-
bleem, vergeleken met de omvang van andere problemen, bepalend. Problemen die 
de meeste aandacht krijgen (barrières overwinnen) komen op de beleids- en besluit-
vormingsagenda. De media spelen hierbij een belangrijke rol;

– het stromenmodel: agendavorming is in dit model een resultante van een aantal ont-
wikkelingen. Er bestaat in de eerste plaats al geruime tijd aandacht voor het pro-
bleem, maar door een gebeurtenis of incident neemt de aandacht voor het probleem 
opeens toe. Daardoor ontstaat een kans (er opent zich een beleidsvenster of policy 
window) om het probleem op de agenda te krijgen, waar dat voorheen niet lukte. Het is 
vervolgens de taak van een beleidsmaker om op zo’n moment adequaat en snel op 
de geboden kans te reageren. Voorwaarde is wel dat er beleidsoplossingen voor het 
probleem beschikbaar zijn en dat het politieke klimaat voor die oplossingen op dat 
moment gunstig is. Toeval speelt in dit model een grote rol;

– het relatieveaandachtsmodel: in dit model is bepalend hoe lang het probleem is verwaar-
loosd en in welke mate het in de voorgaande periode in de verdrukking is gekomen. 
De aandacht voor problemen is cultureel bepaald en kent een cyclisch verloop. In de 
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samenleving en in de politiek ontstaat een gedeeld idee dat het probleem te lang is 
verwaarloosd en aandacht behoeven. De selectie van het probleem vindt plaats op 
basis van consensus tussen politieke stromingen.

De agendering van de klassenverkleining in het basisonderwijs die in de tweede helft van de 
jaren negentig op de beleidsagenda verscheen, is een voorbeeld van een beleidsont-
wikkeling waarvoor het stromenmodel vermoedelijk de beste verklaring biedt. In 1996 
verscheen een Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat de prestaties van leerlingen (met 
name achterstandsleerlingen) door klassenverkleining sterk verbeterden (Tennessee-
Starproject). Dat gegeven viel destijds in vruchtbare aarde. De onderwijsvakbonden 
drongen al geruime tijd aan op klassenverkleining en op verlaging van de werkdruk van 
leerkrachten in het basisonderwijs. Verbetering van de schoolprestaties van kinderen 
uit achterstandsgroepen is een beleidsdoelstelling die politiek breed wordt gedeeld. 
Om meer maatwerk te kunnen leveren (‘weer samen naar school’) was verkleining van 
klassen eveneens noodzakelijk. Het feit dat de economie er eind jaren negentig goed 
voor stond speelde ook een belangrijke rol. Dat maakte een omvangrijke extra investe-
ring ten behoeve van klassenverkleining in het basisonderwijs mogelijk.
De klassenverkleining kwam dus op de agenda als gevolg van het verschijnen van een 
onderzoek waarin een duidelijk verband werd vastgesteld tussen klassenverkleining 
en onderwijsprestaties. Dat opende een beleidsvenster (policy window) waardoor de 
kans om klassenverkleining op de beleidsagenda te krijgen er opeens wel was, waar dat 
voor die tijd niet het geval was. Staatssecretaris Netelenbos reageerde destijds snel en 
adequaat op de geboden kans. Tussen 1997 en 2002 werd ruim 1,1 miljard gulden extra 
 ingezet om de groepsgrootte in de onderbouw van het basisonderwijs te verkleinen.

