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11 Overheid en onderwijsstelsel: van stelsel- naar 
bestelverantwoordelijkheid

In hoofdstuk 1 werden vier onderzoeksvragen geformuleerd. De eerste onderzoeksvraag 
– hoe heeft de overheid tot 1990 invulling gegeven aan haar verantwoordelijkheid voor 
het onderwijsstelsel? – werd in hoofdstuk 2 beantwoord. De tweede onderzoeksvraag – 
hoe verliepen de beleidsvormingsprocessen rond de vier onderzochte stelsel kenmerken 
in de periode 1990-2010, welke onderwerpen kwamen daarbij aan de orde, en welke 
(beleids)actoren waren het meest betrokken bij de verschillende beleidsvormingsproces-
sen? – kwam in de hoofdstukken 7 tot en met 10 aan de orde.
In dit hoofdstuk worden de derde en vierde onderzoeksvraag beantwoord. In paragraaf 
11.1 wordt nagegaan in hoeverre de agendering van de onderwerpen die in het kader van 
de vier stelselkenmerken aan de orde werden gesteld, kan worden verklaard met de in 
hoofdstuk 6 genoemde verklaringmodellen, en welk type stelselproblemen bij die agen-
dering een belangrijke rol hebben gespeeld. Paragraaf 11.2 beantwoordt de vraag welke 
rol de verschillende actoren binnen het overheidsdomein speelden, en welke invloed de 
andere spelers in de onderwijsarena, zowel van binnen als buiten de onderwijssector, 
uitoefenden op de beleidsvorming. In paragraaf 11.3 worden de belangrijkste conclu-
sies uit deze studie naar de beleidsvorming rond het onderwijsstelsel en –bestel kort 
samengevat en van enkele kanttekeningen voorzien. Richtinggevend is daarbij de vraag 
in welke mate en op welke wijze de overheid haar verantwoordelijkheid voor het onder-
wijsstelsel en -bestel de afgelopen twintig jaar heeft waargemaakt.

11.1 Agendavorming in de periode 1990-2010

Beleidsvormingsprocessen beginnen in de regel met het agenderen van een bepaald 
probleem. In hoofdstuk 6 werd al aangegeven dat bij de keuze van de onderwerpen die 
uiteindelijk op de beleidsagenda terechtkomen tal van factoren een rol spelen: de eco-
nomische en maatschappelijke context en de politieke verhoudingen, maar ook de ernst 
en urgentie van een probleem, de media-aandacht voor een probleem of de maatschap-
pelijke steun voor een andere aanpak ervan. Er werden vier modellen geïntroduceerd 
die verklaren waarom sommige wensen en problemen wel, en andere niet op de agenda 
verschijnen (zie onderstaand kader).

Verklaringsmodellen agendavorming:
– het kloofmodel: hierin bepaalt de ernst van het probleem de aandacht die het van 

beleidsmakers krijgt; bij een relatief klein verschil tussen de maatstaf en de waargenomen 
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;
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– het barrièremodel: in dit verklaringsmodel is de relatieve omvang van het probleem, 
vergeleken met de omvang van andere problemen, bepalend. Problemen die de meeste 
aandacht krijgen (barrières overwinnen) komen op de beleids- en besluitvormingsagenda. 
De media spelen hierbij een belangrijke rol;

– het stromenmodel: agendavorming is in dit model een resultante van een aantal 
ontwikkelingen. Er bestaat in de eerste plaats al geruime tijd aandacht voor het probleem, 
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 verwaarloosd 
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 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.

11.1.1 Agendavorming: waarom verschenen de verschillende onderwerpen op de 
agenda?

In hoeverre valt de agendering van de vier stelselkenmerken en de daarmee verbonden 
onderwerpen met deze modellen te verklaren? In het kader van het stelselkenmerk ‘vrij-
heid van onderwijs’ (artikel 23 van de Grondwet) werd een viertal onderwerpen aan de orde 
gesteld. Het thema ‘verlangd onderwijs’ en het daaruit voortvloeiende voorstel voor een 
richtingvrije planning kwamen voort uit de vrees dat de discrepantie tussen het bestaan-
de scholenaanbod (een resultante van een scholenplanning op basis van richting) en de 
veranderende vraag van ouders (die de sfeer en de kwaliteit van de school belangrijker 
vinden dan de richting) als gevolg van de sterke verhoging van de stichtingsnormen (in 
het kader van de schaalvergrotingsoperatie ‘Toerusting en bereikbaarheid’) nog verder 
zou toenemen. Het stichten van nieuwe scholen zou vrijwel onmogelijk worden, en 
het scholenaanbod dreigde daardoor ‘versteend’ te raken. Het probleem van de toch al 
aanzienlijke discrepantie tussen het bestaande (overwegend confessionele) scholen-
aanbod en de vraag van ouders zou door de verhoogde stichtingsnormen alleen maar 
toenemen, zo verwachtte men. De agendering van de discrepantie tussen het bestaande 
scholen bestand en de veranderende voorkeuren van ouders (‘verlangd onderwijs’) valt 
dan ook het best te verklaren met het kloofmodel, waarin de aandacht die het probleem 
van beleidsmakers krijgt samenhangt met de (verwachte) ernst van het probleem. 
Het beleidsvormingsproces nam maar liefst elf jaar in beslag, maar leidde uiteindelijk 
nergens toe omdat het probleem feitelijk niet zo groot was (ouders hadden weinig pro-
blemen met het bestaande scholenaanbod) en er aan de uitvoering van het voorgestelde 
alternatief (richtingvrije planning) nogal wat haken en ogen zaten.



overheid en onderwijsstel sel :  van stel sel- na ar bestelver ant wo ordeli jkheid

349  

De agendering van het probleem van de islamitische scholen kan het best worden 
verklaard aan de hand van het barrièremodel, waarbij problemen die de meeste aan-
dacht krijgen − bijvoorbeeld in de media − op de beleids- en besluitvormingsagenda 
verschijnen. Hoewel de omvang van het probleem (42 basisscholen) beperkt is, was de 
maatschappelijke onvrede met en de aandacht in de media voor het probleem dermate 
groot dat geruststellende rapporten er niet meer toe deden. In relatief korte tijd werden 
wettelijke maatregelen getroffen om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst beter 
te kunnen aanpakken.

Bij de twee inhoudelijke onderwerpen die in verband met artikel 23 aan de orde werden 
gesteld − de inhoud van het onderwijs (globale kerndoelen of leerstandaarden) en de 
pedagogisch-didactische aanpak (en de rol van de inspectie daarbij) − is het relatie-
veaandachtsmodel het meest passende verklaringsmodel. De ernst van het probleem 
(tekort aan basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen) dat als gevolg van de 
globale kerndoelen was ontstaan, werd pas na verloop van tijd duidelijk zichtbaar. De 
rol van de inspectie bij de pedagogisch-didactische aanpak (procesgerichte kwaliteits-
kenmerken in het toezichtkader) verscheen pas op de beleidsagenda toen het rapport 
van de parlementaire onderzoekscommissie (Dijsselbloem) constateerde dat de overheid 
had zich veel te veel had bemoeid met ‘het hoe’. Hoewel de Onderwijsraad al in de jaren 
negentig had gewaarschuwd voor de ongewenste effecten van globale kerndoelen en van 
niet wettelijk geregelde kwaliteitskenmerken in het toezichtkader, duurde het geruime 
tijd voordat er in de politiek voldoende consensus ontstond over de ontstane problemen 
en de te nemen maatregelen.

Het stelselkenmerk van de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs werd in de jaren 
zeventig vooral vanuit maatschappelijke en sociale overwegingen op de agenda gezet 
(te veel leerlingen gingen naar aparte speciale scholen). In de jaren tachtig gebeurde 
dat opnieuw, maar nu veel meer uit economische overwegingen (de kostenstijging als 
gevolg van de deelnamegroei aan het speciaal onderwijs). De verhouding tussen regulier 
en speciaal onderwijs was begin jaren negentig dus bepaald geen nieuw probleem.
De agendavorming rond het ‘weer samen naar school’-beleid laat zich het beste duiden 
in termen van het kloofmodel. Het probleem van de deelnamegroei en de kostenstijging 
was inmiddels nog veel groter, en bovendien onbeheersbaar geworden. Dat vormde de 
belangrijkste reden voor de nieuwe bestuurlijke aanpak.

De leerlinggebonden financiering was een resultante van diverse ontwikkelingen. 
In de politieke en bestuurlijke context was medio jaren negentig (het eerste paarse 
kabinet) sprake van een verschuiving van aanbodsturing naar vraagsturing, in de zorg-
sector werd het persoonsgebonden budget ingevoerd en in beleidsdocumenten sprak 
men niet langer over onderwijs, maar over leren. Die omslag van aanbod naar vraag 
bood een policy window voor een andere aanpak van het probleem van de scheiding 
tussen regulier en speciaal onderwijs: de leerlinggebonden financiering. Daarnaast 
was sprake van een sterke lobby vanuit een groep ouders van kinderen met beperkin-
gen (Downsyndroom), die door diverse politieke partijen in de Tweede Kamer werd 
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 gesteund. In  Unesco-verband was net (in 2004) een verklaring aangenomen (Salamanca) 
die de regeringen van landen opriep het principe van inclusief onderwijs in te voeren. 
En ten slotte lag er een uitgewerkt plan: het rapport van het commissie-Rispens. De 
agendering van de leerlinggebonden financiering is dan ook een mooi voorbeeld van het 
stromenmodel.

Uitstel van het vroege selectiemoment bij de overgang van het basis- naar het voortgezet 
onderwijs is eveneens een stelselkenmerk dat al lange tijd op de agenda stond. De me-
ningen van de politieke partijen (met name van de PvdA en de v v d) waren er sterk over 
verdeeld. De langdurige en heftige discussie over de structuur van de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs had wel tot een advies over de basisvorming (w r r), maar niet tot 
overeenstemming over een wettelijke regeling geleid.
Bij de opstelling van het regeerakkoord (1989) dat de basis zou leggen voor het derde 
kabinet-Lubbers (cda/PvdA) zag de PvdA haar kans schoon. Ze wist tijdens de onder-
handelingen, na een uitruil van onderwerpen (wao en bezuinigingen versus ziekte-
kostenverzekering en basisvorming), niet alleen gedetailleerde afspraken te maken 
over een gemeenschappelijke basisvorming voor alle leerlingen op één niveau, maar 
ook over de vorming van brede scholengemeenschappen, met name tussen het lager 
beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs. Met een combinatie van die 
twee beleids lijnen zou het gewenste uitstel van studie- en beroepskeuze kunnen wor-
den gerealiseerd. De onderhandelingen over het regeerakkoord boden een kans. Er lag 
bovendien al een wetsvoorstel, dat alleen nog maar op een aantal punten aangepast 
hoefde te worden. Men was ook algemeen van mening dat er nu eindelijk eens een paar 
knopen doorgehakt moesten worden over de inrichting van de eerste leerjaren van het 
voort gezet onderwijs. Ook in dit geval lijkt het stromenmodel (met het regeerakkoord 
als policy window) de beste verklaring te bieden.

