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Inleiding

Auteur en onderwerp van deze studie zijn dezelfde. Dat is voor een wetenschap-
pelijke studie niet gebruikelijk en kan wellicht zelfs als een vorm van hoogmoed 
worden gezien. In hoeverre dat het geval is, zal het vervolg moeten uitwijzen. Ik ga 
het in dit boek over mezelf hebben, in de vorm van een autobiografie, maar vooral 
over het onderwijs. Van die twee onderwerpen heb ik naar verhouding ook het 
meeste verstand. Deze keuze vereist wel enige toelichting. Allereerst moet ik om 
misverstanden te voorkomen een relativerende opmerking maken. De relevantie van 
mijn leven schuilt niet in de belangwekkendheid ervan. Integendeel, het is vanuit 
algemeen oogpunt gezien niet interessanter of minder interessant dan dat van vele 
miljoenen anderen. De rechtvaardiging voor de keuze voor mijn autobiografie als 
onderwerp van deze studie is gelegen in de omstandigheden waaronder zich mijn 
individuele leven heeft ontwikkeld. Die omstandigheden zijn vanuit verschillende 
optieken interessant. Mijn levensloop is dan vooral illustratiemateriaal en empi-
rische basis voor waarnemingen, analyses en veronderstellingen. Het verhaal van 
een mensenleven kan immers worden beschouwd als de optelsom van individuele 
belevenissen en gebeurtenissen. Meestal hoogstens interessant voor de naaste familie, 
vrienden en kennissen. Soms is er sprake van een leven dat door zijn aard en inhoud 
van bredere betekenis wordt geacht. Dan wordt er een biografie of autobiografie 
aan gewijd. Een (auto)biografie verkrijgt mogelijk wetenschappelijke waarde als 
de beschrijving van het individuele leven ook inzichten biedt in de wijze waarop 
dat leven door externe factoren is beïnvloed en welke mechanismen daarbij een 
rol spelen. Zoals Dresden formuleert; ‘De zin van de biografie ligt dus niet in de 
keuze van het individu, maar in datgene wat men in de structuur van het individu 
weet te ontdekken.’1 

In deze studie is mijn autobiografie dus onderwerp van onderzoek. Die keuze is 
het gevolg van een intuïtief vermoeden dat leefde bij twee wetenschappers die mij 
goed kennen. Zij spraken de verwachting uit dat mijn levensloop en carrière, die 
zich grotendeels binnen het onderwijsdomein hebben afgespeeld, de basis zouden 
kunnen vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop een individu 
zich onder invloed van het onderwijs ontwikkelt. Om dat vermoeden te toetsen 
heb ik in eerste instantie mijn levensloop en met name de rol van het onderwijs 
daarin beschreven. Dat materiaal bleek voldoende aanknopingspunten te bieden 
om een meer specifieke onderzoeksvraag te formuleren en een onderzoeksopzet 
te maken. We besloten om de autobiografie te gebruiken als casus en empirische 
basis voor verder onderzoek en analyse. De resultaten daarvan worden in dit boek 
beschreven. De kern van de studie is de uitgewerkte autobiografie, ‘Het Verhaal’. Die 
levert de data op waarop het verdere onderzoek is gebaseerd. Dat onderzoek verkent 
1 S. Dresden, Over de biografie (Amsterdam 1987), 167.
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de aard van de interactie tussen overheidsbeleid enerzijds en het individuele leven 
anderzijds. Het spitst zich daarbij toe op het onderwijsbeleid zoals dat met name 
gestalte krijgt in de vormgeving van het onderwijsbestel. De concrete onderzoeks-
vraag luidt daarom: hoe verhouden onderwijsbestel en individuele gebruiker zich 
tot elkaar en welke factoren zijn daarbij van belang? In de loop van het onderzoek 
bleek dat deze vraag zich steeds meer toespitste op een specifiek thema in het 
Nederlandse onderwijsbeleid, het thema ‘toegankelijkheid’. Onder toegankelijkheid 
wordt in de regel verstaan de wijze waarop overheid en scholen de toegang tot het 
onderwijs bevorderen of regelen, bijvoorbeeld door middel van studiefinanciering 
en toelatingsvoorwaarden. In dit thema kruisen individu en systeem2 elkaar en 
bovendien is het ook in meer narratieve zin het hoofdthema van ‘Het Verhaal’: de 
rode draad die loopt door mijn leven. Het is de draad die mijn jeugdervaringen 
verbindt met mijn drijfveren als schoolleider en bestuurder en de keuzes die ik in 
mijn professionele leven maakte. 

De inrichting van het onderzoek is sterk bepaald door de vraag hoe de individuele 
levensloop en de maatschappelijke structuur met elkaar in verband kunnen worden 
gebracht. De studie verbindt in sociologische termen macro-niveau met micro-
niveau, het structurele met het individuele, en is gezien de aard en de omvang van 
het empirisch onderzoeksmateriaal en de vraagstelling kwalitatief van aard. De 
interactie tussen beleid en individuele drijfveren wordt zichtbaar door wat Harmsen3 
het ‘koppelingsmechanisme tussen hoofdrolspelers en spelverloop’ heeft genoemd. 
Voor dat koppelingsmechanisme heb ik in deze studie gebruikt gemaakt van het 
onderzoeksparadigma dat door de Amerikaanse sociologen Giele en Elder4 is 
ontworpen als analysekader voor onderzoek van levenslopen. Dat onderzoekskader 
verbindt individuele karakteristieken met systeemeigenschappen op grond van een 
contextuele analyse van de omgeving waarin het individu zich ontwikkelt. Een 
autobiografie biedt als casus daarvoor een goede basis, omdat zij een integraal inzicht 
biedt in een leven en de wijze waarop dat is beïnvloed door het systeem waarvan 
het deel uitmaakt, met inbegrip van gemaakte keuzes en opgedane ervaringen.

De totale studie bestaat uit vijf deelonderzoeken. De indeling van dit boek is daarop 
gebaseerd. Het schrijven van de autobiografie (‘Het Verhaal’) was als zodanig het 
eerste deelonderzoek en vormt daarom deel I. In deel II leg ik verantwoording 
af voor de gekozen onderzoeksaanpak en de methodologische uitgangspunten. 
Hierin ga ik met name in op het onderzoekskader van Giele & Elder waarop mijn 

2 L. Rademaker (red.), Sociologische grondbegrippen. 1 Theorie en analyse (Utrecht/Antwerpen 1981), 
66.

3 G. Harmsen, De biografie in de geschiedenis van de arbeidersbeweging: plaats en betekenis, in: 
Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 19, 1989, 2-29; herdrukt in: L. Noordegraaf (red.), Ideeën 
en ideologieën. Studies over economische en sociale geschiedschrijving in Nederland 1894-1991. Deel 
II, (Amsterdam 1991), 640-664. 

4 J.Z. Giele and G.H. Elder, Jr, Life Course Research: Development of a field. In: J.Z. Giele and G.H. 
Elder Jr., Methods of Life Course Research. Qualitative and Quantitative Approaches (Thousands 
Oaks 1998). 
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onderzoeksopzet en analyse zijn gebaseerd. In deel III worden de opbrengsten van de 
contextonderzoeken gepresenteerd die gebaseerd zijn op dat analysekader. Dat zijn 
achtereenvolgens: 1) een onderzoek naar vier levenslopen van generatiegenoten, 2) de 
(literatuur)onderzoeken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het onderwijsbestel, 
3) de kenmerken van dat bestel, 4) de relatie tussen afkomst en onderwijssucces en 
ten slotte 5) naar het toegankelijkheidsvraagstuk. Dit deel van het onderzoek is erop 
gericht op basis van een contextanalyse relevante variabelen in beeld te brengen 
die in samenhang kunnen worden gebracht met de individuele levensloop. Deel IV 
omvat de feitelijke analyse en die vindt plaats door de beschikbare data, bestaande 
uit de gebeurtenissen in de levensloop, in verband te brengen met de variabelen die 
voortkomen uit de contextonderzoeken. Tenslotte leidt dat geheel tot de beschouwing 
die in deel V wordt gegeven waarin ik patronen en ontwikkelingen schets die tot 
nadere inzichten met betrekking tot de onderzoeksvraag moeten leiden. 