De sinds 2007 sterk toegenomen aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs valt vermoedelijk 
het best te verklaren met het relatieve aandachtsmodel. In de periode 1990-2006 was er 
naar verhouding weinig aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. De beleids-
aandacht van de verschillende kabinetten ging in die periode achtereenvolgens uit 
naar het in gang zetten van een aantal onderwijsvernieuwingen, naar bezuinigingen 
en kostenbeheersing, naar het vinden van oplossingen voor problemen die als gevolg 
van de onderwijsvernieuwingen ontstonden en naar veranderingen in de bestuurlijke 
verhoudingen binnen het onderwijsbestel. Mogelijk vormden ook de naar verhouding 
hoge scores van Nederlandse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek naar 
schoolprestaties een verklaring voor het gebrek aan aandacht voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Als gevolg van een sterke toename van het aantal klachten van ouders, leer-
lingen en studenten over de kwaliteit van het onderwijs en van een aantal ingezonden 
stukken in landelijke dagbladen van de in 2006 opgerichte vereniging Beter Onderwijs 
Nederland (bon) kwam de kwaliteit van het onderwijs in 2007 hoog op de politieke 
agenda te staan. De veranderde tijdgeest bleef tijdens de formatie van het vierde kabinet-
Balkenende niet onopgemerkt. De toegenomen aandacht voor kwaliteitsproblemen 
in het onderwijs resulteerde vervolgens in maar liefst vier Kwaliteitsagenda’s (één per 
onderwijssector) en in een Actieplan voor leraren waarin niet alleen het kwantitatieve 



132

overheid en onderwijsbestel

lerarentekort, maar voor het eerst ook het kwalitatieve lerarentekort op de agenda werd 
gezet.
Medio jaren tachtig was er in het onderwijsbeleid ook veel aandacht voor de kwaliteit 
van het onderwijs (zie scp 1986: 173), hetgeen het cyclische verloop van de aandacht voor 
dit thema bevestigt.

Het is overigens nog maar de vraag of de agendering van de eerder genoemde vier stel-
selkenmerken wel altijd met een van deze modellen kan worden verklaard. Wellicht 
zijn de stelselkenmerken daarvoor te breed gedefinieerd en moet de vraag binnen elk 
stelselkenmerk nader gespecificeerd worden. In het slothoofdstuk van deze studie wordt 
nagegaan in hoeverre de agendavorming rond een aantal beleidsonderwerpen met be-
hulp van deze modellen kan worden verklaard.

Rol van (beleids)actoren bij de agendavorming
De verschillende (beleids)actoren, zowel binnen als buiten de onderwijssector (zie de 
hoofdstukken 4 en 5), vervullen bij de agendavorming diverse rollen.
Een eerste voorwaarde voor het verwerven van een plaats op de beleidsagenda is de 
erkenning van het probleem. De Onderwijsraad, het onderwijsonderzoek en de media ver-
vullen hierbij een belangrijke rol. Er zijn ook stelselkenmerken waar een taboe op rust, 
zoals dat lange tijd het geval was bij het probleem van de vroege selectie bij de overgang 
van het basis- naar het voortgezet onderwijs (het middenschooltrauma). Soms is er spra-
ke van uit eenlopende politieke visies of belangen, bijvoorbeeld rond thema’s als gelijke 
kansen, selectie en de vrijheid van onderwijs.