De positie en functie van het mbo stonden binnen het ministerie al in de tweede helft van 
de jaren tachtig op de agenda. Net als het hoger beroepsonderwijs zou op termijn ook 
het middelbaar beroepsonderwijs uit de Wet op het voortgezet onderwijs worden ge-
licht. Als eerste stap in die richting werd een wetsvoorstel ingediend om te komen tot 
sectorvorming en vernieuwing in het mbo (s v m). De korte en lange middelbare beroeps-
opleidingen werden vanaf 1986 ondergebracht in sectorscholen (vier sectoren), waarbij 
de nieuwe mbo-scholen meer ruimte voor vernieuwing en een grotere vrije beleids-
ruimte kregen.
De commissie-Rauwenhoff werkte in 1990 de ideeën over zelfstandige instellingen, die 
op regionaal niveau nauw met het bedrijfsleven moesten gaan samenwerken, verder uit. 
Bij de vorming van Regionale Opleidingencentra (roc’s ) zouden, naar het voorbeeld van 
de community colleges in de vs, grootschalige instellingen moeten ontstaan waarin niet 
alleen de nieuwe gevormde mbo-scholen, maar ook de opleidingen in het kader van het 
leerlingwezen en een aantal voorzieningen voor volwasseneneducatie moesten opgaan. 
Medio jaren negentig kreeg het (middelbaar) beroepsonderwijs een eigen  wettelijk kader 
(w eb). De beroepspraktijk kreeg een prominente plaats binnen de beroeps opleidingen 
(dualisering) en de autonomie van de instellingen werd verder vergroot. De agenda-
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vorming ten aanzien van de roc-vorming maakte, kortom, onderdeel uit van een al 
eerder ingezette ontwikkeling naar herstructurering van de onderwijsinfrastructuur, 
nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en onderwijsinstellingen en een 
sterkere aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van het afnemende 
beroepenveld. Er lagen geen nieuwe problemen of wensen aan ten grondslag. De agen-
dering van dit onderwerp laat zich dan ook niet verklaren met de hiervoor genoemde 
verklaringsmodellen.

Rond de eeuwwisseling veranderden de opvattingen rond de positie en functie van het 
mbo. Economische ontwikkelingen (globalisering) en de Lissabonagenda vormden de 
context voor nieuwe ambities. Jongeren en volwassenen moesten ten minste het niveau 
van de startkwalificatie behalen en de helft van de beroepsbevolking zou op termijn 
over een hogeronderwijsniveau (hbo/wo) moeten beschikken. Het mbo moest aan beide 
doelstellingen bijdragen. Het voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie moest 
sterk worden teruggedrongen en de doorstroom van het mbo naar het hbo zou flink 
moeten toenemen. De agendavorming voor de nieuwe koers kan het beste worden ver-
klaard met het kloofmodel. De discrepantie tussen de bestaande en de gewenste situatie 
was in de ogen van de beleidsmakers te groot. Met de nieuwe ambities moest de concur-
rentiepositie van Nederland worden veiliggesteld.

Vanaf 2007 veranderde het denken over de positie en functie van het mbo opnieuw. Er 
kwamen steeds meer klachten over de kwaliteit van het nieuwe competentiegerichte 
onderwijs. Studenten misten structuur en kregen te weinig les op school. In de vierjarige 
mbo-opleidingen werden studenten voornamelijk klaargestoomd voor de arbeidsmarkt 
en qua kennisniveau onvoldoende voorbereid op een vervolgopleiding in het hoger be-
roepsonderwijs. De klachten bereikten ook de media. De beeldvorming rond het mbo 
werd steeds meer bepaald door de maatschappelijke problemen waarmee jongeren in 
de laagste mbo-niveaus kampten. Deze negatieve aandacht voor het mbo leidde recen-
telijk tot een nieuwe koerswijziging. Er zal meer differentiatie worden aangebracht in de 
functies van de verschillende opleidingsniveaus. De agendavorming voor deze nieuwe 
wending kan het best worden verklaard met het barrièremodel.

11.1.2 Welk type stelselproblemen vormde de aanleiding tot nieuw beleid?

Nieuw beleid ontstaat meestal als gevolg van problemen die zich in het stelsel voordoen. 
In hoofdstuk 6 werden drie typen stelselproblemen geïntroduceerd. Er is sprake van 
stelselproblemen indien er zich in de structuur of inrichting van het onderwijsstelsel 
situaties voordoen die vanuit een bepaalde maatstaf (beginsel of norm) negatief worden 
gewaardeerd. Die maatstaf wordt meestal ontleend aan de eerder genoemde publieke 
belangen: toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. Binnen het Nederlandse onder-
wijsstelsel kunnen drie typen problemen worden onderscheiden:
– aansluitingsproblemen;
– discrepanties tussen aanbod en vraag;
– ongewenste ontwikkelingen in de opbrengsten van het stelsel.
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Sommige problemen zijn buitengewoon hardnekkig (zoals de groei van het speciaal 
onderwijs), andere zijn sluimerend (discrepantie tussen vraag en aanbod) of verschijnen 
slechts af en toe op de beleidsagenda (de vroege selectie). Veel problemen worden ove-
rigens pas manifest indien de kosten van een bestaand stelselarrangement stevig uit de 
hand lopen of indien de opbrengsten van het bestaande stelsel ernstig tekortschieten.

Aansluitingsproblemen
Een voor de hand liggende vraag, die bij aansluitingsproblemen overigens zelden wordt 
gesteld, is de vraag wie bij wie moet aansluiten. Vervolgopleidingen gaan er meestal van 
uit dat leerlingen in het toeleverende schooltype goed op hun eisen zijn voorbereid (bac-
kward mapping). Voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs gebeurde bijvoorbeeld 
nog wel toen de middelbare beroepsopleidingen onder de Wet op het voortgezet onder-
wijs vielen. Na de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs was dat echter veel 
minder het geval. Toen kwamen de arbeidsmarkteisen centraal te staan en werden de 
leerlingen vooral op de beroepspraktijk voorbereid.
Omgekeerd hanteren toeleverende scholen soms het uitgangspunt dat niet het pro-
gramma van eisen van de vervolgopleiding, maar de ontwikkeling van het kind centraal 
staat (forward mapping). Dat laatste geldt met name voor het basisonderwijs en heeft 
tot gevolg dat de verschillen tussen leerlingen in kennis en vaardigheden aan het eind 
van de schoolperiode groot kunnen zijn. Het voortgezet onderwijs accommodeert die 
verschillen door leerlingen in verschillende schooltypen te plaatsen. In het voortgezet 
onderwijs zelf is namelijk sprake van backward mapping: de exameneisen worden in 
belangrijke mate ontleend aan de eisen die de vervolgopleidingen stellen.
In de afgelopen twintig jaar ging de beleidsaandacht vooral uit naar de aansluitings-
problemen tussen onderwijssectoren:
– de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, met name voor 

kinderen uit lagere sociale milieus, maar ook voor kinderen die zich in cognitief 
opzicht wat langzamer ontwikkelen. Om dit probleem op te lossen zijn kort geleden 
referentieniveaus voor rekenen en taal ingevoerd. Voor kinderen die over voldoende 
capaciteiten beschikken, maar om andere redenen wat achterlopen, zijn er mogelijk-
heden om tussentijds op te stromen (brugklassen) of om opleidingen te stapelen. De 
laatst genoemde oplossing staat echter op gespannen voet met het streven naar doel-
matige leerwegen;

– de overgang van het vmbo naar het mbo, een overgang die in verband met de start-
kwalificatienorm en het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten sterk wordt 
gestimuleerd. In dat kader is medio jaren nul de zogeheten Rutte-regeling ingevoerd 
(een maatregel om de uitval uit het voortgezet onderwijs te verminderen). De regeling 
maakt het mogelijk dat leerlingen op een andere school (voor voortgezet onderwijs, 
middelbaar beroepsonderwijs of volwasseneneducatie) alsnog een diploma behalen. 
Meer recent werd een startkwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar ingesteld;

– de aansluiting van het mbo (niveau 4) naar het hbo, een overstap die sterk werd gesti-
muleerd in het kader van de 50%-hogeropgeleidendoelstelling, maar die tot dusver 
vooral tot niveaudaling in het hbo heeft geleid. In het middelbaar beroepsonderwijs 
zullen schoolexamens in de basisvakken rekenen en taal (vanaf 2010/2011) en centrale 
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examens voor Nederlands, rekenen en Engels (vanaf 2013/2014) tot een betere aanslui-
ting moeten leiden.

Discrepantie tussen aanbod en vraag
Discrepanties tussen het aanbod aan scholen en opleidingen en de vraag en behoeften 
van ouders, leerlingen en studenten zijn minder makkelijk in beeld te brengen. Waar 
geen van overheidswege bekostigd aanbod is kan zich immers moeilijk een vraag mani-
festeren. Er zijn wel enkele signalen die duiden op discrepanties, zoals de groei van de 
deelname aan particulier onderwijs op commerciële basis en de toename van het aan-
tal Nederlandse leerlingen dat in België naar school gaat. Het enthousiasme waarmee 
vmbo-opleidingen zich omvormen tot vakcolleges is eveneens een signaal dat de oude 
beroepsgerichte leerwegen binnen het vmbo voor veel leerlingen niet voldeden. Het is 
overigens nog te vroeg om te concluderen dat de vakcolleges het beter zullen doen (in de 
zin van het behalen van een startkwalificatie en het verwerven van een duurzame positie 
op de arbeidsmarkt).
Deze voorbeelden hebben één ding gemeen: ze staan allemaal voor een behoefte aan 
scholen met gestructureerd, klassikaal onderwijs, met de nodige rust en regelmaat, 
waarin leraren een centrale rol spelen en de lestijd grotendeels besteden aan de over-
dracht van vak(kennis), waar veel geoefend wordt met de leerstof en lacunes intensief 
worden bijgespijkerd. Uit onderzoek is bekend dat de behoefte aan leerstofgericht 
onderwijs groter is bij ouders uit lagere sociale (allochtone) milieus en dat de voorkeur 
van middelbaar en hoger opgeleide ouders vaker uitgaat naar meer leerlinggerichte 
onderwijsvormen (Herweijer en Vogels 2004). Het huidige onderwijsaanbod sluit ver-
moedelijk beter aan bij de wensen van middelbaar en hoogopgeleide ouders dan bij de 
behoefte van ouders en leerlingen uit lagere sociale en allochtone milieus.

Tekortschietende opbrengsten
Bij het derde type probleem staan de opbrengsten van het stelsel centraal, en meer in 
het bijzonder ongewenste ontwikkelingen in de opbrengsten vergeleken met een eerder 
gestelde norm. In de afgelopen tien jaar is het aantal normen en prestatie-eisen sterk 
toegenomen. De norm of ‘benchmark’ wordt veelal ontleend aan internationale afspra-
ken of aan cijfers uit internationaal vergelijkend onderzoek (Lissabondoelstellingen, 
oeso -ranglijsten). Het formuleren van prestatie-eisen vloeide voort uit een nieuwe wijze 
van begroten en verantwoorden die in 1999 onder de noemer ‘van beleidsbegroting tot 
beleidsverantwoording’ (vbtb) wordt toegepast. Door deze nieuwe wijze van begroten 
wordt in het onderwijsbeleid, veel meer dan in de jaren negentig, op kwantitatieve doel-
stellingen gestuurd (Bronneman-Helmers 2008a: 31). Een voor de hand liggende vraag bij 
dit type problemen is die naar het realiteitsgehalte van de norm of prestatie-eis. Zo werd 
bij de invoering van het startkwalificatieniveau al snel duidelijk dat een dergelijk niveau 
voor een deel van de jongeren te hoog gegrepen was.
In de afgelopen tien jaar richtte de beleidsaandacht zich onder andere op de volgende 
prestatie-eisen en opbrengst(tekort)en:
– het deelnamepercentage aan voor- en vroegschoolse educatie (vve), reductie van 

taalachterstanden;
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– de deelname van leerlingen uit lagere sociale milieus aan havo/vwo;
– het percentage kinderen met relatief lichte beperkingen dat naar het speciaal onder-

wijs (lom/mlk/sbao) wordt verwezen;
– het aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie;
– het doorstroompercentage van mbo naar hbo;
– het deelnamepercentage aan het hoger onderwijs.

Op vrijwel al deze prestatie-eisen is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. De kwan-
titatieve vooruitgang ging echter in een aantal gevallen gepaard met een kwalitatieve 
terugval (kwaliteit van de vve-programma’s, niveau van sommige hbo-opleidingen).