Het gebruik van autobiografische data voor wetenschappelijk onderzoek stelt spe-
cifieke eisen aan de gehanteerde wetenschappelijke methodologie. De onderzoeker 
is immers zelf object van onderzoek. Dat betekent dat ik in deze studie relatief 
uitgebreid in ga op methodologische vraagstukken. Daarmee kom ik gedeeltelijk 
tegemoet aan de opvatting van Maso en Smaling dat het theoretisch kader moet 
worden opgebouwd mede naar aanleiding van de vragen die het empirisch materiaal 
oproepen.5 Als referentiekader heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten van 
de Deense socioloog Flyvbjerg. Deze heeft indringend gemotiveerd wat de waarde 
is van kwalitatief onderzoek ten opzichte van de kwantitatieve benadering. Zijn 
ideeën hierover en over de rol van de onderzoeker in wetenschappelijk onderzoek 
vormen tot op zekere hoogte het belangrijkste epistomologisch fundament onder het 
totale onderzoekstraject.6 Voor het theoretisch verband tussen het maatschappelijk 
systeem en de rol van het individu heb ik vooral teruggegrepen op het ’agency-
concept’ van Giddens.7 

Het eigenlijke onderzoeksproces heeft zich, dat zal duidelijk zijn, niet voltrokken 
volgens de gebruikelijke empirische cyclus: probleemstelling, hypotheseformulering 
en toetsing.8 Wetenschappelijk onderzoek wordt ook op gang gebracht door intuï-
tieve noties en aannames en persoonlijke ervaringen van de onderzoeker. Dat is ook 
bij deze studie het geval geweest, zoals ik hierboven heb aangegeven. De concrete 
onderzoeksvraagstelling en het onderzoeksontwerp zijn voortgekomen uit het 
voorhanden materiaal, de autobiografie.9 Die onderzoekvraagstelling van ‘onderop’ 

5 I. Maso en A. Smaling, Kwalitatief onderzoek. Praktijk en theorie (Amsterdam 1998).
6 B. Flyvbjerg, Making social science matter. Why social inquiry fails and how it can succeed again 

(Cambridge 2001).
7 A. Giddens, Modernity and Self-identity. Self and Society in the Late Modern Age (Cambridge 

1991). 
8 A.D. de Groot, Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen 

(´s- Gravenhage 1975), 29.
9 H. Boeije, Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en Doen (Den Haag 2005), 47. 
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sluit aan bij het pleidooi van Gibbons voor nieuwe kennisproductie.10 In haar ora-
tie11 pleit Waslander onder meer voor de ‘buitenuniversitaire kennisontwikkeling’. 
Wetenschappelijke kennis wordt niet alleen buiten de universiteit toegepast, maar 
ook ontwikkeld. Ook buiten de universiteit ontstaan kennisintensieve praktijken. 
In veel van die praktijken gaat het niet zozeer om het beschrijven en verklaren 
maar om het ontwikkelen van nieuwe interventies, nieuwe oplossingen en nieuwe 
ontwerpen. Er is in dat geval geen sprake van klassieke lineaire kennisontwikkeling. 

Omdat ik in verschillende rollen figureer in dit boek, als gevolg van de opzet van 
het onderzoek, is het gewenst die rollen te onderscheiden. Als hoofdpersoon van 
de autobiografie gebruik ik het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’. Als auteur van 
de studie verwijs ik vanaf deel I naar mezelf met het persoonlijk voornaamwoord 
‘we’. Waar ik met name in de delen IV en V onderwerp ben van confrontatie en 
beschouwing, maak ik gebruik van begrippen als ‘de protagonist’, ‘de hoofdpersoon’ 
of ‘de bestuurder’.

Tot slot

De diepere motivatie die mij heeft bewogen om het eerder geformuleerde vermoeden 
als uitdaging te beschouwen, ligt in mijn onvrede met de prestaties van het onder-
wijsbestel en de onderbenutting van het menselijk potentieel dat zich daarbinnen 
beweegt zowel voor, in als ‘achter’ de klas. In die zin spelen de waarden van de 
onderzoeker nadrukkelijk een rol bij de formulering van de probleemstelling12 en 
het onderzoeksontwerp. Die onvrede uiten, zoals ik de afgelopen periode veelvuldig 
heb gedaan, is één ding, daar in meer wetenschappelijke zin ook een boodschap 
aan hebben en van maken is een tweede. De kans om dat te doen met het materiaal 
dat ik het beste ken, was te intrigerend om voorbij te laten gaan.

10 M. Gibbons, The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary 
societies (London 1994).

11 S. Waslander, Boven het maaiveld. Beter zicht voor de socioloog (Groningen 2003), 13, 24.
12 P.G. Swanborn, Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Inleiding in ontwerpstrategieën 

(Meppel 1981), 149. 



Deel I

‘Het Verhaal’

To understand the biography of an individual, we must under-
stand the significance and meaning of the roles he has played 
and does play; to understand these roles we must understand 
the institutions of which they are part.

(C. Wright Mills)

1. 1947-1970: Kind en leerling

1.1 Milieu en achtergrond

Ik ben geboren op 8 juli 1947 in Utrecht. Mijn moeder, Bernadina Elisabeth Roo-
denburg (roepnaam Dina), geboren in 1920, groeide op in een middenstandsmilieu 
in Rotterdam. Haar vader was aanvankelijk zeeman en begon later een (scheeps)
schildersbedrijf. Zij was het jongste kind en had drie broers. Haar vader stierf toen 
ze twaalf jaar oud was. Mijn oma begon, om in haar levensonderhoud te voorzien, 
een vishandel aan de Van der Takstraat op het Noordereiland in Rotterdam. Deze 
vishandel heb ik één keer van binnen gezien in de jaren vijftig toen ik bij mijn oma 
logeerde. Vis werd er echter al niet meer verkocht. De winkel werd kort daarna 
opgeheven. 

De oorlog heeft grote impact gehad op het gezin van mijn moeder. Niet alleen 
vanwege het bombardement op Rotterdam in mei 1940 en de daarop volgende 
gevechtsactiviteiten in de onmiddellijke nabijheid van de woning, maar ook door 
de gebeurtenissen rond de jongste broer van mijn moeder, oom Finus. Deze was 
betrokken bij verzetsactiviteiten en werd in 1942 opgepakt. Aanvankelijk ter dood 
veroordeeld, kreeg hij gratie en werd hij veroordeeld tot vijftien jaar tuchthuis in 
Duitsland. Tegen het eind van de oorlog werd hij op transport gesteld. De gevange-
nis in Berlijn overleefde hij dankzij de zorgen van een bewaker. Hij trouwde in de 
jaren zestig met diens dochter en verbleef grote delen van het jaar in het toenmalige 
Oost-Duitsland. In verband met de uitkering van zijn invaliditeitspensioen kwam 
hij gedurende korte perioden naar Nederland. Ik heb hem daarom slechts een 
enkele maal ontmoet. Hij stierf in 2000. Hij was hovenier, maar vooral overtuigd 
communist. Mijn oma las daarom het dagblad De Waarheid en was eveneens op 
haar manier de communistische beginselen toegedaan. Boeken werden gekocht 
bij de communistische boekhandel ‘Pegasus’ en dat fonds bepaalde de literatuur 
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die ik las als ik bij haar logeerde. Naast Trouw, de krant die door mijn vader werd 
gedistribueerd, was De Waarheid de krant van mijn jeugd. Beide waren voortge-
komen uit verzetsbladen tijdens de Duitse bezetting, maar volstrekt verschillend 
wat politieke kleur en maatschappelijke opvattingen betreft.

De oudste broer van mijn moeder heeft een relatief voorspoedige loopbaan gehad. 
Hij had een ambtelijke functie bij een bedrijf, woonde in Voorburg en had al in de 
jaren zestig een auto. Dat was in ons milieu zeer bijzonder, het merk is me daarom 
bijgebleven: een Triumph-sport. De middelste broer werkte in de haven. Bij hem 
en zijn vrouw logeerde ik een enkele maal. Zij woonden eveneens in de Van der 
Takstraat. Deze oom ontleende enige faam in de familie aan het feit dat hij van de, 
inmiddels verdwenen, Willemsbrug in de Maas had durven springen. Met geen 
van deze ooms heb ik serieuze, inhoudelijke contacten gehad. Zij zijn inmiddels 
allen overleden en hebben geen aanwijsbare invloed op mijn verdere leven gehad.