De definitie van het probleem kan per beleidsactor uiteenlopen en ook in de tijd veranderen. 
Zo kan het probleem van de integratie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs 
worden gedefinieerd als ideologisch probleem (inclusie), als financieel probleem (hoge 
kosten van speciaal onderwijs) en als maatschappelijk probleem (te veel zorgleerlingen 
die uiteindelijk in een uitkeringssituatie (Wajong) terechtkomen). Verschillende beleids-
actoren (bijvoorbeeld de minister van oc w en de minister van Financiën of ouders van 
kinderen met beperkingen en ouders van ‘gewone’ kinderen) hanteren nogal eens ver-
schillende definities. De maatschappelijke en politieke context speelt bij de definitie van 
problemen ook een rol.
Een interessant verschijnsel in dit verband is het ontstaan van issuenetwerken (Bovens et 
al. 2007: 342). Dat zijn niet voor de hand liggende coalities van personen of organisa-
ties met een gemeenschappelijk belang die zorgen dat een probleem erkend en op een 
bepaalde manier gedefinieerd wordt. Een mooi voorbeeld hiervan speelde zich in de 
jaren negentig af rond de beleidsvorming met betrekking tot de tweede fase van havo/
vwo. Daarbij ging het aanvankelijk alleen om de invoering van profielen, die in de plaats 
moesten komen van de vrije vakkenpakketkeuze. De universiteiten brachten destijds 
naar voren dat studenten ook moesten leren zelfstandiger te werken. Voorstanders van 
een traditionele onderwijsvernieuwingsbeweging als het Montessorionderwijs, zoals 
Clan Visser ’t Hooft en Nell Ginjaar-Maas, hadden wel ‘een oplossing’ voor het leren zelf-
standig te werken. Deze oplossing zou leiden tot ‘het studiehuis’.
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Een onverwachte coalitie van recente datum is die tussen v no/nc w, mk b-Nederland en 
de vereniging Beter Onderwijs Nederland (bon). Deze drie organisaties stuurden begin 
juli 2011 een manifest aan minister Van Bijsterveldt waarin zij − vanuit een gedeelde 
bezorgdheid en herkenning van elkaars visie − gemeenschappelijke aanbevelingen doen 
voor een algehele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarin formuleren ze 
acht verbeterpunten, waaronder: de overheid moet haar kerntaak − het bewaken van de 
kwaliteit van het onderwijs − weer serieus nemen, de eindverantwoordelijkheid voor de 
lerarenopleidingen (vakinhoud) moet bij de overheid liggen, de uitval aan de onderkant 
moet worden tegengegaan door het ambachtelijk en handvaardig beroepsonderwijs te 
versterken en de overheidscontrole op het financiële beheer van onderwijsinstellingen 
moet worden aangescherpt. De acht verbeterpunten behelzen gezamenlijk maar liefst 
23 actiepunten (www.vno-ncw.nl, geraadpleegd op 7 juli 2011). De toekomst zal leren of 
deze gezamenlijke actie effect heeft.
Agendavorming over stelselkenmerken en -problemen vindt vooral tijdens de kabinets-
formatie plaats, zeker als het om politiek gevoelige stelselkwesties gaat (zie de basis-
vorming). Een stelselprobleem moet tijdig worden aangekaart, en bovendien vergezeld 
gaan van enkele (alternatieve) oplossingsmogelijkheden. Bij politiek gevoelige proble-
men is een goede timing van groot belang