11.2 Beleidsactoren en hun invloed op het beleidsvormingsproces

Als uit de voorafgaande beschrijvingen van beleidsvormingsprocessen één ding duidelijk 
wordt, dan is het wel dat de beleidsarena’s sterk verschillen, niet alleen per onderwijs-
sector en type stelselprobleem, maar ook per periode.

11.2.1 Beleidsactoren binnen de overheid

– Bewindslieden
Niet alleen de politieke kleur van de individuele bewindslieden speelde een rol, ook hun 
deskundigheid en professionele achtergrond kwamen in het beleid tot uitdrukking. In 
de jaren negentig was het beleid nog overwegend op herstructurering van het stelsel 
gericht. Het initiatief lag in de periode tussen 1989 tot 1998 vooral bij de bewindslieden 
(beiden van PvdA-huize) en het departement. Zij voltooiden het eerder in gang gezette 
proces van herordening binnen de onderwijsinfrastructuur en brachten de wetgeving 
tot stand die dat mogelijk maakte.
Aan het eind van de jaren negentig verschoof het accent naar de bestuurlijke verhoudin-
gen. De bewindslieden die in de periode tussen 1998 en 2002 (v v d en PvdA) en tussen 
2002 en 2007 (cda en v v d) de scepter zwaaiden op het ministerie van oc w waren uiterst 
terughoudend op het punt van de structuur van het stelsel. Na jaren van schaalvergro-
ting en onderwijsvernieuwingen moest er eindelijk maar eens rust in het onderwijs 
komen. In de twee genoemde periodes lag het accent achtereenvolgens op het stimule-
ren van meer marktwerking in het onderwijs (onderwijstoezicht dat gericht was op de 
kwaliteit van individuele scholen, meer mogelijkheden voor de inzet van private midde-
len, experimenten met een open bestel) en op voortzetting van het proces van (functio-
nele) decentralisatie van bevoegdheden naar de (school)besturen en het regelen van de 
bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en instellingen (governance).
De zogeheten Koersdocumenten, die in de jaren na de eeuwwisseling verschenen, waren 
overwegend bestuurlijk van aard en inhoudelijk nauwelijks richtinggevend. Na verloop 
van tijd ontstond wel meer aandacht voor de aansluitingsproblemen binnen het stelsel: 
de zogeheten Rutte-regeling en een overigens niet verder uitgewerkt idee om het hele 
onderwijs onder één wet te brengen. Prestatiedoelstellingen (tegengaan van voortijdig 
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schoolverlaten, 50% hoger opgeleiden) kregen een prominente plaats op de beleids-
agenda. Er werd veel overgelaten aan het georganiseerde onderwijsveld (het maatschap-
pelijk middenveld), niet alleen aan de verschillende sector/brancheorganisaties, maar 
ook aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden, zoals de ‘weer samen naar school’-
verbanden.
In de periode 2007-2010 (PvdA en cda) werden de accenten opnieuw verlegd. De kwali-
teit van het onderwijs kwam centraal te staan. In dat kader werden tal van nieuwe maat-
regelen van kracht, zowel aan de inputkant (leraren, urennorm) als aan de outputkant 
van het onderwijs (toezicht, exameneisen, referentieniveaus).

– Het parlement, en de Tweede Kamer in het bijzonder
De Tweede Kamer nam de afgelopen twintig jaar een aantal keren duidelijk het 
voortouw. Dat was het geval bij de motie die zou leiden tot het voorstel voor een ‘rich-
tingvrije planning’ (niet-confessionele partijen), bij de islamitische scholen (vooral de 
v v d) en naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van het onderwijs (Kamerbreed 
parlementair onderzoek).
In de eerste periode (1989-1994: cda en PvdA) waren de coalitiepartijen gebonden aan 
een zeer gedetailleerd regeerakkoord. Tijdens de twee paarse kabinetten (1994-2002: 
PvdA en v v d) en de daarop volgende kabinetten-Balkenende i  t/m ii i  (2002-2007: cda 
en v v d) waren er minder politiek gevoelige kwesties waarover de coalitiepartijen in het 
regeerakkoord afspraken maakten. De jaren van het kabinet-Balkenende i v (2007-2010: 
cda en PvdA) stonden in het teken van klachten over de kwaliteit van het onderwijs. 
De Kamer nam in die periode tweemaal het initiatief tot een eigen onderzoek: naar de 
onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig in het voortgezet onderwijs waren 
ingevoerd (commissie-Dijsselbloem 2008) en naar het competentiegericht onderwijs in 
het mbo (2008).
 Het aantal Kamervragen over problemen, incidenten en misstanden nam de afgelopen 
twintig jaar sterk toe. Uit de Parlementaire Zelfreflectie die de Tweede Kamer in 2007 
hield blijkt dat het aantal Kamervragen tussen 1987 en 2008 ruim verdrievoudigde (tot 
3.136 vragen in 2008) en het aantal ingediende moties zelfs verzesvoudigde (tot 2.543 
in 2008). Het aantal spoeddebatten nam de afgelopen jaren eveneens sterk toe (t k 
2008/2009). Aan deze ontwikkelingen, die in het onderzoeksrapport van de Tweede 
Kamer werden gepresenteerd in een hoofdstuk met de veelzeggende titel ‘Inciden-
tenpolitiek’, zitten echter twee kanten. Ze verwijzen enerzijds naar een behoefte bij 
Kamerleden om zich te profileren, maar kunnen anderzijds ook licht werpen op maat-
schappelijke misstanden. Veel Kamervragen zijn gebaseerd op berichten in de media, 
waarvoor in zekere zin hetzelfde geldt: ze kunnen ongewenste hypes teweegbrengen 
(met nieuwe regels of meer toezicht als gevolg), maar er ook voor zorgen dat problemen 
of misstanden die lange tijd onopgemerkt bleven uiteindelijk op de politieke agenda 
verschijnen.

– De Onderwijsraad
De Onderwijsraad, in 1919 in het leven geroepen om de Pacificatie te bewaken en advies 
uit te brengen over onderwijskundige kwesties, is verreweg het belangrijkste, en sinds 
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1997 ook het enige permanente adviesorgaan van de overheid voor het hele onderwijs. 
De raad kreeg in dat jaar niet alleen een andere samenstelling (een beperkt aantal onaf-
hankelijke leden, deels uit de wetenschappelijke wereld, deels met een achtergrond in 
de verschillende onderwijssectoren zelf ), maar ook een andere opdracht. De raad advi-
seert sindsdien veel meer proactief dan reactief. De invloed die van zijn adviezen uitgaat 
verschilt per onderwerp. Bij onderwerpen die aan het Grondwetsartikel raken is de raad 
bij uitstek gezaghebbend. Bij andere onderwerpen duurt het soms jaren voordat zijn 
invloed merkbaar wordt (leerstandaarden). Sommige adviezen zijn zo goed getimed (qua 
tijdgeest en politiek draagvlak) dat ze onmiddellijk worden omarmd en tot maatregelen 
leiden (canon, fusietoets). Andere adviezen, zoals het bevorderen van het doelmatig-
heidsbesef in het onderwijs, wekken daarentegen zoveel weerstand in het onderwijsveld 
dat ze de beleidsagenda niet eens bereiken.
De Onderwijsraad is een van weinige instanties die door zijn sectoroverschrijdende 
invalshoek nog enig tegenwicht biedt tegen de sectoralisering binnen het onderwijs-
beleid. Zo is de beleidsvoorbereiding binnen het departement grotendeels per onder-
wijssector georganiseerd (met uitzondering van het lerarenbeleid). Bewindslieden 
hebben in de regel slechts één of hooguit twee van de vier onderwijssectoren in hun 
portefeuille. In beleidsvormingsprocessen werden de sector-/brancheorganisaties 
(besturen) verreweg de belangrijkste gesprekspartner van de overheid.

– De Inspectie van het Onderwijs
De positie en de rol van de Onderwijsinspectie veranderden de afgelopen twintig jaar 
eveneens ingrijpend. Een belangrijke informatiebron voor het beleid is het Onderwijsver-
slag, dat jaarlijks verschijnt. In lijn met een aantal veranderingen in de maatschappelijke 
en politieke context (marktwerking, openbaarmaking van de inspectiegegevens) ver-
anderde ook het toezicht. Het inspectietoezicht is zich de afgelopen tien jaar steeds 
meer gaan richten op de individuele scholen en instellingen zelf, waarbij de intensiteit 
van het toezicht na verloop van tijd werd gekoppeld aan een risicoanalyse op basis van 
de op schoolniveau beschikbare gegevens over de kwaliteit van het onderwijs (risico-
gericht toezicht). Die focus op individuele scholen gaat echter ten koste van het zicht op 
ontwikkelingen in de onderwijskwaliteit in het algemeen, en op belangrijke school- en 
sectoroverstijgende ontwikkelingen en problemen. Het toezicht werd volgens Mertens 
(inspecteur-generaal van het onderwijs: 1996-2001) als het ware omgekeerd: van toezicht 
voor de minister (generaliserend) naar toezicht voor de burger (kwaliteit van de afzon-
derlijke scholen, individualiserend) (Mertens 2011b).
De onderwijsinspectie deed de afgelopen jaren ook diverse malen onderzoek naar aan-
leiding van incidenten en kwesties die plotseling in de publiciteit kwamen en vervolgens 
op de politieke agenda verschenen, zoals de gang van zaken op islamitische scholen en 
signalen over fraude binnen het hoger beroepsonderwijs.
De beleidsdiscussie naar aanleiding van het jaarlijkse Onderwijsverslag (De staat van het 
onderwijs) richt zich sinds een aantal jaren vooral op het aantal zwakke en zeer zwakke 
scholen en op de maatregelen die genomen moeten worden om dat aantal te verminde-
ren. Er gaat ook veel aandacht uit naar de aan prestatienormen gekoppelde opbrengsten, 
zoals het voortijdige schoolverlaten en de ontwikkeling van het aantal zorgleerlingen; 
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onderwerpen die op de beleidsagenda een centrale positie innemen. Door die sterke 
focus op zwakke scholen en beleidsdoelstellingen blijven signalen op stelselniveau, 
zoals die over het dalende niveau van sommige opleidingen, vaak lange tijd onder-
belicht.