Mijn moeder trouwde in 1939, op negentienjarige leeftijd, met Petrus Lenssen. Ruim 
een maand na de huwelijksdag werd mijn oudste broer geboren. Daarna kwamen 
er nog twee dochters. Het huwelijk was slecht en eindigde, na een aanvankelijke 
scheiding van tafel en bed in, waarschijnlijk, 1943, met een definitieve scheiding op 9 
juni 1947. Een kleine maand later werd ik geboren. Deze Petrus Lenssen (gestorven 
in 2000) heb ik nooit gekend, evenmin heb ik mijn oudste (half)broer ooit ontmoet. 
Mijn oudste (half)zus leerde ik pas op latere leeftijd kennen. Zij groeiden op in 
het gezin van hun vader. Het jongere zusje groeide in ons gezin op. Mijn moeder 
hertrouwde in 1948 met Leendert Zwaan, naar ik aanneem mijn biologische vader. 
Tien jaar later overleed hij aan kanker, na een langdurig ziekbed. Ik was toen ruim 
tien jaar oud. Ik kan mij weinig van Leendert Zwaan herinneren. Hij was chef 
expeditie op de drukkerij waar Trouw werd gedrukt en distribueerde de krant per 
auto in de diverse regio’s. Na zijn overlijden bleef mijn moeder achter met zeven 
kinderen. Later, in 1960, werd er een buitenechtelijk nakomelingetje geboren uit 
een anoniem gebleven relatie van mijn moeder.

Mijn eerste levensjaren woonde ik in de Langejufferstraat in de binnenstad van 
Utrecht in een inmiddels gesloopte, toen al onbewoonbaar verklaarde, woning. 
We verhuisden toen ik ongeveer vier jaar oud was naar de Bolstraat in Oudwijk, 
een negentiende-eeuwse volksbuurt. Er woonden voornamelijk (ongeschoolde) 
arbeiders, handwerkslieden en kantoormedewerkers. Een deel van de wijk, de 
Schelpstraat en omgeving, werd beschouwd als echte achterbuurt. De bewoners 
vormden een gesloten gemeenschap met naar verluidt een licht criminele inslag. 
Wij kwamen daar zelden of nooit. Mijn medeleerlingen van de lagere school waren 
onder andere uit deze buurt afkomstig.

Mijn oudere zus trouwde toen zij 21 was. Haar echtgenoot werkte in de bouw. Na 
de huishoudschool heeft ze geen verdere opleiding meer gevolgd. Al mijn broers 
hebben evenals ik de lagere school aan de Bloemstraat bezocht. Mijn jongere broer 
ging naar de Ulo en vervolgens naar de hbs, hetgeen een bijzondere prestatie was in 
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ons milieu. Nadat hij de militaire dienst had vervuld, studeerde hij gedurende drie 
jaar scheikunde. Hij stopte met deze studie, volgde een verpleegopleiding en werd 
psychiatrisch verpleegkundige. Hij eindigde zijn loopbaan als hoofd personeel & 
organisatie. Zijn jongere broer bezocht de ambachtschool. Op een bepaald moment 
ging hij werken in een bedrijf dat handelde in kogellagers. Van dat bedrijf werd hij 
later (mede-)directeur. Zijn jongere broers, een tweeling, volgden met wisselend 
succes de mavo en de lts. Een van hen maakte carrière in het verzekeringswezen, de 
ander heeft een wao-uitkering. De jongste broer ging naar de lts, werd banketbakker 
en kreeg een eigen bedrijf.

De broer die in 1960 werd geboren, heeft een moeilijke en ingewikkelde jeugd 
gehad. Hij was nakomeling in een onsamenhangend gezin, zonder vader. Lange 
tijd wisten wij niet beter dan dat hij een logerend neefje was. Pas later kwam ik 
erachter dat hij een halfbroertje was. Hij bezocht de lagere school, toen ik al op de 
Kweekschool zat. Voor een van mijn scripties heb ik nog wat leeronderzoekjes met 
hem gedaan. Hij was een trage leerling. Later heb ik bemiddeld bij zijn overgang 
naar een school voor speciaal onderwijs. Hij werd uiteindelijk ook banketbakker 
evenals zijn oudere halfbroer.

De eerste keer dat het gezin op vakantie ging, was begin jaren zestig van de 
vorige eeuw. Via bemiddeling van Oom Finus, die daar de beheerder kende, 
kwamen wij terecht op kampeercentrum ‘de Leemkule’ in Hattum. Waar de 
vakantie van werd betaald, weet ik niet. Ook later hebben we daar vakanties 
doorgebracht. De eigenaar/beheerder13 van het centrum was Paul Voerman, een 
zoon van de beroemde Jan Voerman jr., de schilder van de IJssel en de plaatjes 
in de beroemde Verkade-albums. Wij noemden hem oom Paul. Hij bewoonde 
een bungalow bij het park en had regelmatig groepen jongens te logeren. Ik 
heb daar diverse malen tijdens vakanties met andere jongens verbleven. Het 
was een omgeving van beschaving en discipline. Er stonden grote hoeveelheden 
boeken. Er was een open haard. We speelden veel en verrichten karweitjes op 
het terrein. Soms gingen we met de gigantische Chevrolet met open kap naar 
Zwolle om inkopen te doen. De thuiskomst na de treinreis was een confrontatie 
met een wereld die wel mijn thuis was, maar waarin ik mij niet thuis voelde.

In Oudwijk en zeker in ons gezin werd veelvuldig op de pof geleefd. Een vorm van 
kredietverlening door de plaatselijke neringdoenden, waarbij het opschrijfboekje 
als creditcard avant-la-lettre diende. De kruidenier schreef alle boodschappen 
in dat boekje op. Dat kostte niet al te veel tijd, gezien de geringe omvang van het 
assortiment en de bestellingen. Door de permanente financiële nood waarin het 
gezin verkeerde, werd er vaak heel laat afgelost. Dat betekende dat je soms bij de 
kruidenier kwam en onverrichter zake weer naar huis ging, hij weigerde dan nog 

13 Vakantieverblijf ‘De Leemkule’ is in 1951 gesticht door onder anderen Paul Voerman. Hij was actief 
in de padvinderij en erg betrokken bij de opvoeding van jongeren, o.a. door het organiseren van 
zomerkampen.
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langer de boodschappen ‘op te schrijven’. Een situatie die tot de trauma’s van mijn 
jeugd ging behoren. Middenstanders met een al te groot hart, zoals de schoenmaker 
op de Burgemeester Reigerstraat die soms maanden op zijn geld moest wachten 
en dan wekelijks een bedragje kwam ophalen – ‘Ma! De schoenmaker staat aan de 
deur!’ – moeten daar ook ernstig onder geleden hebben. Voor mijn moeder was 
dit een dagelijkse plaag: leveranciers die om hun geld kwamen vragen dat er dan 
domweg niet was.

Eens is er zelfs sprake geweest van boedelverkoop door de deurwaarder. Het desbe-
treffende plakkaat was al tegen de gevel geplakt, althans dat beeld heb ik jaren voor 
ogen gehad, maar op het laatste moment ging de verkoop niet door. Soms maakten 
we gebruik van sociale steun door de gemeente. Zo kon je bij een gemeentelijk depot 
gratis schoenen en kleding verkrijgen. Degelijke spullen en als zodanig herkenbaar. 
Van mijn veertiende tot mijn negentiende werkte ik dagelijks van vijf tot acht ‘s 
avonds als schoonmaker bij de Chemische en mechanische stofbestrijdingsonder-
neming (Cemsto). Mijn moeder was al jaren in dienst als schoonmaakster bij dat 
bedrijf. Mijn jongere broer vergezelde haar daarbij regelmatig. Ik verdiende iets 
in de orde van een gulden vijfentwintig per uur14, hetgeen per week zo’n achttien 
gulden opleverde. Een voor mij vrij riant bedrag. Daarvan kocht ik kleren, sigaretten 
en later mijn (school)boeken. Ook in de weekenden maakte ik regelmatig (school)
gebouwen schoon. 

