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Woord vooraf 

Met dit voorwoord wil ik de personen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. 
Om te beginnen: Arie van Pelt, Nol Reuser en Wil Valk. Een paar jaar terug hebben zij mij 
vanuit het AC, de AVC, de CRP, het NGL en de AOb laten zien hoe vakbonden functioneren. 
Daar heb ik veel van opgestoken. Ook wil ik alle collega's bij de VNG en de VOS/ABB 
bedanken. Zeker de laatste tijd hebben ze vaak m'n verhalen over promoveren en proefschrif
ten moeten aanhoren. Vincent Kellenaar toverde in 1997 een omvangrijk archief tevoorschijn 
over de invoering van de decentralisatie in het voortgezet onderwijs, dat hij vervolgens geheel 
belangeloos beschikbaar stelde voor dit onderzoek, waarvoor alsnog hartelijk dank. 
Josephine Bakker heeft het manuscript nauwgezet nagelezen op taal- en spelfouten. René 
Wagemaker heeft al in een vroeg stadium alle mogelijke zorgen over publicatie weggenomen. 
Hij heeft gezorgd voor een mooie uitgave. Annemarie van Schoonhoven heeft geholpen bij 
het opstellen van een Engelse samenvatting. Jan Schutter en Frans Mentjox hebben concept
versies van hoofdstuk 7 bestudeerd en van commentaar voorzien. 
Vervolgens bedank ik hierbij ook Mart Jan de Jong. Hij heeft me in de gesprekken over 
onderwijs, sociologie en beleid steeds gewezen op de kern van het verhaal: het dichtregelen 
van beleidsruimte, overgangsrechten en de verschillen tussen beleid en praktijk. 
Frans Brekelmans ben ik veel dank verschuldigd. Vooral voor de talloze inspirerende discus
sies over arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht, maar uiteraard ook voor het opzoeken en 
opsturen van artikelen en documenten. Dat blijft hopelijk nog jaren zo. 
Föns van Wieringen heeft het risico genomen om mij - als externe promovendus - bij het 
onderzoek te begeleiden. Dat dwingt in het huidige onderwijs bewondering af. De kans is 
immers groot dat een dergelijk project niets oplevert. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat er 
een boek ligt dat enigszins voldoet aan academische vereisten. Gelukkig komt ons gevoel 
voor humor overeen, zodat de besprekingen altijd zeer plezierig zijn verlopen en het project 
op de rails is gebleven. 

Ik draag dit boek op aan Ed Schelvis. Voor het leven dat we samen leven. 

Gouda, juli 1999 