11.2.2 Beleidsactoren binnen het onderwijsveld:besturen, docenten en ouders/
scholieren/studenten

De belangrijkste beleidsactoren binnen het onderwijsveld zijn de organisaties van de 
verschillende geledingen binnen het onderwijs: besturen, docenten en ouders dan wel 
scholieren/studenten.
De sector- of brancheorganisaties (besturen) zijn relatief nieuwe spelers in de beleidsarena. 
Hun invloed op het beleidsvormingsproces nam de afgelopen jaren toe. Daarbij vervul-
len organisaties als de po -raad, de vo-raad en de mbo Raad uiteenlopende rollen, zowel 
bij de beleidsvoorbereiding als bij de implementatie van het beleid. Ze opereren als 
werkgeversorganisatie, behartigen de belangen van hun sector en vertegenwoordigen 
deze in het overleg met de overheid. Daarnaast nemen ze soms ook onderdelen van de 
beleidsvorming op zich. Zo werden de po -raad en de vo-raad in 2009 verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van een landelijk referentiekader passend onderwijs. De in 2007 
uitgebrachte Kwaliteitsagenda voor het voortgezet onderwijs werd in nauwe samenwerking 
tussen het ministerie en de vo -raad ontwikkeld, waarna belangrijke verantwoordelijk-
heden voor de verdere uitwerking van de Kwaliteitsagenda, zoals onderzoek en innova-
tie, bij de sectororganisatie werden neergelegd.
Een sterke betrokkenheid van de sectororganisaties draagt weliswaar bij aan het draag-
vlak voor en de toekomstige uitvoerbaarheid van het beleid, maar staat haaks op het 
politiek primaat en de verantwoordelijkheid van de minister om inhoudelijke afwegin-
gen te maken tussen de verschillende deelbelangen. Dat politieke primaat was medio 
jaren negentig juist een belangrijke reden om de destijds bestaande overlegstructuur 
(ccoo), waarin de koepelorganisaties per zuil een cruciale rol speelden, te vervangen 
door overleggen met de verschillende geledingen (besturen, docenten, ouders en leer-
lingen) afzonderlijk. De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers 
in de beleidsarena zijn nog onvoldoende helder, zo stelde de Onderwijsraad in 2008 dan 
ook vast (Onderwijsraad 2008b).
De invloed van de onderwijsvakbonden, die de belangen van docenten en het overige 
onderwijspersoneel vertegenwoordigen, nam de afgelopen decennia af. Het lande-
lijk overleg over het arbeidsvoorwaardenbeleid tussen de landelijke overheid en de 
centrale vakorganisaties werd vervangen door overleg per onderwijssector tussen de 
 verschillende sector- en brancheorganisaties en de vakbonden. Dat maakt het voor de 
onderwijsvakbonden moeilijker om op het gebied van de arbeidsvoorwaarden een vuist 
te maken. Met de oprichting in 2010 van de Stichting van het Onderwijs, waarin naar analo-
gie van de Stichting van de Arbeid alle sector- en brancheorganisaties (werkgevers) en 
alle centrale onderwijsbonden (werknemers) zijn vertegenwoordigd, hopen de bonden 
wellicht hun invloed op landelijk niveau weer enigszins terug te winnen. De Stichting 
van het Onderwijs voert niet alleen regelmatig overleg met de overheid, maar heeft ook 
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de ambitie een platform te bieden voor een breed maatschappelijk debat over onderwijs, 
de gezamenlijke opdracht van alle onderwijssectoren zichtbaar te maken, een bijdrage te 
leveren aan een betere reputatie van het onderwijs in de publieke opinie en meer steun 
te verwerven van betrokkenen en overheden (www.stichtingvanhetonderwijs.nl). Of 
dat allemaal zal lukken, moet nog blijken. De vraag is bovendien of de onderwijsvragers 
en -deelnemers zich in de stichting zullen herkennen; de stichting vertegenwoordigt 
immers alleen de aanbieders van het onderwijs.
De invloed van organisaties van ouders, scholieren en studenten is wisselend. Hun invloed is in 
belangrijke mate gebaseerd op het zogeheten piepsysteem. Klachten, acties en media-
aandacht zijn daarbij de belangrijkste instrumenten. Zo wisten ouders beleidsaandacht 
te krijgen voor de hoge lesuitval en de gestegen kosten van schoolboeken in het voort-
gezet onderwijs. Dat resulteerde in maatregelen: een strengere handhaving van de uren-
norm en ‘gratis schoolboeken’, in de zin dat kosten van schoolboeken nu niet langer 
door de ouders maar door de belastingbetaler worden gedragen. Hun invloed op de 
kwaliteit en inrichting van het onderwijs is echter beperkt. De invloed van organisaties 
van scholieren en studenten op dit vlak is groter. Zij gaven in 2007, met hun brandbrief 
vol klachten over de kwaliteit van het onderwijs, de aanzet tot de instelling van de parle-
mentaire onderzoekscommissie (Commissie-Dijsselbloem).

11.2.3 Onderwijsexterne (beleids)actoren

Begin jaren negentig hadden (beleids)actoren die niet tot de ‘pedagogische provincie’ 
behoorden nauwelijks invloed op het onderwijsbeleid. De onderwijsbeleidsarena was 
een gesloten arena. De situatie is sindsdien echter sterk veranderd. Werkgevers (soms 
samen met de landelijke vakbonden aangeduid als sociale partners) waren de eerste ‘bui-
tenstaanders’ die invloed kregen op het onderwijsbeleid. Ze gebruikten daarvoor diverse 
kanalen: deelname aan het onderwijsoverleg, het uitbrengen van adviezen (via de ser 
of de Stichting van de Arbeid), het leveren van voorzitters voor belangrijke commis-
sies (Wagner, Rauwenhoff, Oudeman), het uitdragen van standpunten, het lobbyen bij 
bewindslieden van andere departementen (e z en sz w) of bij de Tweede Kamer en − in de 
uitvoeringsfeer van het mbo – het door de Landelijke Organen voor het Beroepsonder-
wijs (inmiddels kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven) laten ontwikkelen 
en onderhouden van de kwalificatiestructuur.
Sinds de eeuwwisseling nam ook de invloed van internationale organisaties, zoals de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso) en de Europese 
Unie (eu) toe, zij het dat de invloed van deze actoren indirect van aard is. Zij hebben 
namelijk geen bevoegdheden op onderwijsgebied, maar oefenen langs de weg van het 
internationaal vergelijkend onderzoek (oeso) en het formuleren van gemeenschap-
pelijke beleidsambities (eu: Bologna, Lissabon) steeds meer invloed uit op de landelijke 
onderwijsdoelstellingen. Beleidsmakers zijn in de regel buitengewoon gevoelig voor de 
positie die Nederland op de verschillende ranglijsten inneemt. Beleidsambities (zoals 
het behoren tot de top vijf van de kenniseconomieën) en prestatiedoelstellingen (met 
betrekking tot de prestaties van leerlingen op het gebied van rekenen en taal of het 
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opleidingsniveau van de beroepsbevolking) waren de afgelopen jaren misschien wel het 
meest richtinggevend voor het onderwijsbeleid.
De invloed van de wetenschap is onmiskenbaar aanwezig, maar minder direct aanwijsbaar. 
In de afgelopen decennia was sprake van een duidelijke verschuiving in de invloed van 
wetenschappelijke disciplines op het onderwijsbeleid. Het onderwijsonderzoek zelf 
richtte zich de afgelopen jaren steeds minder op het onderwijsbeleid in Nederland. Dat 
heeft enerzijds te maken met het feit dat het onderwijsonderzoek zich vooral is gaan 
richten op het micro- en mesoniveau van het onderwijs, dat wil zeggen op het leren 
door kinderen en jongeren en het functioneren van de scholen en instellingen die het 
onderwijs verzorgen. Binnen de universitaire wereld bestaat anderzijds ook weinig 
belangstelling voor onderzoek naar het onderwijsbeleid. Voor artikelen in internatio-
nale toptijdschriften, waarop universitaire onderzoekers worden beoordeeld, is het 
Nederlandse onderwijsbeleid waarschijnlijk te weinig aansprekend. Het onderwijsbeleid 
zelf, en het onderwijsbeleid van de rijksoverheid in het bijzonder, is dan ook nauwelijks 
onderwerp van onderzoek. De overheid geeft er zelf meestal geen opdracht toe (met 
de parlementaire onderzoeken als uitzondering). Bij evaluatieonderzoek, waartoe in 
belangrijke nieuwe wetten meestal opdracht wordt gegeven, gaat het in de regel meer 
om de vraag of de beoogde effecten van de nieuwe wet zijn bereikt dan om de vraag of de 
overheid de juiste dingen heeft gedaan.
De rol van de media is de afgelopen twintig jaar duidelijk toegenomen. Eerder werd al 
aangegeven dat die ontwikkeling zowel voordelen (signaleren van problemen en onge-
wenste ontwikkelingen) als nadelen (hypes naar aanleiding van incidenten) heeft.

11.3 Conclusies en slotbeschouwing

In deze slotparagraaf worden de belangrijkste conclusies uit deze studie naar de 
beleidsvorming rond het onderwijsstelsel en -bestel kort samengevat en van enkele 
kanttekeningen voorzien.

11.3.1 Sectoralisering van het onderwijsbeleid.

Na een proces van herstructurering in de jaren tachtig en negentig bestaat het onder-
wijsstelsel sinds het eind van de jaren negentig uit vier sectoren (primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs). Die sectoren zijn geregeld 
in vijf wetten (w po, w ec, w vo, w eb en w h w). De vier onderwijssectoren verschillen 
niet alleen qua regelgeving (meer of minder regulering ten aanzien van de bestuurlijke 
inrichting of de onderwijskwaliteit), maar ook qua bekostigingswijze (lumpsumfinan-
ciering of budgetfinanciering). Deze verschillen hangen onder andere samen met de 
mate waarin de normen van artikel 23 van toepassing zijn (volledig bij po en vo), de 
schaalgrootte en de mate van autonomie en professionalisering van scholen en instel-
lingen.
Het ministerie is eveneens in belangrijke mate langs sectorale lijnen verdeeld (por-
tefeuilleverdeling tussen bewindslieden) en opgedeeld (departementale indeling in 
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 sectoren). Alleen het beleid met betrekking tot de leraren is sectoroverstijgend van aard 
(po, vo en mbo).
De in de loop der jaren opgerichte sector-/brancheorganisaties (vsnu, hbo -raad, mbo 
Raad, vo -raad en po-raad) zijn binnen het onderwijsbestel de belangrijkste aanspreek-
punten voor de overheid. De expertisecentra ((voortgezet) speciaal onderwijs; w ec) 
worden sinds kort gerepresenteerd door de po -raad. Het hoger onderwijs kent als enige 
onderwijssector twee sectororganisaties, hetgeen zijn binaire karakter weerspiegelt. 
Ook de beleidarena’s verschillen per sector, zoals hoofdstuk 5 liet zien.

Kanttekeningen

– Sectoralisering zet de samenhang binnen het onderwijsstelsel onder druk
Door de sectoralisering van het onderwijsbeleid is de samenhang binnen het onder-
wijsbestel als geheel onder druk komen te staan. Dat manifesteert zich met name bij 
de overgangen tussen sectoren. Verschillen in wet- en regelgeving, bekostiging, onder-
wijskundige aanpak en cultuur brengen de nodige fricties met zich mee. De in 2006 
opgeworpen gedachte om te komen tot één wet voor het hele onderwijs ging echter een 
brug te ver. De posities en functies van de verschillende onderwijssectoren lopen daar-
voor te sterk uiteen.

– Sectoralisering leidt tot doorschuiven van verantwoordelijkheden
Een tweede gevolg van de scheidslijnen tussen onderwijssectoren is het fenomeen van 
het doorschuiven van verantwoordelijkheden. Dat verschijnsel doet zich bij vrijwel 
alle overgangen tussen onderwijssectoren voor. Bij de overgang van het basis- naar het 
voortgezet onderwijs leidden verschillen in aanpak tussen beide sectoren (leerling- en 
ontwikkelingsgericht basisonderwijs versus leerstof- en examengericht voortgezet 
onderwijs) tot problemen. De onlangs ingevoerde referentieniveaus voor rekenen en taal 
moeten daarin verandering brengen.
Bij de overgang van het vmbo naar het mbo speelt de problematiek van de leerlingen die 
zonder diploma doorstromen naar het drempelloze mbo. Die overstap zonder diploma 
nam de afgelopen jaren alleen maar toe, met alle risico’s van dien voor leerlingen die er 
in het mbo uiteindelijk niet in slagen een startkwalificatie te behalen. De voorgenomen 
afschaffing van de drempelloosheid van opleidingen op mbo-niveau 2 lost dat door-
schuifprobleem gedeeltelijk op.
De problemen bij de overgang van het mbo naar het hbo ontstonden met name na de 
koerswijziging die rond de eeuwwisseling plaatsvond (bevorderen van de doorstroom 
in de beroepskolom). De hogescholen zagen in die koerswijziging een kans om hun 
studentenaantallen te maximaliseren, maar lieten na kennistekorten bij de instromende 
mbo’ers te repareren, dan wel niveaudifferentiatie in hun programma’s aan te brengen. 
Het gevolg was dat alle studenten, ook die met een havo- of vwo-diploma, met een 
daling van het niveau van de hbo-opleidingen te maken kregen.
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– Er zijn onvoldoende sectoroverstijgende tegenkrachten
Een laatste kanttekening bij de sectoralisering van het onderwijsbeleid betreft het ont-
breken van voldoende tegenkrachten. Binnen het overheidsdomein zijn er nauwelijks 
beleidsactoren met een sectoroverstijgende invalshoek. De Onderwijsraad is feitelijk 
nog de enige instantie die met enige regelmaat stelselbrede verkenningen en adviezen 
uitbrengt. Daarbij loopt ook de raad tegen de sectoralisering aan, bijvoorbeeld in het 
onderwijsonderzoek, dat eveneens in belangrijke mate rond de verschillende onderwijs-
sectoren is georganiseerd. Bij de Inspectie van het Onderwijs gaat de aandacht vooral uit 
naar de kwaliteit van het onderwijs in scholen en instellingen en naar de prestaties van 
de verschillende onderwijssectoren. De inspectie doet maar zelden sectoroverstijgend, 
laat staan stelselbreed onderzoek. De eerder genoemde Stichting van het Onderwijs 
formuleerde bij haar start in 2010 overwegend sectoroverstijgende onderwijsbrede ambi-
ties. Afgewacht moet worden of die ambities ook daadwerkelijk worden waargemaakt.