Mijn rol in het gezin is uiterst marginaal geweest, ook al was ik de oudste zoon. Mijn 
zus en jongere broer hebben het meest bijgedragen aan het bij elkaar houden van het 
gezin, ook in latere fasen. Ik trok me terug op mijn kamer en bemoeide me weinig 
met de gang van zaken. Ik had en heb nauwelijks contact met de overige leden van 
het gezin, afgezien van mijn jongere broer. Van een echte relatie met mijn moeder 
is ook nauwelijks sprake geweest. Toen ik nog thuis woonde, communiceerden we 
weinig of niet. We waren daar beiden niet sterk in. Ik heb mijzelf opgevoed voor 
zover daar sprake van was. De aandacht ging uit naar de dagelijkse strijd om het 
bestaan. Ik was een einzelgänger. Na mijn huwelijk heb ik jaren geen of nauwelijks 
contact met haar gehad. Later nadat zij naar Houten was verhuisd, ging ik wel eens 
bij haar op bezoek. De familiebijeenkomsten tijdens haar verjaardagen woonde ik 
niet bij. Op latere leeftijd dementeerde ze en verbleef ze in een tehuis. Ze overleed 
in 2006. Terugblikkend heeft ze een ongelooflijk moeilijk leven gehad en heeft ze 
het zichzelf ook niet gemakkelijk gemaakt. Van haar eerste man scheidde ze na een 
moeilijk huwelijk. Van hem had ze drie kinderen. Met haar tweede man leefde ze 
in hevige conflicten, tot hij, na tien jaar overleed. Zij had vijf kinderen van hem. 
Mijn oudere zus en ik hebben die periode vrij bewust meegemaakt. Later kwam er 
nog een jongetje bij, van wie de vader onbekend is gebleven. Desondanks is ze er in 
geslaagd de kinderen redelijk succesvol, gezien de omstandigheden, op te voeden. 
Met geld kon ze niet omgaan, maar ze vocht voor haar kinderen als dat nodig was. 
Toen ik in de vierde klas zat, overleed mijn vader. Tijdens zijn langdurige ziekte 
14 Het bruto-uurloon van een arbeider was in 1960 f. 2,13.
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kwam met enige regelmaat de predikant van de hervormde Wilhelminakerk op 
bezoek, ds. Spilt, een hervormde-bonder, die later synodepraeses werd. Mijn vader 
kwam uit de omgeving van Numansdorp en was afkomstig uit een confessioneel 
milieu. Zijn dood betekende emotioneel weinig voor me. Ik had geen bijzondere 
band met hem. Ik herinner me vooral de voortdurende hoogoplopende ruzies tus-
sen hem en mijn moeder. Drie maanden voor zijn overlijden besloot mijn moeder, 
ongetwijfeld mede onder invloed van de bezoeken van de dominee, de oudere 
kinderen te laten dopen. Dat geschiedde in december 1957 in de Wilhelminakerk, 
gelegen aan de ‘goede’ kant van het Wilhelminapark. In die periode ging het gezin 
regelmatig naar de kerk. 

In 1988 verscheen Buurt in balans, een sociologische studie over de ontwikkelingen 
van Oudwijk na de Tweede Wereldoorlog.15 De aanleiding van de studie was dat 
in veel renovatiewijken de sociale samenhang verloren was gegaan. De vraag was 
of dat in Oudwijk ook het geval was. Ik vertrok uit Oudwijk op mijn 23e, in 1970 
dus. Vlak voordat de renovatie daadwerkelijk ter hand werd genomen. De schets 
die het boekje geeft van de naoorlogse periode is de moeite waard. Het was in 
de jaren zestig van de vorige eeuw nog een enclave van arbeiderscultuur die zich 
sterk onderscheidde van die van de ‘burgers’ in de wijken er om heen. Kenmerken 
van die cultuur zijn dat ze over economisch noch cultureel kapitaal beschikken, 
de leden ervan bevinden zich in het ‘rijk van de noodzakelijkheid’ zoals Bourdieu 
dat noemt.16 Hier overheerste niet het afstandelijke, maar het directe. De wijk 
ontstond schoksgewijs en zonder plan in de laatste decennia van de negentiende 
eeuw. Speculanten bouwden zoveel mogelijk woningen, die over het algemeen 
klein en goedkoop waren. De spoorlijn die in 1874 werd aangelegd aan de oostkant 
van de stad scheidde de wijk van de stad. Pas in 1910 kwam hier verandering in. 
Met de aanleg van het Wilhelminapark ten oosten van de wijk werden daar grote 
herenhuizen gebouwd. Deze omarmen als het ware Oudwijk. Utrecht kende daarmee 
zijn eigen variant van de ‘Goudkust en de Sloppenwijk’. Tussen 1930 en 1960 was 
de wijk stabiel. De buurt werd bevolkt door grote gezinnen die hun stek gevonden 
hadden en daar vaak voor lange tijd bleven. Oudwijk verwierf in die periode haar 
naam als echte volksbuurt. In de literatuur over dergelijke volksbuurten worden 
als kenmerken daarvan genoemd: de bevolking behoort tot de sociaal-economisch 
zwakkere groepen, er is saamhorigheid, een samenklontering van families, een rijk 
verenigingsleven en een duidelijk normenpatroon. Het deel van de Bolstraat waarin 
ik woonde voldeed niet helemaal aan deze kenmerken. Wellicht was dat het gevolg 
van de enigszins heterogene samenstelling van de bewoners en hun in enkele geval-
len wat hoger sociaal niveau. Er was geen sprake van saamhorigheid – men leefde 
overwegend op zichzelf -, geen samenklontering van families (behalve binnen het 
huisgezin als gevolg van de woningnood) en er was ook geen rijk verenigingsleven. 

15 H. van der Loo, R. Loozen, en J. Oosterman, Buurt in balans. Levensstijlen in nieuw Oudwijk 
(Utrecht 1988).

16 Ibid., 22.
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Er was zelfs geen straatvereniging die jaarlijks straatfeesten organiseerde, zoals dat 
in andere straten wel het geval was. Die straatfeesten ontstonden als gevolg van de 
bevrijding in 1945 en bleven nog tot in de jaren zeventig in stand. Ze waren strikt 
bestemd voor de bewoners. Anderen kwamen de straat niet in. Die was afgezet en 
de toegang werd bewaakt. De sociale stratificatie binnen de wijk, binnen straten 
ten opzichte van elkaar en zelfs binnen delen van straten, was subtiel. Buurt in 
Balans beschrijft hoe de goede delen van de wijk zich onderscheidden doordat de 
bewoners ervan ’s zomers niet buiten op de stoep zaten, dat gold ook voor dat deel 
van de Bolstraat waar wij woonden. In de wijk werden bepaalde straten nadrukkelijk 
als asociaal getypeerd. Ruzies kwamen veelvuldig voor: burentwisten, ruzies om 
kinderen. Men loste die zelf op, politie kwam er zelden aan te pas.17 Eind jaren zestig 
begon de grote exodus. De sanering van oude stadswijken voltrok zich. Tweederde 
van de oude bewoners vertrok en vele nieuwe kwamen binnen. Dat waren vooral 
veel alleenstaanden, jongeren en studenten. Opvallend genoeg vestigden zich weinig 
buitenlanders in de wijk. De belangstelling van vooral studenten dreef de prijzen 
van de huizen op. Inmiddels is de wijk een ‘yuppen’-wijk geworden.

Wij bewoonden een bovenhuis. Dat bestond uit één verdieping met een woon-, tus-
sen- en achterkamer, een keuken, een toilet en een zijkamertje. Daarboven bevond 
zich één grote zolder. Mijn ouders sliepen in de achterkamer. De zeven, later acht, 
kinderen sliepen eerst in de tussenkamer op stapelbedden, later op zolder. Op die 
zolder lagen ’s winters ook de eierkolen en het antraciet opgeslagen. In de loop der 
tijd werden daar successievelijk kamertjes getimmerd van latten en hardboard. Er 
was een gootsteen met één koudwaterkraan. Mijn zuster had als enig meisje in het 
gezin het eerst een eigen kamertje. Ik beschikte samen met twee jongere broers over 
één kamer met stapelbedden. De vier overige broers sliepen op stapelbedden op 
het restant van de zolder. Verwarming was er aanvankelijk niet. Later verschenen 
er diverse typen kachels: elektrische straalkachels, butagaskachels en even zelfs een 
(levensgevaarlijk) kolenkacheltje. In de woonkamer stond de kolen- (later gas-) 
kachel die lange tijd de enige verwarmingsbron in huis was. Het grote gezin zorgde 
voor erg veel overlast bij de benedenburen. Ruzies kwamen dan ook veelvuldig 
voor. Ik herinner mij dat mijn moeder een grote teil water uit het raam kieperde 
op het plaatsje van de benedenburen. De aanleiding vormde de avances van de 
benedenbuurman in de richting van mijn oudere zus. Gebaad werd er in het badhuis 
op de Homeruslaan zij het met onregelmatige frequentie. In de periode dat ik de 
Kweekschool bezocht, werd er een doucheruimte gebouwd op zolder door de vriend 
van mijn zuster. In die tijd kwam er ook telefoon in huis.18

Het bezoek aan het badhuis was een fenomeen op zich en niet geheel vrij van 
stress. In de regel geschiedde dat op vrijdag. Je kon kiezen tussen een kuipbad 

17 Ibid., 46.
18 In 1956 waren er in Nederland ruim zeven telefoons per honderd inwoners. In 1960 waren dit er al 

9. Overigens bleef de telefoon jarenlang een statussymbool. Bij ons hing de telefoon, een omvangrijk 
zwart bakelieten geval, in de gang.
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of een stortbad, had een beperkt aantal minuten de tijd – aangegeven door een 
klok waarvan de wijzers door de badjuffrouw werden verschoven – en als je te 
lang bezig was, werd er geklopt en als opperste sanctie werd de deur onverwacht 
geopend door één der dames. Bij het loket kreeg je je kaartje en kon je ook een 
klein stukje zeep kopen en een handdoek huren. De laatste bracht ik in de 
regel zelf mee. Dan begon het wachten op je beurt. De badruimte was voorzien 
van een grote hoeveelheid hokjes, zeer lawaaierig – er werd veel geroepen en 
gezongen – gevuld met stoom en driftig dweilende dames. 