6.4 Drie typen stelselproblemen

Er is sprake van stelselproblemen indien er zich in de structuur of inrichting van het 
onderwijsstelsel situaties voordoen die vanuit een bepaalde maatstaf (beginsel, norm) 
negatief worden gewaardeerd. Die maatstaf wordt meestal ontleend aan de eerder 
genoemde publieke belangen: toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. Binnen het 
onderwijsstelsel doen zich verschillende typen problemen voor:
– overgang- en aansluitingsproblemen tussen schooltypen binnen een onderwijssector 

of tussen onderwijssectoren binnen het stelsel;
– problemen als gevolg van een (groeiende) discrepantie tussen het bestaande 

onderwijsaanbod en (ontwikkelingen in) de vraag naar onderwijs (bij deelnemers, 
afnemers en overheid);

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

Sommige problemen zijn buitengewoon hardnekkig, andere zijn sluimerend en verschij-
nen slechts af en toe op de beleidsagenda en een derde categorie kan worden aangeduid 
als verwaarloosde stelselproblemen.

Overgang- en aansluitingsproblemen vormen van oudsher een belangrijk knelpunt in het 
onderwijs. Ze kunnen betrekking hebben op gebreken in de inhoudelijke aansluiting 
tussen vooropleiding en vervolgopleiding (hiaten of juist overlap), op verschillen in 
didactische aanpak tussen opeenvolgende opleidingen (bijvoorbeeld intensief gestruc-
tureerd onderwijs versus extensief zelfstandig leren) of op organisatorische fricties 
(onvoldoende instroommomenten, geen aanbod op maat). Aansluitingsproblemen 
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manifesteren zich op diverse manieren, bijvoorbeeld in het maken van omwegen door 
het stelsel (de routes mavo-havo-mbo en havo-mbo-hbo, die in de eerste helft van 
de jaren negentig heel gebruikelijk waren), in voortijdige uitval zonder diploma (bij-
voorbeeld uitval van mbo’ers in het hbo) of in onderbenutting van talent (indien in de 
vooropleiding onvoldoende kennis en vaardigheden worden bijgebracht om een bij de 
capaciteiten passende vervolgopleiding te kunnen volgen). Er zijn de afgelopen jaren 
diverse maatregelen genomen om een aantal van deze overgangs- en aansluitings-
problemen op te lossen. Zo moeten doorlopende leerlijnen en referentieniveaus voor 
rekenen en taal een einde maken aan tekorten in kennis en vaardigheden bij de overstap 
naar vervolgopleidingen.
Een belangrijk discussiepunt bij aansluitingsproblemen, dat echter zelden expliciet aan 
de orde wordt gesteld, betreft de vraag of het vervolgonderwijs moet aansluiten bij het 
niveau van kennis en vaardigheden dat leerlingen uit de vooropleiding meebrengen of 
dat de vooropleiding moet voorbereiden op het vervolgonderwijs waarbij het vervolg-
onderwijs of de arbeidsmarkt eisen stelt ten aanzien van de inhoud en het niveau van 
de vooropleiding. In de maatschappelijke discussie over het gewenste onderwijsbeleid 
komen beide zienswijzen aan de orde. Voorstanders van eerste benadering streven naar 
een onderwijsaanpak waarin de talenten en capaciteiten van de leerlingen/studenten 
optimaal worden ontwikkeld, terwijl voorstanders van de tweede benadering de eisen 
van de afnemers (vervolgopleiding, werkgevers) centraal stellen.

Een tweede type problemen ontstaat indien er sprake is van een groeiende discrepantie 
tussen aanbod en vraag, en meer in het bijzonder tussen het aanbod van scholen, op-
leidingen en kenmerken van het gegeven onderwijs aan de ene kant en de vraag naar 
onderwijs vanuit ouders, leerlingen, studenten, werkgevers en vervolgopleidingen aan 
de andere kant. Dergelijke discrepanties tussen aanbod (het stelsel) en vraag (behoeften 
en wensen) kunnen het gevolg zijn van veranderingen in de opvattingen, wensen en ge-
drag van vragers (zoals schoolkeuzemotieven, eisen van werkgevers of beleidsambities 
van de overheid), maar ook van veranderingen in het aanbod. Veranderingen in het 
aanbod kunnen door de overheid zelf zijn geïnitieerd (zoals de samenvoeging van vbo 
en mavo tot vmbo, de integratie van delen van het speciaal onderwijs in het reguliere 
onderwijs of een terugtred van de overheid uit de postinitiële onderwijsmarkt), maar 
ook het gevolg zijn van het door scholen en instellingen gevoerde beleid (bijvoorbeeld 
de introductie van een nieuwe pedagogisch-didactische aanpak of een fusie, die de 
keuzemogelijkheden voor ouders en leerlingen beperkt). Er kan ook sprake zijn van een 
(onbedoelde) wisselwerking tussen vraag en aanbod. Zo kan nieuw aanbod, bijvoorbeeld 
een regeling als ‘het rugzakje’ (leerlinggebonden financiering) een latente vraag mani-
fest maken of nieuwe vraag oproepen. Omgekeerd kan een nieuwe vraag, bijvoorbeeld 
van werkgevers, ook tot nieuw aanbod leiden (bijvoorbeeld duale opleidingen in het 
hbo).
Een grotere marktgerichtheid of responsiviteit van scholen en instellingen in de vorm 
van profilering of meer differentiatie in niveaus en werkwijzen kan in principe bijdragen 
aan vermindering van de discrepantie tussen vraag en aanbod. De ervaring leert echter 
dat dergelijke vormen van marktwerking vooral ten goede komen aan de meer kansrijke 
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leerlingen. Kansarme leerlingen of zorgleerlingen profiteren over het algemeen veel 
minder van het toegenomen ondernemerschap van school- en instellingsbesturen. 
De behartiging van hun belangen is vaak afhankelijk van invloedrijke zaakwaarnemers.
Discrepanties tussen aanbod en vraag worden bijvoorbeeld zichtbaar in de vorm van een 
toename in het aanbod van particuliere scholen of in uitwijkgedrag naar het buitenland. 
Het aanbod van particuliere instellingen op commerciële basis nam de afgelopen jaren 
flink toe, vooral in de havo/vwo-opleidingen en in het hoger onderwijs (De Regt en Wee-
nink 2003; Sontag et al. 2009; Berdowski et al. 2010). De deelname aan dergelijke oplei-
dingen is, vanwege de hoge kosten die eraan verbonden zijn, tot op heden (nog) beperkt.