11.3.2 Veranderingen in de positie en rol van de overheid

De positie van de overheid binnen het onderwijsbestel veranderde als gevolg van de 
eerder genoemde processen van deregulering, autonomievergroting en decentrali-
satie ingrijpend. Was de overheid begin jaren tachtig nog verreweg de belangrijkste 
beleidsactor, die scholen en onderwijsinstellingen met vaak zeer gedetailleerde wet- en 
regelgeving centraal aanstuurde, anno 2010 is zij nog slechts een van de beleidsactoren 
die voor de ontwikkelingen in en resultaten van het onderwijs in hoge mate afhankelijk 
is van het gedrag van decentrale actoren: dat wil zeggen van de (organisaties van) bestu-
ren van scholen en instellingen, schoolleiders en docenten.
De in de Grondwet vastgelegde verantwoordelijk van de overheid voor het onderwijs-
stelsel en -bestel is echter niet veranderd. Ook al zijn belangrijke bevoegdheden over-
gedragen, de overheid is en blijft verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit, 
toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs.

De overheid heeft soms moeite met de (toegenomen) autonomie van scholen en 
instellingen
Het terugtreden van de overheid stond de afgelopen twintig jaar nauwelijks ter discus-
sie. Over de wenselijkheid van een grotere beleidsvrijheid voor scholen en instellingen 
bestond brede overeenstemming. Door de wijze waarop de overheid omging met de 
(toegenomen) autonomie van scholen en instellingen ontstonden echter de nodige pro-
blemen.

Onderwijsvernieuwingen
In de eerste plaats door de wijze waarop de overheid omging met de onderwijsinhoude-
lijke autonomie die scholen krachtens artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van richting, 
en inrichting) van oudsher hebben, een autonomie die overigens begrensd wordt door 
eisen van deugdelijkheid die in de wet zijn vastgelegd. De onderwijsvernieuwingen die 
in de jaren negentig door de overheid werden ingevoerd, stonden op gespannen voet 
met die onderwijsinhoudelijk vrijheid. De parlementaire onderzoekscommissie die de 
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invoering van de vernieuwingen onderzocht kwam tot de conclusie dat de overheid zich 
veel te veel met de onderwijskundige inrichting van het onderwijs had bemoeid. Zij 
stelde daarom voor een duidelijk onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van het onderwijs (kerndoelen, exameneisen) − ook wel aangeduid met 
‘het wat’ −, die bij de overheid zou moeten liggen, en de verantwoordelijkheid voor de 
organisatie van het onderwijs en de pedagogisch-didactische aanpak − ‘het hoe’ −, die 
bij de scholen zou moeten berusten.

Bestuurlijke autonomie
De belangrijkste veranderingen vonden de afgelopen decennia echter plaats in de auto-
nomie die scholen en instellingen op het bestuurlijke vlak kregen toebedeeld. Scholen 
kregen niet alleen meer bestuurlijke, maar ook meer budgettaire beleidsvrijheid. Voor 
de overheid verminderde daardoor de beleidslast. Het gaf bovendien de mogelijkheid om 
de overheidsuitgaven beter te beheersen.
De toegenomen bestuurlijke autonomie leverde echter de nodige problemen op. Zij 
stond de samenwerking ten behoeve van het ‘weer samen naar school’-beleid regelmatig 
in de weg. De door de overheid gehanteerde bekostigingssystemen leidden tot strate-
gisch gedrag, zo werd bijvoorbeeld duidelijk uit de in hoofdstuk 8 beschreven beleids-
ontwikkelingen rond de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs.

De autonomie ging niet naar de scholen, maar naar de besturen
Een belangrijk gegeven bij de autonomievergroting was dat de autonomie niet bij de 
scholen kwam te liggen, maar bij de besturen dan wel colleges van bestuur van scholen 
en instellingen. Door de schaalvergroting van scholen en besturen, die noodzakelijk 
was om de bestuurlijke autonomie mogelijk te maken, groeide de afstand tussen de 
besturen of colleges van bestuur en de uitvoerende docenten. Het aanbieden van onder-
wijs werd een zakelijke onderneming, een ontwikkeling die paste in het streven naar 
ondernemende scholen en instellingen. Sommige bestuurders gingen zich zelfs gedra-
gen als waren ze ceo’s van grote multinationale bedrijven. De toegenomen bestuurlijke 
autonomie had in de praktijk eerder een belemmerend dan een stimulerend effect op 
de professionele ontwikkeling van docenten. De recente problemen bij de hogeschool 
Inholland zijn in dit verband illustratief, maar zeker niet uniek.

Inconsistent beleid als gevolg van veranderingen in de rol en prioriteiten van de 
overheid
Na een periode waarin de overheid duidelijk richting gaf (wetgeving, herstructurering 
en onderwijsvernieuwingen) volgde een aantal jaren waarin de overheid vooral ruimte 
bood (marktwerking, vrijheid bij het aanbieden van nieuwe opleidingen, discussie over 
een open bestel), waarna de koers werd verlegd naar het maken van afspraken over te 
leveren resultaten (prestatie-eisen) en het afleggen van rekenschap over de gerealiseerde 
opbrengsten door scholen en instellingen (extern en intern toezicht en horizontale 
 verantwoording).
Deze veranderingen in de opstelling van de overheid gingen gepaard met belangrijke 
verschuivingen in de prioriteitstelling ten aanzien van de publieke belangen die met het 
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onderwijs worden nagestreefd: een verschuiving van doelmatigheid (schaalvergroting, 
kostenbeheersing, doelmatige leerwegen) naar toegankelijkheid (beroepskolom, meer 
hoger opgeleiden) en vervolgens naar kwaliteit (referentieniveaus, aanscherping exa-
meneisen en selectie ten behoeve van meer excellentie).
Er was de afgelopen twee decennia, al met al, weinig sprake van consistentie in het 
onderwijsbeleid. Het bestuurlijk gedrag en de inhoudelijke ambities werden in twintig 
jaar tijd ten minste driemaal herzien. Daarbij slingerde het beleid regelmatig heen en 
weer tussen het streven naar deregulering en decentralisatie (in de vorm van inhoude-
lijke en bestuurlijke autonomie) aan de ene en centrale sturing (via regelgeving vooraf 
dan wel toezicht achteraf ) aan de andere kant.

Veel beleidsaandacht voor weerbarstige vraagstukken
Veel beleidsaandacht ging de afgelopen jaren uit naar de categorie weerbarstige vraag-
stukken, ook wel aangeduid als ongetemde problemen of wicked problems. De groeiende 
deelname aan speciale onderwijsvoorzieningen en de daarmee gepaard gaande kos-
tenstijging behoort tot die categorie, net als het voortijdig schoolverlaten zonder 
startkwalificatie door ‘overbelaste’ jongeren uit gezinnen die met meerdere problemen 
kampen. Dergelijke problemen worden vaak gekenmerkt door het ontbreken van een 
goede theorie over de oorzaken, door hun vervlechting met andere problemen, door 
betrokkenheid van een groot aantal actoren die het probleem bovendien met een ver-
schillende bril benaderen en door belangentegenstellingen binnen de kring van direct 
betrokkenen. De beleidsaandacht voor dergelijke vraagstukken, die in de praktijk meest-
al maar een klein percentage van het totaal aantal leerlingen raken, ging vaak ten koste 
van de aandacht voor het onderwijs aan leerlingen zonder problemen.

Kanttekeningen

– De overheid had weinig aandacht voor mogelijke negatieve effecten van 
autonomievergroting

Het streven naar deregulering en autonomievergroting van scholen en instellingen 
werd in belangrijke mate ingegeven door de wens van de overheid om terug te treden en 
afstand te nemen van de dagelijkse bemoeienis met de gang van zaken in het onderwijs. 
Op die manier kon niet alleen de beleidslast van de overheid worden verminderd, maar 
konden ook de overheidsuitgaven beter worden beheerst. Aan de mogelijke gevolgen 
van autonomievergroting werd op voorhand weinig aandacht geschonken. Meer auto-
nomie zou leiden tot minder regels en meer kwaliteit, zo luidde de boodschap, en wie 
kon daar nu tegen zijn? Met het gegeven dat meer bestuurlijke autonomie voor scholen 
en instellingen zou kunnen leiden tot oneigenlijk gebruik van bevoegdheden en mid-
delen (in de vorm van calculerend gedrag van scholen en ouders) en tot verlaging van 
kwaliteitsstandaarden (als gevolg van een op toegankelijkheid en rendement gerichte 
bekostigingssystematiek) werd onvoldoende rekening gehouden.
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– Verschuivingen in rol en prioriteiten hingen ook samen met de achtergrond 
van bewindslieden

Bovengenoemde verschuivingen in de rol en prioriteiten van de overheid kunnen voor 
een deel worden toegeschreven aan ontwikkelingen in de economische, maatschap-
pelijke en internationale context. Ze hingen echter vooral samen met de wisselingen 
in politieke coalities en met de persoonlijke deskundigheden en ambities van ach-
tereenvolgende bewindslieden. De inhoudelijke en bestuurlijke ambities in de eerste 
periode (1990-1998) zijn niet los te zien van de politieke en persoonlijk achtergronden 
van de bewindslieden die in die jaren op het ministerie van Onderwijs aan het roer 
stonden, en dat geldt eveneens voor de marktgerichte en bestuurlijke benaderingen 
van de achtereenvolgende bewindslieden in de periodes die daarop volgden (1998-2002 
en 2002-2010). Daarnaast speelde ook de onzichtbare, maar invloedrijke hand van de 
minister van Financiën een belangrijke rol. Deze bracht een belangrijke verandering 
aan in de wijze van begroten en verantwoorden (vbtb), waardoor kwantitatieve doelstel-
lingen en resultaten van het beleid centraal kwamen te staan. Vanuit zijn functie had en 
heeft deze bewindspersoon bovendien een belangrijke invloed op de financiële kaders 
en de bekostigingssystematiek. Van dat laatste getuigen bijvoorbeeld de twee herover-
wegingsrapporten op het gebied van het onderwijs (Productiviteit van het onderwijs en Hoger 
onderwijs) die in 2010 onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën versche-
nen.

– De overheid schiet nogal eens door
Bij de accentverschuivingen in de drie publieke belangen (van doelmatigheid naar toe-
gankelijkheid en vervolgens naar kwaliteit) schoot de overheid nogal eens door. Men 
hield onvoldoende rekening met het feit dat deze drie publieke belangen op gespannen 
voet met elkaar staan. Bij gelijkblijvende omstandigheden (ceteris paribus) kunnen ze 
niet alle drie tegelijkertijd worden gerealiseerd. Een vergroting van de toegankelijkheid 
leidt bij een gelijkblijvend rendement onvermijdelijk tot daling van kwaliteit (in termen 
van niveau). Een verhoging van de kwaliteit (het niveau) leidt bij gelijkblijvende toe-
gankelijkheid algauw tot afname van het rendement.
De gevolgen van dit trilemma werden de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar. De sterke 
focus op doelmatigheid in het voortgezet onderwijs in de jaren 1990-1998 (tegengaan 
van omwegen en stapelen) leidde tot een geringere toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs. De sterke nadruk op toegankelijkheid in de periode 1998-2007 (in verband 
met de startkwalificatienorm en de ambitie van 50% hoger opgeleiden) leidde tot een 
daling van het niveau. Als reactie op die laatste ontwikkeling ligt de nadruk sinds 2007 
weer op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (referentieniveaus, aanscherping 
exameneisen, excellentie).