Deze ervaringen deelde ik met iemand die ik veel later ontmoette, de socioloog 
Anton Zijderveld. Hij was door mij gevraagd als inleider tijdens een van 
de tweejaarlijkse seminars die ik organiseerde als bestuurder van Roc Asa. 
Tijdens ons kennismakingsgesprek bleek dat ook hij was opgegroeid in de 
buurt van het Wilhelminapark. Dat grote stadspark scheidde Oudwijk onder 
andere van de Wilhelminaparkbuurt. Daar groeide Anton op. Wat we gemeen 
hadden was het bezoek aan het badhuis. Wat ons scheidde was het park en 
de lagere school die we bezochten. Anton ging naar de Maliebaanschool, ik 
naar de Bloemstraatschool. Het onderscheid tussen witte en zwarte scholen 
bestond toen nog niet. De diepe sociale kloof tussen scholen echter al wel. Die 
werd niet als een probleem ervaren. Eerder als een bevestiging van de wijze 
waarop de samenleving in elkaar stak. In het prachtige boekje ‘ Het geluk van 
de brug’19 noemt Fens hele stukken van de wijk Amsterdam-West van zijn 
jeugd ‘doorleerbuurten’. Een treffende aanduiding voor het feit dat de daar 
wonende middenklasse in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw veel 
talent voortbracht en dat dat talent ook de gelegenheid kreeg ‘door te leren’ en 
daarmee hogerop in de maatschappij te komen. Het ‘doorleren’ bepaalde de 
ontwikkeling van de buurt. Maar er was ook de grens met de andere buurt: 
Zuid. ‘Zuid was de meest totaal andere wereld, voor mij een soort gunstgebied.’ 
Het overschrijden van die grens als Fens naar het gymnasium ging, betekende 
dagelijkse vervreemding en ontvreemding.

1.2 De lagere school (1953-1960)

Ik ging naar de kleuterschool in de Bolstraat. Aan die periode heb ik nauwelijks of 
geen herinneringen. Daarna bezocht ik de Bloemstraatschool. Beide scholen lagen 
op loopafstand van mijn ouderlijk huis. Het was een Lagere School met de Bijbel. 
Die keuze was vanzelfsprekend. Ik kende geen kinderen uit mijn omgeving die naar 
andere scholen gingen dan deze school of de Maliebaanschool. Deze laatste school 
was in 1921 gesticht en had jarenlang ook een ulo-afdeling. De Bloemstraatschool 
kende een dergelijke afdeling niet. In de jaren vijftig verhuisde de ulo-afdeling naar 
een gebouw aan de Rubenslaan en werd een zelfstandige school. Ik zou daar mijn 
(m)ulo-opleiding gaan volgen en daarmee kwam ik toch nog, zij het met vertraging, 
19 K. Fens, Het geluk van de brug. Het Amsterdam van Kees Fens (Amsterdam 2008).
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sociaal-cultureel in een ander milieu terecht. De keuze tussen de Maliebaanschool 
en de Bloemstraatschool was gebaseerd op milieu en geloofsrichting. Gedurende 
mijn gehele lagere-schoolperiode heb ik opmerkelijk genoeg zelden contact gehad 
met kinderen die een openbare of katholieke school bezochten. Er was sprake van 
scherpe segregatie, zowel op grond van afkomst en milieu als op grond van geloofs-
overtuiging. In Buurt in Balans komt een pastoor aan het woord die de verhalen 
over vroegere solidariteit sterk relativeert, vooral ook gezien de geloofsverschillen: 
‘Buurtsolidariteit bestond vroeger ook niet, hoor en het was zeker ook niet de kerk 
die de mensen samensmeedde in een wijk als Oudwijk waar de katholieken en 
protestanten door elkaar zaten. Voor een katholiek was een protestant toch meer een 
ketter (…). Ook toen was er sprake van een subtiel evenwicht; een ‘way of life’ die 
de mensen gevonden hadden om het met elkaar uit te houden. Daartoe behoorde 
bijvoorbeeld de burenplicht, de buren helpen in nood.’20 Opmerkelijk genoeg wordt 
in Buurt in balans de Maliebaanschool niet genoemd als school waar kinderen uit 
Oudwijk heengingen. Wellicht kwam dat ook heel weinig voor. De Bloemstraatschool 
behoorde volgens deze studie tot de ‘mindere’ lagere scholen. Evenals de openbare 
school aan de Minstraat in Oudwijk die de ‘Klompenschool’ werd genoemd. Dit 
waren scholen waar ‘niks achter zat’ men kon daar geen vervolgopleiding krijgen.21 
De Bloemstraatschool was een typische volksschool van Nederlands Hervormde 
signatuur met geringe ambities en gehuisvest in een uitgewoond en gedeeltelijk 
ongebruikt gebouw. Het pand herbergt nu een wijkcentrum. De Maliebaanschool 
was een (synodaal) gereformeerde instelling en bestemd voor de betere, zowel wat 
milieu als niveau betreft, leerlingen. Hoe het gebouw er uitzag, weet ik niet. Het 
was gesitueerd op een terrein achter de huizen aan de Maliebaan, bereikbaar via een 
nauwe doorgang, afgesloten door een hek en vanaf de weg niet zichtbaar.

Ik heb tijdens mijn lagere-schoolperiode twee vriendjes gehad die tegenover elkaar 
woonden in de Bolstraat, vlak bij mijn huis. Ze gingen wel met mij om, maar niet 
met elkaar. Ze vertegenwoordigden twee werelden die tegenover elkaar stonden. Op 
een of andere manier wist ik mij in beide te bewegen. Jan woonde in een huis dat 
zich niet voegde in het gevelpatroon van de straat – dat patroon bestond uit percelen 
bestaande uit een benedenhuis en een bovenhuis met afzonderlijke huisdeuren – 
maar dat geïsoleerd en een paar meter uit de rooilijn naar voren stond. Het huis met 
zijn voortuintje versmalt de straat nog steeds aanzienlijk. Historisch gezien stamt het 
uit de tijd waarin Oudwijk nog een buurtschap met hoveniers was. Naast dit huis 
strekt zich een enorme tuin uit, waarin zich nog twee huizen bevinden. Eveneens 
voormalige hovenierswoningen. De plek en het karakter van het huis waren meer 
dan symbolisch. Het gezin was (synodaal) gereformeerd en kerkte in de Oosterkerk 
aan de Maliebaan. Zij hielden zich bovendien streng aan de zondagsheiliging. In 
onze straat ging verder eigenlijk niemand naar de kerk. Op zondag werd er buiten 
gespeeld en in latere tijden ging men naar het stadion om DOS te zien spelen. De 

20 Van der Loo, Buurt in balans, 9.
21 Ibid., 40.
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vader van Jan had een goede baan, naar mijn beleving in de overheidssfeer, en de 
oorlog drukte nog steeds een stempel op het doen en laten van het gezin. Ze waren 
uiterst Oranjegezind en in het huis bevonden zich veel parafernalia van militaire 
aard. Jan zat op de Maliebaanschool. Ik was jarenlang – totdat hij naar de Christelijke 
hbs ging en ik naar de christelijke mulo – vrij intens met hem bevriend. Ik kwam 
veel bij hem over de vloer, speelde op zolder, at met het gezin en luisterde naar de 
Bijbellezing, ging met hen naar de kerk en maakte zo van nabij mee wat er omgaat 
in een modaal gereformeerd gezin in de jaren vijftig. Ik kreeg ook kleren van hem, 
die zijn moeder voor mij vermaakte. Ik herinner mij een pak met ‘plusfour’- broek, 
ook wel genoemd ‘drollenvanger’, dat ik enige tijd heb gedragen. In dit gezin ervoer 
ik voor het eerst in mijn leven een zekere cultuur, belezenheid, beschaving. Orde 
en regelmaat. Men at op tijd en gezamenlijk. Op zondagavond na de kerk werd het 
plastic tafelkleed uitgerold en kwam er koude makreel op tafel. Zij hadden enige 
tijd een Pools jongetje te gast, waarschijnlijk in het kader van een hulpprogramma. 
De wijze waarop zij met mij omgingen moet ook te maken hebben gehad met een 
dergelijke levenshouding. Jan kwam overigens nooit bij mij thuis. Onze milieus 
hadden geen raakvlakken. Mijn moeder had ook geen contact met zijn ouders. 
Als ik op zondag bij hem was, speelden wij niet buiten, maar achter in de tuin, in 
de grote schuur of in huis. Voetballen mocht, zij het op het plaatsje achter. Jan was 
een lezer en had een intellectuele uitstraling. Het gezin bezat televisie noch auto. 
Nadat hij verhuisd was, heb ik hem nog een keer bezocht. Daarna hebben we elkaar 
niet meer gezien.