Bij een derde type stelselproblemen staan de prestaties en resultaten van het stelsel centraal. 
Dat betreft met name opbrengsten die vanuit beginselen (‘weer samen naar school’, ge-
lijke kansen, sociale cohesie) of normen (startkwalificatie, percentage hoogopgeleiden, 
doelmatigheid) negatief worden gewaardeerd. Voorbeelden van ongewenste opbrengs-
ten en prestaties zijn de groeiende deelname aan het speciaal onderwijs (wsns-beginsel), 
de relatief lage deelname van allochtone leerlingen aan havo/vwo (gelijkekansen-
beginsel), de toenemende segregatie in het onderwijs (socialeohesiedoelstelling), de 
voortijdige schooluitval (startkwalificatienorm), de vergeleken met sommige andere 
landen relatief lage deelname aan het hoger onderwijs (50% hoogopgeleide jongeren 
tussen 25 en 34 jaar) en het lage rendement van opleidingen in het hbo en wetenschap-
pelijk onderwijs (doelmatigheid).
De aandacht voor dit type stelselproblemen is sinds de eeuwwisseling sterk gegroeid. 
Dat hangt samen met de eind jaren negentig ingezette bestuurlijke veranderingen (meer 
marktwerking, sturen op opbrengsten en prestaties) en met de toegenomen informatie 
over de prestaties van het Nederlandse onderwijs in vergelijking met andere landen (eu, 
oeso).
Beginselen worden ingegeven door waarden. Bij coalitiewisselingen of veranderingen in 
de maatschappelijke of economische context kan de aandacht voor een bepaald begin-
sel (bijvoorbeeld sociale gelijkheid) toe- of afnemen. Normen worden vaak ontleend 
aan op internationale afspraken gebaseerde nationale doelstellingen en aan internatio-
naal vergelijkend onderzoek. Daarbij wordt de vraag of die normen wel realistisch en 
gerechtvaardigd zijn zelden gesteld. In hoofdstuk 5 werd al aangegeven dat aan inter-
nationaal vergelijkend onderzoek de nodige beperkingen kleven. Er worden dan ook met 
enige regelmaat kritische kanttekeningen geplaatst bij de startkwalificatienorm en de 
50%-hogeropgeleidennorm (Van Ravens 2009; Herweijer en Bronneman 2007).