11.3.3 Veranderingen in de beleidsarena en de gevolgen daarvan

De beleidsarena ziet er anno 2010 heel anders uit dan in 1990. Er kwamen belangrijke 
nieuwe spelers bij, zoals de sector-/brancheorganisaties en de werkgevers. Hun invloed 
nam de afgelopen jaren sterk toe. Dat laatste geldt ook voor andere onderwijsexterne 
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actoren, zoals internationale organisaties (oeso en eu) en de media, die weliswaar 
geen bevoegdheden op het beleidsterrein van het onderwijs hebben, maar indirect wel 
de nodige invloed uitoefenen. De positie en invloed van beleidsactoren die begin jaren 
negentig al actief waren veranderde.

Sommige onderwijsorganisaties kregen minder invloed, andere veranderden hun 
missie
Hoewel de meeste onderwijsvakbonden fuseerden om hun krachten te bundelen 
(bijvoorbeeld de fusie van a bop en ngl tot aob), nam hun invloed op het landelijke 
onderwijsbeleid in feite af. Dat hing samen met de sectoralisering van het arbeidsvoor-
waardenbeleid. Er kwamen op het docentenfront ook nieuwe spelers bij, zoals de bon, 
die het gat vulde dat door de opname van het ngl (academisch gevormde eerstegraads 
leraren) in de aob was ontstaan. Deze nieuwe beleidsactor speelde een belangrijke rol 
bij de agendering van de kwaliteitsproblemen in het onderwijs.
De invloed van leerlingen- en studentenorganisaties verschilt per onderwerp. Klachten 
en brandbrieven over de kwaliteit van het onderwijs kregen niet alleen veel (media)
aandacht, maar hadden ook de nodige invloed. Ze vormden de directe aanleiding voor 
de instelling van de eerder genoemde parlementaire onderzoekscommissie. Klachten 
over werkdruk of over ingrepen in de studiefinanciering hadden veel minder of helemaal 
geen effect.
Ouders nemen binnen de beleidsarena een bijzondere positie in. Hun organisaties zijn 
nog steeds ingebed in de verzuilde organisatiestructuur. Zo zijn er een katholieke, een 
protestants-christelijke, een algemeen bijzondere en een openbare ouderorganisatie. 
Andere verzuilde organisaties, zoals de koepelorganisaties naar richting, raakten hun 
invloed volledig kwijt. Hun positie is overgenomen door de eerder genoemde sector- en 
brancheorganisaties. De ouderorganisaties kozen niet, zoals de onderwijsbonden, voor 
krachtenbundeling (per onderwijssector of voor de hele onderwijsbestel). Ouders had-
den de afgelopen decennia vooral invloed op zaken als lesuitval en de kosten van het 
onderwijs voor ouders (vrijwillige eigen bijdrage, kosten schoolboeken). Op het punt 
van de kwaliteit van het onderwijs is hun invloed op landelijke beleidsniveau gering.
Sommige onderwijsorganisaties veranderden hun missie. Zo gingen de verzuilde bestu-
renorganisaties voor respectievelijk het katholiek, protestants-christelijk, algemeen 
bijzonder en openbaar onderwijs zich na de vorming van sectororganisaties toeleggen 
op de levensbeschouwelijke identiteit van het onderwijs in scholen van de eigen richting 
of denominatie. Deze organisaties spelen met name een rol met betrekking tot onder-
werpen die raken aan artikel 23 van de Grondwet.

Het overleg tussen de overheid en het georganiseerde onderwijsveld werd 
ondoorzichtiger
De invloed van het georganiseerde onderwijsveld liep van oudsher via een sterk 
 geïnstitutionaliseerde overlegstructuur tussen overheid en onderwijsorganisaties, 
bestaande uit overlegorganen als de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg (ccoo) 
en het Overlegorgaan voor het Primair en Voortgezet onderwijs (op vo). Die overleg-
structuur is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Begin jaren negentig oefenden 
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de per zuil georganiseerde koepelorganisaties, die alle geledingen (besturen, school-
leiders, docenten, ouders en leerlingen) binnen het onderwijs omvatten via de ccoo 
grote invloed uit op het onderwijsbeleid. Tijdens het eerste paarse kabinet werd die 
overlegstructuur. gewijzigd, omdat deze het primaat van de politiek in de weg stond. 
Daarvoor in de plaats kwamen er afzonderlijke overlegvormen per geleding. Dat bood de 
overheid meer ruimte eigen afwegingen te maken tussen de belangen van de verschil-
lende geledingen, afwegingen die in beleidsdocumenten overigens zelden expliciet 
werden vermeld. Sinds de Fortuynrevolte (2002) is de overlegstructuur tussen overheid 
en onderwijsveld geleidelijk aan steeds diffuser geworden. Er wordt veel geluisterd naar 
het onderwijsveld: niet alleen naar de organisaties, maar ook naar deskundigen en naar 
individuele personen die zich in de media of anderszins over het onderwijs hebben uit-
gesproken. Het overleg vindt ook veel vaker per onderwijsdossier (bijvoorbeeld passend 
onderwijs) plaats.

Kanttekeningen
De verhouding tussen de overheid en het georganiseerde onderwijsveld is op diverse 
punten ingrijpend veranderd.

– Minder onderwijsinhoudelijke deskundigheid
De onderwijsinhoudelijke deskundigheid binnen het ministerie nam sterk af. Topamb-
tenaren veranderen regelmatig van positie (Algemene Bestuursdienst), en worden met 
name geselecteerd op management- en procesdeskundigheid. Sinds het midden van de 
jaren negentig zijn veel inhoudelijk deskundige topambtenaren overgestapt naar het 
onderwijsveld zelf, bijvoorbeeld naar de inspectie, naar onderwijsorganisaties of naar 
bestuurlijke posities binnen grote instellingen (mbo, hbo en wetenschappelijk onder-
wijs). De omgekeerde overstap – van onderwijsveld naar ministerie –, die in het verleden 
heel gebruikelijk was, wordt al geruime tijd niet meer gemaakt.
Er zijn ook veel minder permanente adviesorganen dan twintig jaar geleden. De Onder-
wijsraad is sinds het midden van de jaren negentig nog het enige permanente advies-
orgaan op het terrein van het onderwijs. Het aantal tijdelijke commissies, dat wordt 
ingesteld om over een bepaald beleidsprobleem advies uit te brengen, nam daarentegen 
sterk toe. Dergelijke commissies zijn voor de overheid beter ‘aanstuurbaar’ dan een per-
manent adviesorgaan, dat ook ongevraagd adviezen kan uitbrengen. De overheid formu-
leert immers niet alleen de opdracht van dergelijke commissies, maar benoemt ook hun 
voorzitter en leden.

– Leraren hebben aan invloed en gezag ingeboet
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraren. Hun invloed 
en gezag namen de afgelopen decennia echter sterk af. Het overheidsbeleid met betrek-
king tot de leraren richtte zich de afgelopen twintig jaar vooral op de problematiek van 
het (dreigende) lerarentekort. Rond de eeuwwisseling liep dat tekort sterk op. Daarom 
werden maatregelen genomen om de onderwijsarbeidsmarkt ook open te stellen voor 
hoger opgeleiden die buiten de onderwijssector hun sporen hadden verdiend (zij-
instromers). Het begrip bevoegdheid werd in de Wet beroepen in het onderwijs, die in 2006 
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in werking trad, aangevuld met het begrip bekwaamheid. Daardoor konden ook mensen 
die wel bekwaam maar nog niet bevoegd waren in het onderwijs aan het werk.
De lerarenopleidingen kwamen in de jaren nul in een slecht daglicht te staan. Dat gold 
met name voor de lerarenopleidingen die door de hogescholen worden aangeboden, 
zoals de pedagogische academie (pabo), die opleidt voor het basisonderwijs, en de twee-
degraads opleidingen voor leraar in het voortgezet onderwijs. Deze opleidingen trekken 
niet alleen de zwakste leerlingen uit de havo aan, maar in toenemende mate ook gedi-
plomeerden uit het mbo, die zelf soms moeite hebben met het niveau van groep 8 in de 
basisschool.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau luidde in 2006 de noodklok over het dalende oplei-
dingsniveau van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs: minder academisch 
gevormde leraren en meer leraren met een hbo-opleiding (Vogels en Bronneman- 
Helmers 2006). De Commissie Leraren zette een jaar later de kwalitatieve en kwantita-
tieve tekorten bij leraren scherp op de kaart (commissie-Rinnooy Kan 2007). Er werden 
diverse maatregelen genomen om het niveau van de leraren te verhogen (zoals de 
functiemix, de lerarenbeurs, toelatingstoetsen voor de pabo en nieuwe opleidingen 
zoals de academische pabo’s,). De effecten van deze maatregelen op de kwaliteit van het 
onderwijs zullen echter pas na jaren merkbaar worden. Verplichte bijscholing van zit-
tende leerkrachten en docenten in geval van lacunes op het gebied van vakkennis en vak-
didactiek maakt geen onderdeel uit van het pakket. In het lerarenbeleid wordt bovendien 
nauwelijks nog onderscheid gemaakt tussen eerstegraads leraren met een hbo-mas-
teropleiding en eerstegraads leraren met een academische masteropleiding. De eerst-
genoemde groep heeft qua algemene vorming en (vak)kennis veel minder bagage in 
huis dan de tweede. Het niveau van de lerarenopleidingen in het hbo (bachelorniveau) 
laat al jaren te wensen over. Deze opleidingen zijn van alle hbo-opleidingen het minst 
uitdagend en selectief.1 Veel gediplomeerden van de lerarenopleidingen (van de lich-
ting 2007/2008) gingen na hun afstuderen een masteropleiding in het hbo volgen (28%, 
waarvan 23% de opleiding special educational needs) (roa 2010: 80-95). Voortgaande 
hbo- isering van het lerarenberoep dreigt. Nader onderzoek naar de inhoud en kwaliteit 
van de hbo-masteropleidingen voor leraren zou met het oog op de gewenste niveau-
verhoging in het onderwijs geen overbodige luxe zijn. Accreditatie biedt onvoldoende 
garantie voor kwaliteit.
Leraren hebben, anders dan andere hoogopgeleide beroepsgroepen zoals artsen, geen 
eigen beroepsvereniging. Er was tot dusver geen organisatie die zich bekommerde over 
het stellen van opleidingseisen, over de kwaliteit van de lerarenopleidingen en over de 
vakkennis die in de verschillende schooltypen noodzakelijk is om het lerarenberoep 
goed te kunnen uitoefenen. Rond de eeuwwisseling richtte de overheid wel een stichting 
op die zich moest bezighouden met de beroepskwaliteit van leraren (sbl). Deze stichting 
zal in 2011 worden opgevolgd door een nieuwe organisatie: de Onderwijscoöperatie, 
waarin naast de onderwijsvakbonden en de verenigingen van vakleerkrachten (v v vo) 
ook de bon zal zijn vertegenwoordigd. Wellicht geeft deze nieuwe organisatie eindelijk 
een impuls aan de verhoging van het niveau van het lerarenberoep.
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– Onderwijsexterne actoren kregen steeds meer invloed
De invloed van onderwijsexterne actoren op het onderwijsbeleid nam de afgelopen 
twintig jaar sterk toe. De invloeden van buiten het onderwijs waren in sommige gevallen 
zelfs meer bepalend voor de koers die het onderwijsbeleid insloeg dan geluiden uit de 
onderwijssector zelf. De belangrijkste invloeden van buiten komen van de werkgevers 
(dualisering van het onderwijs, competentiegericht onderwijs, handhaving van de bina-
riteit van het hoger onderwijs) en van internationale organisaties als de oeso en de eu. 
De groeiende invloed van deze actoren ligt in het verlengde van de toegenomen domi-
nantie van de economische invalshoek binnen het onderwijsbeleid.