Mijn tweede vriendje was William. Hij was de jongste in een groot gezin. Zij woonden 
in een benedenhuis, enkele huizen verwijderd van mijn ouderlijk huis, dat een vrij 
grote tuin had, zoals veel benedenhuizen in de straat. We speelden veel in die tuin, 
voorzien van een kippenhok en grenzend aan de speeltuin in de Bloesemstraat. 
Die benedenhuizen waren klein. Ze bestonden uit een lange gang met toilet, een 
voorkamer, een tussenkamer en achterkamer, een zijkamer en een keuken. In dit 
huis woonden lange tijd behalve de ouders van William, en hijzelf, ook twee oudere 
broers en een getrouwde broer met zijn echtgenote, een Surinaamse. Zij vormde 
een bijzondere verschijning in onze straat. William was een nakomertje en zijn 
ouders waren relatief oud. De woningnood was in die periode nog ongekend hoog 
en kinderen woonden nog lange tijd bij hun ouders in. Het huis had uiteraard 
geen badkamer. William bezocht ook de Bloemstraatschool. Op maandag gaf zijn 
vader hem een sigaar mee voor meester Danvers, het hoofd der school. Die rookte 
de sigaar op voor de klas, zittend achter zijn bureau. De vader van William was 
fabrieksarbeider die op zijn fiets naar de fabriek in De Bilt ging. Na de lagere school 
ging William werken in de fabriek van zijn vader. We zagen en spraken elkaar in de 
jaren daarna nog wel, maar onze werelden verschilden te veel.

Ook in dit gezin was de invloed van de bezetting nog voelbaar. Het gerucht ging dat 
de ouders in de oorlog ́ fout´ waren geweest. Scherp staat in mijn geheugen gegrift 
de avond waarop de film ‘Als twee druppels water’ werd uitgezonden – de verfilming 
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van De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans. De familie keek er zwijgend 
naar en na afloop was het commentaar dat ‘Nederlandse films altijd zo donker waren’. 
Een van de zonen had aan het Oostfront gevochten. Een andere zoon vocht later in 
Korea. Fysieke kracht was een belangrijk goed in dit gezin. Straatgevechten werden 
niet gemeden en zo mogelijk uitgelokt. Ook William was zeer gespierd. Hij ontleende 
daar een onmiskenbare zelfverzekerdheid aan. Hij wist dat hij elke tegenstander 
kon verslaan. Het gezin was zeer gastvrij. Grofbesnaard, maar hartelijk. Het had een 
sterke interne band en bemoeide zich weinig met anderen. Het was gek op Duitse 
schlagers en bezat veel grammofoonplaten van Freddy Quinn. Er was geen armoede 
of tekort. Er werd stevig gerookt en veel gedronken. Enkele oudere broers hadden 
een motor. Ik kwam er veel over de vloer, at mee en keek er televisie. Het gezin bezat 
als een der eersten in de straat een dergelijk apparaat. In ons gezin kwam er pas in 
1963 televisie in huis. De beelden van de aanslag op president Kennedy zag ik op 22 
november van dat jaar bij ons thuis. Als klein kind keken we op woensdagmiddag 
naar kinderprogramma’s bij buurtgenoten. We betaalden dan een stuiver en zaten 
op planken die over de nette stoelen waren gelegd, met tien andere kinderen naar 
‘Tante Hannie’ te kijken. De eerste uitzendingen van voetbalwedstrijden bekeken 
we door de ramen bij buren in de straat. Van de lagere school aan de Bloemstraat 
herinner ik mij betrekkelijk weinig. De school werd bezocht door kinderen uit de 
buurt. Velen kwamen uit asociale gezinnen, zoals dat toen heette. Eén oud-leerling 
heeft de status van landelijke beroemdheid verworven: Willem van Hanegem. In Van 
Hanegems biografie22 wordt diens lagere schooltijd ‘kort’ genoemd. (Abusievelijk 
wordt gesproken over de ‘Bloemschool’ in plaats van de Bloemstraatschool.). We 
troffen elkaar later, hij was toen al plaatselijk bekend als voetballer bij Velox, nog wel 
eens bij de kapper. Meester Danvers, het hoofd der school, was een begrip in de wijk. 
Hij droeg altijd een driedelig pak, had een snor, rookte sigaren en bereed een motor. 
Hij woonde in De Bilt in een groot wit huis en vertelde regelmatig over de leerling 
die ooit naar de hbs was gegaan, dankzij zijn bemiddeling. Ik had geen vrienden 
op deze school. Je vriendjes kwamen uit je straat. De animositeit, om niet te zeggen 
vijandigheid, tussen de bewoners van de straten onderling was even opvallend als 
groot. De straat, of het deel daarvan waar je huis stond, bepaalde je identiteit. In de 
andere straten woonden mensen die minder of beter, in ieder geval anders waren en 
met wie je niet omging. Er waren straatgevechten, vooral na de jaarwisseling als er 
werd gevochten om de afgedankte kerstbomen. Oudwijk was wel een arbeiderswijk, 
maar daarbinnen was de sociale segregatie relatief groot en deze werd als zodanig 
ervaren. Men was hard voor zichzelf en voor elkaar. Alleen wie uit de onmiddellijke 
omgeving kwam werd vertrouwd. Je vermeed als kind bepaalde straten, ook al lagen 
die nog geen honderd meter verderop. Ook Buurt in balans constateert: ‘Toch mag 
men (…) niet meteen concluderen dat heel Oudwijk één grote familie was, waar 
iedereen bij elkaar in- en uitliep. Naast gevoelens van saamhorigheid bestonden 
onder de Oudwijkers ook gevoelens van distantie, waarbij het er om ging zich in 
sociaal opzicht tegenover elkaar waar te maken. Heel belangrijk bijvoorbeeld was 
22 M.J. Verkamman, J. Derksen en H. Borst, Willem van Hanegem (Rotterdam 2008). 
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toen al het onderscheid tussen de ‘goede’ en de ‘slechte’ delen van de buurt.’23 Van 
criminaliteit was nauwelijks sprake. De touwtjes waarmee het deurslot kon worden 
opengetrokken hingen uit de brievenbussen en fietsen werden niet op slot gezet. Er 
viel overigens ook niet zo heel veel te ontvreemden in die jaren en vreemdelingen 
werden onmiddellijk gesignaleerd.

Ik heb geen plezierige lagere-schooltijd gehad. Dat lag aan de school, maar ook aan 
de gezinssituatie. Herinneringen aan het onderwijs heb ik nauwelijks. Hoogstens wat 
beelden en momenten. Kennelijk werkt het geheugen ook in deze zin sanerend. Ik 
beschik niet over gestructureerde, chronologische waarnemingen als herinnering. 
Zo weet ik niet hoe ik lezen heb geleerd. Thuis in ieder geval niet, dus dat moet op 
school geweest zijn. Voorgelezen werd er thuis uiteraard ook niet. De school was 
voor mij geen warm pedagogisch bad. Je ging er heen, omdat je niet beter wist. 
Ongetwijfeld heb ik in mijn lagere-schoolperiode veel gelezen. Ik heb daar echter 
niet al te veel beelden bij en eventuele kinderboeken zijn niet bewaard. Eén titel 
is me bijgebleven, dat was ‘Jean Piaggi’ van Torry Gredsted. Dat boek heb ik vele 
malen herlezen, wellicht ook bij gebrek aan andere boeken. Toen ik wat ouder was, 
maakte ik intensief gebruik van de uitleenbibliotheek van de kantoorboekhandel 
in de Oudwijkerdwarsstraat. Een bibliotheek die hoofdzakelijk leek te bestaan uit 
cowboyromans en oorlogsliteratuur. De boeken waren gekaft in grauw papier en 
hadden een nummer op de rug. Ik heb geen idee meer wat de uitleenprijs was. De 
omnibus van Frits Wöss, Honden wilt ge eeuwig leven?, over de slag om Stalingrad 
herinner ik me. Het verschijnsel openbare bibliotheek was me aanvankelijk onbe-
kend. Later maakte ik daar intensief gebruik van. 