Welk type stelselproblemen doet zich voor bij de verschillende stelselkenmerken?
In hoofdstuk 7 (‘De vrijheid van onderwijs (artikel 23 g w)’) komen twee van de drie 
typen stelselproblemen aan de orde: aansluitingsproblemen tussen het basis- en 
het voortgezet onderwijs (als gevolg van globale kerndoelen in verband met de vrij-
heid van richting) en een discrepantie tussen het aanbod aan overwegend op religie 
en levens beschouwing gebaseerde scholen (in verband met de interpretatie van het 
richtingbegrip bij de voorzieningenplanning) en de veelal in pedagogisch-didactische 
termen gevatte vraag van ouders.
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In hoofdstuk 8 (‘De verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs’) gaat het om een 
stelselkenmerk dat gedurende de gehele onderzoeksperiode alle kenmerken vertoonde 
van een weerbarstig probleem, dat in meerdere opzichten controversieel en lastig te 
temmen is. Er was niet alleen sprake van een discrepantie tussen het ‘weer samen naar 
school’-beginsel en een in de praktijk sterk groeiend (voortgezet) speciaal onderwijs, 
maar ook van opbrengstproblemen in de vorm van een sterke stijging van de kosten van 
het speciaal onderwijs en een tegelijkertijd tekortschietend extern rendement (in de zin 
van maatschappelijke participatie of arbeidsparticipatie).
In hoofdstuk 9 (‘De (vroege) selectie bij de overgang van het basis- naar het voortgezet 
onderwijs’) komen in feite alle drie typen stelselproblemen aan de orde: aansluitings-
problemen bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, discrepantie-
problemen tussen het overwegend leerlinggerichte aanbod in het basisonderwijs en een 
meer leerstofgerichte onderwijsbehoefte onder een deel van de achterstandsleerlingen, 
en opbrengstproblemen in termen van ongelijke kansen en onbenut talent.
In hoofdstuk 10 (‘De positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)’) 
komen de drie typen stelselproblemen eveneens aan bod: opbrengstproblemen (het niet 
behalen van de startkwalificatienorm en het geringe opleidingsrendement op de niveaus 
1 en 2 van het mbo), aansluitingsproblemen tussen het mbo en het hbo die mede werden 
veroorzaakt door achtereenvolgende wijzigingen in de functie van het mbo, en een dis-
crepantie tussen het aanbod aan opleidingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

6.5 Het arenamodel als beschrijvingskader voor de beleidsvormingsprocessen 
sinds 1990

Bij de analyse van beleidsprocessen wordt in de wetenschappelijke literatuur vaak een 
onderscheid gemaakt tussen vier modellen (Droogleever Fortuijn 2003):
– het lineaire model, waarin de beleidscyclus zich in opeenvolgende fasen van beleids-

voorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie voltrekt;
– het systeemmodel, waarbij invoer van wensen en problemen uit de omgeving (input) 

door het politieke systeem wordt geconverteerd (throughput) in allerlei maatschappe-
lijke opbrengsten (output);

– het incrementalistische model, waarin sprake is van stapsgewijze kleine veranderingen, 
ook wel aangeduid als ‘doormodderen’;

– het arenamodel, waarin het beleidsproces zich ontwikkelt in een deel van de samen-
leving dat een zekere mate van autonomie heeft ten opzichte van de rest; een om-
muurde arena met toegangspoorten waardoor invloeden van buiten naar binnen 
komen, en waarbinnen verschillende actoren opereren, elk met hun eigen waarden 
en belangen. Naast de overheid opereren tal van andere actoren in de arena, zij het 
meestal in verschillende fasen van het beleidsvormingsproces.

In het lineaire model wordt het beleidsproces sterk door rationaliteit gestuurd, hetgeen 
in de praktijk een te simpele voorstelling van zaken is. Het systeemmodel is weliswaar 
uitgebreider, maar gaat eveneens uit van de idee dat beleidsvorming een rationeel proces 
is. Het miskent dat beleidsvorming een continu en cyclisch proces is, met tussentijdse 
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wijzigingen en weinig beleidsbeëindiging. De twee laatstgenoemde modellen gaan 
ervan uit dat beleidsvorming vooral een politiek proces is, dat zich ontwikkelt in een 
politiek veld met veel actoren die elk hun eigen doelstellingen en belangen nastreven. 
Het incrementalistische model (Lindblom 1959) gaat uit van het bestaande beleid. Het 
veronderstelt een grote mate van complexiteit en onvoorspelbaarheid. In plaats van zich 
vast te leggen op een langetermijnstrategie wordt gekozen voor het maken van kleine 
stappen. Over kleine aanpassingen worden de betrokken partijen het in de regel makke-
lijker eens dan over een fundamentele herziening van het beleid.
Als beschrijvingskader past het arenamodel het best bij de complexiteit van de beleids-
vormingsprocessen die zich sinds 1990 in de onderwijssector voltrekken. Het houdt 
rekening met het feit dat de overheid als gevolg van de eerder geschetste ontwikkelingen 
in de bestuurlijke verhoudingen binnen het onderwijs niet langer de dominante beleids-
actor is. Zij heeft de afgelopen decennia veel bevoegdheden overgedragen en is voor de 
oplossing van stelselproblemen dan ook in hoge mate afhankelijk van de opvattingen en 
gedragingen van de verschillende (beleids)actoren in het onderwijsveld, bijvoorbeeld de 
sectorraden of de organisaties van onderwijsgevend personeel.
De twee laatstgenoemde modellen sluiten elkaar overigens geenszins uit. Binnen de 
beleidsarena wordt in geval van meningsverschillen heel wat voortgemodderd, zo laten 
verschillende beleidsvormingsprocessen in de volgende hoofdstukken zien.