11.3.4 Weinig aandacht voor de verantwoordelijkheid van de overheid zelf

Uit de hoofdstukken 7 tot en met 10 rijst een beeld op van beleidsvormingsprocessen 
die vaak uiterst moeizaam verliepen (voortmodderen), vele jaren in beslag namen, veel 
bestuurlijke drukte genereerden en vaak nauwelijks resultaten en soms zelfs averechtse 
effecten opleverden.

De overheid gaf inhoudelijk weinig richting…
De overheid gaf de afgelopen tien jaar inhoudelijk nauwelijks richting aan het beleid. 
Adviesorganen als de Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad spraken in hun 
adviezen geregeld over een gebrek aan regie en over de onduidelijke rol van de over-
heid. Na de jaren negentig, waarin het onderwijsveld met een opeenstapeling van nieuw 
beleid was geconfronteerd, liet de overheid de regie liefst zo veel mogelijk over aan het 
onderwijsveld zelf, een koers die ongetwijfeld mede werd ingegeven door pleidooien om 
het onderwijs nu eindelijk eens met rust te laten.

... maar creëerde op het niveau van de besturen van scholen en instellingen wel 
meer tegenwicht
De overheid ontwikkelde in diezelfde jaren wel beleid om meer tegenwicht te creëren 
tegen de autonomie van de in omvang steeds groter wordende schoolbesturen. Onder de 
noemer governance werden de nodige checks and balances op het niveau van de scholen 
en instellingen aangebracht. Er kwamen wettelijke regelingen om de medezeggenschap 
van ouders en docenten te versterken, om schoolbesturen te verplichten tot het instellen 
van een interne Raad van Toezicht en om de Inspectie van het Onderwijs mogelijkheden 
te bieden in te grijpen bij onvoldoende resultaten of wanbeheer. Aan het eind van de 
jaren nul werd ook een maatregel van kracht die de negatieve gevolgen van het voort-
schrijdende proces van (bestuurlijke) schaalvergroting moet tegengaan (fusietoets).

De sector-/brancheorganisaties gingen steeds meer rollen vervullen
De sector-/brancheorganisaties kregen van overheidswege een belangrijke positie en rol 
in het beleidsvormingsproces toegemeten. Ze namen de werkgeversrol van de overheid 
over, vertegenwoordigen de belangen van hun onderwijssector en zijn voor de overheid 
verreweg de belangrijkste gesprekspartner. Daarnaast gingen de sector-/brancheorgani-
saties ook andere rollen vervullen. In de fase van beleidsvoorbereiding dachten ze soms 
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met het ministerie mee over de beleidskoers voor de komende jaren (vo-raad) en werken 
ze op verzoek van de overheid bijvoorbeeld aan een landelijk referentiekader voor pas-
send onderwijs. In de implementatiefase vervullen ze binnen hun sector vaak ook nog 
een rol op het gebied van onderzoek, innovatie en kwaliteitszorg. Door die veelheid aan 
rollen is hun positie in de loop der jaren steeds onduidelijker geworden.

Kanttekeningen

–  Weinig positieve ervaringen met beleid ‘van onderop’
Als de beschrijvingen van de beleidsontwikkeling rond de relatie tussen regulier en 
speciaal onderwijs en rond de positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs 
één ding laten zien dan is het wel dat het beleid van onderop niet werkte. Daarvoor 
liepen de belangen van de direct betrokken partijen (de schoolbesturen in de samen-
werkingsverbanden ‘weer samen naar school’, de mbo Raad en het Colo) te sterk uiteen. 
Die belangentegenstellingen belemmerden de voortgang van het proces. Het minis-
terie greep echter niet in. Bij het beleid rond passend onderwijs is dat vermoedelijk 
omdat schoolbesturen formeel ‘eigenaar’ zijn van het onderwijs (zie hoofdstuk 7), ook 
al komt het geld van de overheid − een situatie die door de socioloog Van Doorn ooit 
werd omschreven als ‘baas in eigen huis en het huis ten laste van de gemeenschap’ (Van 
Doorn 1978). Bij het mbo heeft het wellicht te maken met het feit dat de overheid haar 
vingers niet wilde branden. Daar zouden de voorzitters van de mbo Raad en mk b-Neder-
land uiteindelijk zelf de regietaak op zich nemen. Er doet zich bij beleid ‘van onderop’ 
duidelijk een dilemma voor tussen legitimiteit (draagvlak: beleid van onderop) en effec-
tiviteit (hindermacht bij het bereiken van het beoogde doel).

– Politics: Who Gets What, When, How
Politics: Who Gets What, When, How: zo luidt de titel van een boek van de Amerikaanse 
hoogleraar in de politicologie, Lasswell, dat in 1936 verscheen. Het betreft een vraag die 
naar aanleiding van de veranderingen in de overlegstructuur binnen de onderwijssector 
al snel opkomt. Na de overgang van government (overheid bepaalt) naar governance 
(overheid is een van de beleidsbepalers) veranderden de posities en verhoudingen in 
de beleidsarena ingrijpend en ontstonden andere vormen van overleg tussen de over-
heid en het institutionele krachtenveld. Tijdens beleidsvormingsprocessen wordt met 
heel veel partijen gesproken, niet alleen met de onderwijsorganisaties en met relevante 
organisaties uit de omgeving van het onderwijs (zoals de centrale werkgevers- en werk-
nemersorganisaties), maar ook met individuele bestuurders van onderwijsinstellingen, 
deskundigen en ambtenaren van andere departementen (zie voor een voorbeeld Onder-
wijsraad 2008b: 47). Zo’n brede aanpak is aan de ene kant verstandig, omdat ze veel 
informatie voor het beleid oplevert, maar schiet vanuit het oogpunt van transparante 
beleidsvorming tekort. Het is achteraf meestal volstrekt onduidelijk welke partijen op 
welke wijze en met welke argumenten het eindresultaat hebben beïnvloed. De gemaakte 
afweging tussen de verschillende deelbelangen wordt in beleidsdocumenten van de 
overheid meestal niet zichtbaar gemaakt.
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– Beleidsvorming werd een zaak van hoogopgeleiden
Kwamen bij de verschillende beleidsvormingsprocessen alle deelbelangen wel voldoen-
de aan hun trekken? De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Bovens en Wille 
publiceerden in 2010 een boek met de veelzeggende titel Diplomademocratie. Daarin laten 
ze zien dat alle politieke en bestuurlijke arena’s inmiddels door hoogopgeleiden (men-
sen met ten minste een hbo- en meestal een universitaire opleiding) en professionals 
worden gedomineerd. Dat geldt voor het kabinet en de leden van de Tweede Kamer, maar 
ook voor belangenorganisaties, overlegorganen en belanghebbenden dan wel critici die 
via de (nieuwe) media van zich laten horen.
De diplomademocratie manifesteerde zich de afgelopen jaren in het onderwijs bijvoor-
beeld in het lange tijd verwaarlozen van de problemen in het (voorbereidend) middel-
baar beroepsonderwijs. Beleidsbeïnvloeders en beleidsmakers kennen die opleidingen 
en onderwijssectoren niet of nauwelijks, en hebben er vaak ook weinig affiniteit mee. 
Incidenten of problemen bij dergelijke opleidingen leiden dan ook algauw tot generali-
seringen en tot negatieve beeldvorming, die door gebrek aan kennis zelden wordt gecor-
rigeerd. Plannen en voorstellen om het tij te keren komen meestal van personen die als 
zaakwaarnemer voor de deelbelangen van jongeren uit lagere sociale milieus opkomen, 
bijvoorbeeld van betrokken wethouders (zoals Asscher), bestuurders (zoals Boekhoud) of 
beleidsadviseurs (zoals Winsemius).

– Positie, rol en verantwoordelijkheden van de sector-/brancheorganisaties 
zijn nog onduidelijk

Bij beleidsvormingsprocessen zijn de sector-/brancheorganisaties inmiddels de 
belangrijkste spelers. Hun positie, rol en verantwoordelijkheid zijn nog lang niet uit-
gekristalliseerd. Bij hun positie kunnen diverse kanttekeningen worden geplaatst. 
Deze is minder sterk dan hun invloed op de beleidsvorming doet vermoeden. In de 
eerste plaats vertegenwoordigen de sectororganisaties niet altijd alle besturen uit hun 
onderwijs sector, en de tweede plaats kampen ze binnen hun sector vaak met belang-
tegenstellingen tussen de aangesloten besturen. Die kunnen te maken hebben met de 
verschillen in schaal (aantal scholen onder het bestuur (po/vo), met de omvang dan wel 
breedte van de instellingen die ze vertegenwoordigen (vo/mbo/hbo/wo) of met het type 
problemen waarmee hun scholen of instellingen te maken hebben (scholen en instel-
lingen in de Randstad of daarbuiten). In de derde plaats blijken ze niet in staat om hun 
leden – schoolbesturen/colleges van bestuur – aan gezamenlijk genomen besluiten te 
binden. Het staat besturen vrij om zich niet aan afspraken te houden of om uit de sector-
organisatie te stappen. De belangrijkste gemeenschappelijke doelstellingen zijn het zo 
veel mogelijk buiten de deur houden van de overheid (bewaken van de eigen autonomie) 
en het binnenhalen van een zo hoog mogelijk percentage van de onderwijsbegroting 
(budgetmaximalisatie). Op tekorten in de kwaliteit van het onderwijs bij collega-instel-
lingen sprak men elkaar de afgelopen jaren niet aan. Wellicht komt daar in de toekomst 
verandering in. Negatieve berichten over een enkele instelling leiden namelijk meestal 
tot imagoschade voor de hele sector.
Sectororganisaties vervullen uiteenlopende rollen, waardoor rolvervaging dreigt te ont-
staan. Zo houden sommige sectororganisaties zich bijvoorbeeld bezig met onderwerpen 
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die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs binnen hun sector. De vo-raad 
was de afgelopen jaren bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het innovatieproject ‘Expe-
ditie durven, delen, doen’, dat door onderzoekers intensief werd begeleid en onderzocht 
en begin 2011werd afgesloten (Waslander 2011a). Dezelfde sectororganisatie ontwikkelde 
ook een instrument voor de bewaking en verantwoording van de onderwijskwaliteit op 
scholen voor voortgezet onderwijs: ‘Vensters voor verantwoording’ (Van den Idsert en 
Jansen 2010).
Die activiteiten roepen de vraag op wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit 
van het onderwijs: de scholen of onderwijsinstellingen, de sectororganisatie of de over-
heid. Of is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid? En indien dat laatste het 
geval is: wie is dan waar verantwoordelijk voor?