Van de lessen van meester Danvers in de zesde klas is mij, afgezien van de sigaren, 
weinig bijgebleven. Elke maandag moesten wij een gezang of psalm uit een dun 
boekje uit het hoofd hebben geleerd. Wij knipten dan de tekst van het desbetreffende 
lied uit en plaatsten dat in de ronding van het inktpotje dat wij eerst in de kolenkit 
leegden. Zo overleefden we de beurt en kwamen we de winter door.

Om de een of andere reden werd besloten mij het zesde leerjaar nog een keer over 
te laten doen. Dat zal wellicht te maken hebben gehad met mijn leeftijd. Ik was een 
vroege leerling en de school had geen ulo-afdeling. Kennelijk werd de stap naar het 
vervolgonderwijs, waarschijnlijk was de mulo beoogd, in één keer te groot geacht. 
In dat tweede jaar in de zesde klas heb ik me vooral beziggehouden met het openen 
van de schooldeur tijdens de lessen en met het doen van boodschappen. Eén bood-
schap droeg een bijzonder karakter. Het betrof het bezorgen van een map met te 
tekenen brieven bij een bestuurslid van de school. Een notaris die kantoor hield aan 
de Pausdam. Vervolgens nam ik de map met de getekende brieven weer mee terug. 
De wandeling heen en terug besloeg gauw anderhalf uur. In hoeverre het overdoen 
van de zesde klas – doubleren kon het niet worden genoemd – toegevoegde waarde 
heeft gehad, is moeilijk in te schatten. Ik was een jaar ouder, dat was al een hele 

23 Van der Loo, Buurt in balans, 38. 
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vooruitgang. Mijn jongere broer bleef niet zitten op de lagere school, maar wel in 
het eerste jaar van de mulo. 

Als directeur en later bestuurder van een onderwijsorganisatie had ik in de 
periode 1980-2000 veelvuldig te maken met fusies en daardoor ook met no-
tarissen. Tijdens mijn eerste fusie in 1984 werden de statutaire en financiële 
besognes behandeld door de notaris die kennelijk een vaste relatie was van de 
beide academies, notaris Konings. Gevestigd aan de Pausdam te Utrecht. Een 
man die al tientallen jaren bestuurlijk actief was in het protestants christelijk 
onderwijs te Utrecht. Hij is inmiddels overleden.

Meester Danvers herinner ik mij, meester Vink is mij bijgebleven. Behalve vanwege 
zijn postuur maar vooral vanwege de wijze waarop hij de wandelsport op school 
stimuleerde. Hij volgde Danvers op in het jaar dat ik de zesde klas overdeed. Meester 
Vink speelt in de biografie van Van Hanegem een rol als organisator van een school-
voetbalteam en was wellicht de ontdekker van Van Hanegem. Het deelnemen aan 
wandeltochten was de enige buitenschoolse activiteit waarvan sprake was. Dergelijke 
georganiseerde wandeltochten waren in die jaren zeer populair. Ze vonden overal in 
het land plaats. Ze leverden medailles en bekers op en droegen een bijzonder karakter. 
Er was namelijk geen sprake van gezellig, koutend slenteren langs ‘s Heren dreven. 
Prijzen werden uitgereikt voor de groepen die het meest gedisciplineerd in de pas 
wandelden, die het beste – dat wil zeggen uniform – gekleed waren en die het fraaiste 
zongen. Je liep dan ook strak in drie rijen, paste een speciale bochtentechniek toe en 
beheerste de kunst om in de pas te geraken als je daar even uit was geraakt. Tenslotte 
voerde de groep ook een vaandel mee met de tekst CSB (Christelijke School Bloem-
straat). Dat heb ik enkele malen mogen dragen, hetgeen betekende dat ik een goed 
en betrouwbaar groepslid was. Hoogtepunt van het jaar vormde de avondvierdaagse 
in Utrecht. Met als toppunt de dag van de intocht. Dat betekende dat je met de groep 
over de volle breedte van de straat met stalen gezicht voor je uitkijkend in drie rijen 
op de maat van de muziek marcheerde. Familieleden reikten bloemen uit. Die moest 
je op een bijzonder manier in de kom van je gebogen arm deponeren, zodat je met 
die arm kon blijven zwaaien. Meester Vink was nog reusachtiger dan anders. Hij liep 
vooraan naast de groep en gaf het tempo aan. Wij droegen allen witte kleding, het 
goedkoopste uniform. De avondvierdaagse was in die jaren vooral een aangelegenheid 
van wandelverenigingen en minder van loslopende individuen. De intocht had een 
welhaast militair karakter. Behalve de wandeltochten waren ook de jaarlijkse aubades 
op het Domplein ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin hoogtepunten 
in het bestaan. Ook dan vertrok je groepsgewijs vanaf de school, met vaandel en 
zingend om op het plein, tezamen met vele andere schoolkinderen onder toezicht 
van de burgemeester vaderlandse liederen te zingen.

In mijn latere professionele loopbaan kwam ik Evert Vink weer tegen. Inmiddels 
directeur van een apothekersassistentenopleiding in Utrecht, een particuliere 
opleiding die later is opgegaan in het reguliere middelbaar beroepsonderwijs. 
Hij bleek in een nog latere fase bestuurslid te zijn van MDGO ‘De Oudenoord‘, 
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een mbo-school in Utrecht die een rol heeft gespeeld tijdens de fusieprocessen in 
de opmaat naar de Roc-vorming. Bij zijn afscheid daar hebben we elkaar weer 
voor het eerst gesproken in ruim 35 jaar. Hij als oud-directeur en bestuurslid 
van een mbo-instelling, ik als directievoorzitter van eveneens een mbo-instelling. 
Evert Vink is inmiddels overleden.

1.3 De (m)ulo (1960-1965)

Iemand besloot dat ik naar de (m)ulo zou gaan. Dat was in 1960, ik was toen dertien. 
Het werd, uiteraard, de Christelijke School voor Ulo – later de dr. De Nooyschool 
voor mavo – aan de Rubenslaan. De directeur was de heer Theo Rijsewijk. Mijn 
oudere zus had enige jaren de huishoudschool bezocht. Het verschijnsel ulo vormde 
echter een geheel nieuwe dimensie in ons gezin.24 Ik bezat opeens een boekenplankje 
met schoolboeken en ik had huiswerk. Er werd een nieuwe kamer voor mij inge-
richt, de zijkamer, die voordien vooral als opbergruimte werd gebruikt. Ik kreeg de 
beschikking over een antiek cilinderbureau, waarvan de herkomst mij onbekend 
was en ik kocht via de Wehkampcatalogus een radiootje van blauw plastic met 
een verlichte zenderschaal. Sociologisch gezien betekende deze stap dat ik in onze 
straat tot de intellectuelen behoorde. Veel klasgenoten gingen gewoon werken. Jan 
bezocht inmiddels de hbs en William ging naar de fabriek.25 

Mijn prestaties in het eerste jaar van de ulo waren slecht. Het kerstrapport vertoonde 
acht onvoldoendes. Ik werd desondanks bevorderd met voor zes van de elf leervak-
ken onvoldoendes. Welke overgangscriteria werden gehanteerd, is me onbekend. 
Kennelijk werden mijn capaciteiten niet alleen op grond van de cijfers ingeschat. Het 
tweede jaar ging onverwacht goed. De vier voor algebra bleek een constante te zijn. 
Ik ging over met twee onvoldoendes. In klas drie gooide ik de kont tegen de krib. Het 
pedagogisch repertorium van de docenten bleek uiterst beperkt. Ik stond vooral op 
de gang en verzuimde veel. Ik had nauwelijks contact met de docenten, mijn moeder 
tekende de rapporten en ik werd niet bevorderd. In het daaropvolgende jaar moet ik 
tot de betere leerlingen van de klas hebben behoord, gezien de rapportcijfers. Ik had 
overigens geen enkele aansluiting met medeleerlingen, waarschijnlijk ook vanwege 
mijn leeftijd. Ik was gemiddeld twee jaar ouder. Ik slaagde het jaar daarop, in 1965, 
voor het examen mulo, ingesteld bij besluit van 13 oktober 1906. Een besluit dat 
toen dus al bijna zestig jaar van toepassing was. Het laagste cijfer op het diploma 
was een zes voor algebra.

Van mijn vader heb ik nog een accordeon in bezit. Hij speelde op zolder en 
gebruikte daarbij de Klavarskribo-methode. Een muziekschrift dat niet geba-
seerd is op een abstract notatiesysteem, maar op de weergave van een klavier. 