Overheidsverantwoordelijkheid na de overgang van government naar governance
De ontwikkeling van een sterk centralistische naar een meer gedecentraliseerde wijze 
van beleids- en besluitvorming wordt ook wel gekarakteriseerd als een overgang van 
government (een situatie waarin de centrale overheid het bestuurlijke monopolie heeft) 
naar governance (een situatie waarin de centrale overheid slechts een van de beleids-
actoren is te midden van vele andere). Het nogal vage begrip governance, dat in de jaren 
nul ook in Nederland op de politieke agenda verscheen, richt zich meestal op het meso-
niveau: het bestuur van de onderwijsinstelling.
‘Goed bestuur’ staat of valt met een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en een 
goed functionerend systeem van checks and balances. Op het niveau van de onderwijs-
instelling is inmiddels een wettelijke regeling van kracht die onderwijsinstellingen ver-
plicht tot een scheiding tussen bestuur en intern toezicht, en die de medezeggenschap 
van docenten, ouders en leerlingen versterkt. Op het landelijke niveau is ‘goed bestuur’ 
eveneens van belang. Ook op het niveau van het onderwijsbestel zijn een heldere verant-
woordelijkheidsverdeling en een goed functionerend systeem van checks and balances 
nodig, niet alleen in politieke, maar ook in bestuurlijke zin. De volgende hoofdstukken 
geven inzicht in de wijze waarop de overheid de afgelopen twintig jaar haar bestelverant-
woordelijkheid heeft ingevuld.

6.6 De gebruikelijke gang van zaken bij beleidsvormingsprocessen

Nadat een onderwerp of probleem eenmaal op de beleidsagenda is beland, verloopt 
het beleidsvormingsproces in de regel als volgt. De voor het onderwerp/probleem 
verantwoordelijke bewindspersoon komt met een beleidsnotitie waarin hij of zij het 
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voorgenomen beleid op hoofdlijnen uiteenzet. Vaak wordt, daaraan voorafgaand, nog 
een commissie ingesteld om een aantal beleidopties nader te verkennen. Vervolgens 
wordt de beleidsnotitie voorgelegd aan het georganiseerde onderwijsveld en wordt 
relevante adviesorganen gevraagd over de beleidsvoornemens advies uit te brengen. 
Het ministerie van Onderwijs kent een aantal min of meer geïnstitutionaliseerde over-
legcircuits, waarin met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken partijen 
overleg wordt gevoerd over de invulling van het beleid. De overlegstructuur met het 
georganiseerde onderwijsveld is in de jaren negentig ingrijpend veranderd, zo bleek uit 
hoofdstuk 5. Het aantal adviesorganen dat wordt geraadpleegd is de afgelopen decennia 
drastisch verminderd. De Onderwijsraad is op het terrein van het onderwijs momenteel 
nog het enige permanente adviesorgaan.
Na deze overleg- en adviesronde worden de (eventueel aangepaste) beleidsvoornemens, 
samen met de conclusies van het overleg en de uitgebrachte adviezen, aan de Tweede 
Kamer voorgelegd. Na overleg met de Tweede Kamer wordt een wetsvoorstel voor bereid, 
dat wederom aan de Onderwijsraad wordt voorgelegd. Ook de Raad van State (RvS) 
brengt advies over het wetsvoorstel uit, waarop de minister zijn/haar reactie kan geven. 
Pas daarna wordt het wetsvoorstel (inclusief het advies van de RvS) aan de Tweede Kamer 
gestuurd, die het vervolgens in behandeling neemt en, al dan niet geamendeerd, aan-
neemt.