– De verantwoordelijkheidsverdeling voor de kwaliteit: ‘het wat’ en ‘het hoe’
De overheid is verantwoordelijk voor ‘het wat’ en de scholen en instellingen zijn ver-
antwoordelijk voor ‘het hoe’ van de kwaliteit van het onderwijs, zo concludeerde de 
commissie-Dijsselbloem in 2008. Aan die verantwoordelijkheidsverdeling zitten echter 
nogal wat haken en ogen. De belangrijkste kanttekening bij dit onderscheid is dat ‘het 
wat’ en ‘het hoe’ niet los van elkaar staan. Referentieniveaus voor rekenen en taal, 
exameneisen in het voortgezet onderwijs en competentiegerichte kwalificatie-eisen in 
het mbo geven immers voor een (belangrijk) deel richting aan de organisatie van het 
onderwijs (bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die aan stages wordt besteed) en aan de 
pedagogisch-didactische aanpak (bijvoorbeeld de mate waarin aandacht wordt besteed 
aan het oefenen van vaardigheden).
Er zijn in principe ook andere scheidslijnen denkbaar, bijvoorbeeld de bekostigingslijn, 
waarbij ‘wie betaalt, ook bepaalt’. Die situatie is met name aan de orde bij het middel-
baar en hoger beroepsonderwijs. Daar leveren werkgevers een financiële bijdrage aan 
het onderwijs (in de vorm het aanbieden van stages en leerwerkplekken en de begelei-
ding daarbij), waar echter niet alleen subsidies maar ook een fiscale tegemoetkoming 
van de overheid tegenoverstaan. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen onder-
wijsinstellingen en werkgevers/werknemers (Landelijke Organen) is in het middelbaar 
beroepsonderwijs wettelijk vastgelegd; de verschillende geldstromen tussen overheid, 
instellingen en bedrijfsleven zijn daarentegen minder doorzichtig, zo kan uit hoofdstuk 
10 (paragraaf 10.4) worden afgeleid.

– Onvoldoende aandacht voor de checks and balances op landelijk niveau.
De literatuur over governance gaat vooral over checks and balances op het niveau van 
de gesubsidieerde instellingen (Huberts en Van Hout 2011). Die focus op het niveau van 
de besturen van scholen en instellingen zien we ook terug in de maatregelen binnen de 
onderwijssector. Er is daarentegen nog weinig te merken van een aanzet tot governance 
op het macroniveau van de overheid zelf. Het zou goed zijn om ook op landelijk niveau 
de checks (de controlemechanismen), balances (het evenwicht tussen partijen) en trans-
parantie eens onder de loep te nemen. Voor goed bestuur is het niet alleen van belang 
dat de verantwoordelijkheidsverdeling op instellingsniveau goed geregeld is, ook op 
landelijk niveau moet deze op orde zijn.
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11.3.5 Naar bewezen effectief onderwijsbeleid?

De overheid voert geen stelsel- en bestelbeleid
De afgelopen twintig jaar was nauwelijks sprake van beleidsvorming ten aanzien van 
het hele onderwijsstelsel en -bestel. Het huidige onderwijsbeleid is vooral onderwijssec-
torbeleid. Het stelsel- en bestelbeleid is als het ware de optelsom van het beleid dat met 
betrekking tot de afzonderlijke sectoren wordt gevoerd. Er zijn de afgelopen jaren wel 
enkele sectoroverstijgende maatregelen genomen. Die moeten vooral de aansluitings-
problemen tussen sectoren verminderen.
Er deed zich in de afgelopen decennia wel een duidelijke verschuiving voor in de visie 
op de functie van het onderwijsstelsel. Stond die functie in de jaren zeventig in het 
teken van het verminderen van de ongelijkheid in de samenleving (spreiding van ken-
nis, macht en inkomen), sinds de eeuwwisseling staat het onderwijs vooral in dienst 
van de kenniseconomie (het verbeteren van de concurrentiepositie van Nederland in de 
wereld). De vraag hoe het onderwijsstelsel en -bestel het beste aan die doelstelling kun-
nen bijdragen wordt zelden gesteld. Wat kan wanneer en waar het beste worden onder-
wezen en geleerd en wie moeten al die onderwijs- en leeractiviteiten in de verschillende 
levensfasen bepalen en betalen?
De overheid heeft, krachtens de in de Grondwet neergelegde ‘zorgplicht’, een orde-
nende rol op het terrein van het onderwijs. In de periode dat het onderwijsstelsel werd 
uitgebouwd gebeurde dat onder de politieke noemer ‘externe democratisering’. De 
toenemende deelnemersaantallen werden automatisch doorvertaald in stijgende onder-
wijsuitgaven. Aan die ontwikkeling is in de jaren tachtig een eind gekomen. De overheid 
heeft nog steeds een ordenende taak, maar is niet langer bereid alle kosten te dragen. De 
met enige regelmaat terugkerende doelmatigheidsinterventies roepen in het onderwijs-
veld veel weerstanden op, die de bereidheid en inzet tot kwaliteitsverbetering bepaald 
niet bevorderen.

Onderwijspraktijk en onderwijsbeleid moeten bewezen effectief zijn
Sinds het verschijnen van het rapport van de commissie-Dijsselbloem, waarin de onder-
wijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs en de daardoor ontstane problemen 
werden onderzocht, moet het beleid rond nieuwe onderwijsvernieuwingen evidence 
based zijn. De commissie ontwikkelde een toetsingskader met daarin maar liefst twaalf 
voorwaarden waaraan een zorgvuldig beleidsproces zou moeten voldoen. Zo zou de 
probleemanalyse helder, wetenschappelijk onderbouwd en breed gedragen moeten 
zijn, zou een evaluatie van voorafgaand beleid beschikbaar moeten zijn, zou de gekozen 
beleidsoptie wetenschappelijk gevalideerd moeten zijn, en zou er voldoende draagvlak 
onder betrokkenen moeten zijn, met name onder degenen die de vernieuwing in de 
praktijk moeten uitvoeren.
De gang van zaken rond de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs laat zien 
dat zo’n toetsingskader geen garantie biedt voor succesvol beleid. Voorafgaand aan het 
‘weer samen naar school’-beleid verscheen een uitvoerige studie naar de oorzaken van 
de groeiende deelname aan het speciaal onderwijs. Tussentijds vond een brede evalu-
atie van het beleid plaats, waarin onder andere werd gewaarschuwd voor ongewenste 
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effecten van nieuw beleid (zoals de mogelijk aanzuigende werking van het rugzakje). Er 
bestond, zeker in het basisonderwijs, behoorlijk wat draagvlak voor het beleid. Aan een 
aantal noodzakelijk randvoorwaarden, waaronder het vermogen van leraren om met ver-
schillen tussen leerlingen om te kunnen gaan, werd echter niet voldaan.

Evidence based beleid veronderstelt rationaliteit en voorspelbaarheid
Naar aanleiding van de problemen die onderwijsvernieuwingen als het studiehuis ver-
oorzaakten, wordt aan de invoering van nieuwe onderwijsmethoden en -aanpakken 
steeds vaker de eis gesteld dat deze bewezen effectief (evidence based) moeten zijn. In 
2006 bracht de Onderwijsraad op verzoek van het ministerie van oc w een advies uit over 
de mogelijkheden van zo’n aanpak (Onderwijsraad 2006a). Een jaar later pleitte de com-
missie-Veldhuis in een advies over de inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing van de 
tweede fase van de havo en het vwo voor een nieuwe profielstructuur, die bestond uit 
twee brede profielen: een natuurprofiel en een maatschappijprofiel met daarbinnen een 
aantal keuzemogelijkheden (commissie-Veldhuis 2007). Experimenten zouden moeten 
uitwijzen of de voorgestelde aanpassingen realiseerbaar zijn en het gewenste effect heb-
ben. Pas indien dat het geval is zouden de aanpassingen in alle scholen kunnen worden 
doorgevoerd. Het voorstel van de commissie voor twee brede profielen werd destijds 
door de toenmalige staatssecretaris, Van Bijsterveldt, onmiddellijk naar de prullenbak 
verwezen. Gezien die reactie is het op z’n minst opmerkelijk dat minister Van Bijsterveldt 
vier jaar later in het Actieplan beter presteren met het voorstel kwam de vier profielen in de 
bovenbouw van de havo en het vwo terug te brengen naar twee brede uitstroomprofie-
len. Daarmee kan de complexiteit van het onderwijsprogramma worden beperkt en de 
organiseerbaarheid voor scholen worden vergroot2 (oc w 2011b).
Is de ontwikkeling naar meer evidence based praktijken, bijvoorbeeld een nieuwe reken-
methode, inmiddels in gang gezet, het streven naar bewezen effectief onderwijsbeleid 
lijkt veel moeilijker te realiseren. Uit de in deze studie beschreven beleidsprocessen 
blijkt telkens weer hoe complex en onvoorspelbaar beleidsvormingsprocessen zijn. 
Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan een gebeurtenis als de val van een kabinet, waar-
door het beleidsproces abrupt werd afgebroken en de nieuwe bewindslieden vervolgens 
een andere koers inzetten. Bewezen effectief onderwijsbeleid veronderstelt dat het 
beleid een zekere mate van rationaliteit en voorspelbaarheid heeft. Daarvan is in de 
praktijk meestal geen sprake. Veranderingen en gebeurtenissen in de maatschappelijke, 
economische en politieke context bepalen net als waarden, belangen en persoonsge-
bonden factoren in belangrijke mate de uitkomst van beleidsvormingsprocessen.

Onderzoek het realiteitsgehalte van het door beleidsmakers veronderstelde 
gedrag
Zijn er dan helemaal geen mogelijkheden om de kans op succesvol beleid te vergro-
ten? Een belangrijke conclusie uit deze studie is dat de actoren die het beleid moeten 
uitvoeren zich vaak anders gedragen dan de overheid in haar beleidsdocumenten veron-
derstelde (of wenselijk achtte). De vier casestudies laten bovendien zien dat uitvoerende 
actoren (besturen, schoolleiders, docenten, ouders, leerlingen) uiteenlopende reacties 
vertonen op de verschillende beleidsinstrumenten die door de overheid worden  ingezet. 
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Scholen en instellingen houden zich meestal wel aan de wet- en regelgeving, zij het 
niet altijd van harte, zo liet de beleidsarme invoering van de basisvorming zien. Indien 
zij zich niet aan de wettelijke regelingen houden, kan de onderwijsinspectie overigens 
altijd nog ingrijpen. Het bekostigingsinstrument van de overheid is buitengewoon 
gevoelig voor strategisch gedrag. Deze studie laat daar vele voorbeelden van zien. Wet en 
budget bieden lang niet altijd een garantie voor succesvol beleid. Ex ante onderzoek naar 
het realiteitsgehalte van het door beleidsmakers veronderstelde gedrag zou ongewenste 
effecten van beleid kunnen voorkomen.
Een weinig ingezet beleidsinstrument is dat van de dialoog en overtuiging. Effecten 
daarvan zijn weliswaar empirisch moeilijk vast te stellen, maar zeker niet afwezig. Een 
goed onderbouwd en overtuigend verhaal gevolgd door een inhoudsvolle open dialoog 
kan wonderen doen. Dergelijke verhalen worden nog maar zelden verteld. Toch past dit 
instrument bij uitstek bij een minder sturend en meer procesgericht onderwijsbeleid. 
Zo’n benadering stelt echter hoge eisen aan de kwaliteit van bewindslieden en topamb-
tenaren: zij moeten niet alleen beschikken over onderwijsinhoudelijke deskundigheid, 
maar ook over gezag en overtuigingskracht. Het is de vraag of die kwaliteiten nog vol-
doende aanwezig zijn.

Noten

1 Van de afgestudeerde studenten van de hbo-lerarenopleidingen uit het studiejaar 2007/2008 was 

anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding bijna een kwart (24%) van mening dat de moeilijk-

heidsgraad van de opleiding (veel) te laag was, vond maar 15% de beoordeling van docenten te streng 

en was slechts 26% van mening dat de opleiding qua niveau uitdagend was. Gediplomeerden van 

de hbo-gezondheidszorgopleidingen waren anderhalf jaar na het afstuderen beter te spreken over 

hun opleiding: 13% vond die opleiding (veel) te makkelijk, 21% vond de beoordeling door docenten 

te streng en 45% vond de opleiding van een uitdagend niveau. De gemiddelde percentages voor alle 

hbo-opleidingen waren: 20% (te makkelijk), 17% (te strenge beoordeling) en 33% (uitdagend) (roa 

2010). 

2 Het voorstel om het aantal profielen te verminderen was overigens afkomstig uit het 

 Heroverwegingsrapport productiviteit van het onderwijs (Financiën 2010: 55).