Context, waarden en belangen
Tijdens het proces van beleidsvorming worden opvattingen en gedragingen van de 
verschillende (beleids)actoren in belangrijke mate bepaald door de historische, maat-
schappelijke, economische, politieke en bestuurlijke context, door de waarden die bij het 
betreffende stelselkenmerk in het geding zijn en door de belangen van de verschillende 
betrokken partijen.
Beleidsprocessen zijn niet los te zien van hetgeen er op het betreffende beleidsterrein 
aan voorafging (hoe stelden de andere partijen zich in het verleden op?), van de politieke 
en maatschappelijke verhoudingen (is er sprake van onderling vertrouwen of wantrou-
wen?), van de economische situatie en het tekort dan wel overschot op de rijksbegroting 
(is er financiële ruimte of moet er worden bezuinigd?), van de samenstelling en stabili-
teit van de coalitie waarop de regering is gebaseerd (is het kabinet voldoende stabiel om 
structurele veranderingen te realiseren?) en van de bestuurlijke verhoudingen binnen 
de onderwijssector zelf (in hoeverre houden de verschillende partijen rekening met 
elkaar?). De context is vaak bepalend voor het uiteindelijke succes van het beleid.
Bij politieke beleidsactoren (bewindslieden, politieke partijen in het parlement) spelen 
waarden een belangrijke rol. Dat kunnen waarden zijn die betrekking hebben op het 
betreffende onderwerp (bijvoorbeeld de wijze waarop men tegen ‘gelijke kansen’ aan-
kijkt), maar ook waarden die betrekking hebben op de rol van de overheid, de markt of 
het maatschappelijk middenveld. Bewindslieden moeten daarnaast voor hun plannen 
een meerderheid in het parlement en voldoende draagvlak in het onderwijsveld zien 
te verwerven. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn in de regel gebonden aan de 
afspraken uit het regeerakkoord. In de loop van de vaak langdurige beleidsprocessen 
raken Kamerleden bovendien geleidelijk gecommitteerd aan eerder gedane uitspraken, 
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waardoor ze aan het eind van de rit moeilijk meer tegen kunnen stemmen, ook als ze 
gaandeweg de nodige bedenkingen bij het wetsvoorstel hebben gekregen. Onder-
wijsinterne en -externe organisaties worden in belangrijke mate gedreven door (deel)
belangen. Die belangen kunnen behoorlijk uiteenlopen, zelfs binnen dezelfde geleding. 
Zo hebben sommige ouders belang bij uitstel van selectie, maar andere ouders niet. 
Scholen hebben belang bij de groei van hun instelling en bij het verwerven van extra 
subsidies, schoolbesturen bij zo veel mogelijk autonomie, docenten bij voldoende werk-
gelegenheid en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en werkgevers bij goed opgeleide, 
flexibele en direct inzetbare schoolverlaters.
Bij de beschrijving van het beleid rond de vier stelselkenmerken zal zo veel mogelijk 
worden nagegaan welke onderwijsinterne en -externe (beleids)actoren bij de vorm-
geving van het beleid een rol hebben gespeeld, welke waarden en belangen zij hebben 
ingebracht en in hoeverre deze uiteindelijk bij de besluitvorming zijn gehonoreerd.

De periode 1990-2010
Beleidsvormingsprocessen nemen vaak vele jaren in beslag. Het zijn in de regel slechts 
schakels in een lange historische keten. Dat geldt zeker voor de beleidsvormingspro-
cessen rond de vier stelselkenmerken. De casusbeschrijvingen in de volgende vier 
hoofdstukken, die betrekking hebben op de periode 1990-2010, laten zien dat beleids-
vormingsprocessen weliswaar van karakter en inhoud kunnen veranderen, maar zelden 
volledig worden afgesloten.