24 In 1960 ging 33% van de leerlingen van het lager onderwijs naar de (m)ulo.
25 In 1950 volgde nog slechts 19% van de 12-18 jarigen een middelbare schoolopleiding. In 1965 was 

dit aantal gestegen tot 31%.
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Later kwam ik er achter dat dit schrift niet serieus werd genomen in de wereld 
van de muziek. Mijn moeder besloot dat ik accordeonles zou nemen. Ik zal 
twaalf of dertien jaar geweest zijn. Er stond immers een accordeon in de kast. 
Omdat we de bladmuziek ook in huis hadden, werd gezocht naar een leraar 
die met deze methode vertrouwd was. De heer Van Rees bleek de gezochte man. 
Achteraf bleek dat ik zijn enige leerling was die dit notenschrift gebruikte. Dat 
was uiterst hinderlijk tijdens de repetities van het accordeonorkest, onder leiding 
van Van Rees, waarvan ik na enige tijd deel mocht uitmaken. Het traditionele 
notenschrift heb ik al met al toen niet leren lezen. Afgezien van het Klavarskribo 
en mijn beperkte muzikaliteit werd de voortgang van de muziekstudie vooral 
gefrustreerd door achterstanden in de betaling van lesgelden. Ik durfde dan 
niet naar les, zeker niet als de leraar op de fiets van Tuindorp naar Oudwijk 
was gereden om tevergeefs de lespenningen te innen. Eenmaal heb ik met het 
accordeonorkest opgetreden in het gebouw van Kunsten & Wetenschappen te 
Utrecht. Een hoogtepunt dat onder anderen werd bijgewoond door mijn moeder 
en die van mijn vriend William. Daarna verdween de accordeon overwegend 
uit mijn leven, tot de eerste muziekles op de kweekschool. Ik maakte tijdens het 
desbetreffende inventarisatierondje de fout op te merken dat ik accordeon had 
gespeeld. Ik was de enige. Bovendien kon ik het merk van het instrument niet 
reproduceren en ook het begrip Klavarskribo vond geen herkenning. Ondanks 
de vakken ‘instrumentele muziek’ – dat wil zeggen: blokfluit – en ‘zang’ die 
gedurende vier achtereenvolgende jaren op het lesrooster stonden, heb ik ook 
op de kweekschool geen muziek leren lezen en geen instrument leren bespelen.

Op de mulo verwierf ik enige faam als schrijver van opstellen. De lerares Nederlands 
las die in alle klassen voor. Mijn inspiratiebron was Simon Carmiggelt. Ik bezat al 
zijn bundels en las dagelijks zijn beroemde Kronkels. We lazen toen naast Trouw 
een regionale kopkrant van Het Parool, waarin de Kronkels waren opgenomen. 
Ik knipte de Kronkels uit en plakte ze in mijn schoolagenda. Feitelijk waren mijn 
opstellen regelrechte plagiaat. Ik herinner me de slotzin van een opstel waarvoor ik 
een tien had gekregen: “... hij deed de deur achter zich dicht. De glazen op de plank 
rinkelden hem zacht na.” Eenmaal gebruikte ik het woord ‘sardonisch’ in een opstel. 
Mijn lerares kende dat woord niet en had het doorgestreept. Het woordenboek 
uit de docentenkamer gaf uitsluitsel. Voor de klas beleefde ik een kleine triomf. 
Deze lerares adviseerde mij naar de kweekschool te gaan. Omdat ze daar ‘veel aan 
Nederlands deden.’ Ik gaf die boodschap door aan mijn moeder. Zij deelde me iets 
later mee dat ze naar de kweekschool op de hoek van de Maliebaan was geweest 
en dat ik daar na de vakantie heen kon. Ik had op dat moment geen ambitie om 
onderwijzer te worden, voor zover ik al op mijn netvlies had dat de kweekschool 
daartoe opleidde. Ik kende het schoolgebouw echter goed. Wij hadden er vaak in 
de buurt gespeeld. Ik veranderde echter niet alleen van school, maar ook van naam. 
Tot het moment waarop ik het mulo-diploma kreeg uitgereikt heette ik Leo Zwaan. 
Ik stond echter in het bevolkingsregister ingeschreven als Leonardus Lenssen. Dat 
bleek toen ik een uittreksel nodig had ten behoeve van het diploma en de naam 
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Leo Zwaan daar niet voorkwam. Met die nieuwe identiteit, ook vermeld op mijn 
mulo-diploma, stapte ik de volgende fase van mijn leven in.

1.4 De kweekschool (1965-1970)

De Maliebaan lag aan de overzijde van de Oosterspoorbaan, die haaks op de Bolstraat 
lag. Deze spoorbaan was uitsluitend bestemd voor goederen- en militair vervoer, 
vooral heel veel olie- en chemische bulkproducten passeerden er. De spoorbaan 
en de Maliebaan waren ons speelterrein. De spoorbaan was een dominante factor 
in mijn jeugd. ’s Morgens vroeg en aan het eind van de dag rangeerden er met veel 
lawaai en gefluit de stoomlocomotieven op het rangeerterrein dat schuin achter 
ons huis liep. Er bevonden zich daar kolenopslagplaatsen en een bedrijf dat leisteen 
verwerkte. Wij hadden, evenals vele buurtgenoten, een schoorsteen van ingelegd 
illegaal verworven leisteen. Gemetseld door mijn zwager.

De Bolstraat was verbonden met de Maliebaan via een stalen loopbrug die uitkwam 
in de Eerste Korte Baanstraat. De kweekschool bevond zich dus op vijf minuten 
lopen van mijn huis. Deze stalen spoorbrug is later gesloopt. Het was de hangplek 
van mijn jeugd. We klommen via de spanten naar beneden en de echte waaghalzen 
liepen over de railing hoog boven de rails. Ik behoorde daar niet toe. Ik had hoog-
tevrees. Via de spoorbaan hadden we overigens de mogelijkheid om clandestien het 
Spoorwegmuseum te betreden. Althans de perrons en de antieke treinen die daar 
stonden. Vanuit het raam van mijn zolderkamer keek ik uit op dat museum. 

In de jaren zestig werden de mijnen in Limburg gesloten. Dat veroorzaakte 
het fenomeen van de binnenlandse gastarbeiders. Limburgse ex-mijnwerkers 
werkten elders in het land en gingen in de weekends naar huis. Ze verbleven 
dan in pensions of bij particulieren. Voor ons gezin betekende dat het begin 
van een lange reeks kostgangers, commensalen, die sliepen in de voorkamer. In 
Oudwijk kwam dat meer voor. Bij de slager kon je ‘commensalenworst’ kopen. 
Dat kochten hospita’s voor hun kamerbewoners: hele dunne plakjes worst.26 Mijn 
moeder sliep op zolder. Alle mogelijkheden werden aangegrepen om inkomsten 
te genereren. Onze eerste commensalen werkten bij de Demka of Werkspoor. 
Twee Limburgse mannen die samen in het tweepersoonsbed van mijn moeder 
sliepen. Ze waren al weg als wij uit bed kwamen en ’s avonds gingen ze na 
het eten vroeg slapen. Dan moesten wij stil zijn. De Limburgers gingen en de 
Grieken kwamen. Op een gegeven moment zaten er twee donkere mannen op 
de bank en ze bleven. De eerste golf buitenlandse gastarbeiders had Nederland 
en ons gezin bereikt. Op een dag waren de Grieken verdwenen en vervangen 
door Turkse kostgangers. 

De Jan van Nassaukweekschool, hervormde kweekschool ter opleiding van on-
derwijzers en onderwijzeressen, was gevestigd in het Maliehuis op de hoek van 
26 Van der Loo, Buurt in balans, 36. 
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de Maliebaan en de Maliesingel. Een statig pand met drie zuilen bij de voorgevel 
en een geveltableau van tegels waarop het huis in achttiende-eeuwse staat was 
afgebeeld. Als jongetjes hadden wij daar vaak voor gestaan en ons afgevraagd wat 
er gebeurde, omdat er veel heren en dames in regenjassen in en uit gingen. De 
keuze voor deze school was niet gebaseerd op overwegingen mijnerzijds maar ook 
niet toevallig. Ongetwijfeld had mijn moeder het advies van de ulo opgevolgd. De 
‘Jan van Nassau’ was een hervormde instelling. Gereformeerde jongeren gingen 
naar de gereformeerde Rehobothkweekschool, eveneens gevestigd in een statig 
herenhuis aan de Maliebaan – schuin tegenover de Maliebaanschool. Dit pand heet 
het Krugerhuis, vanwege het borstbeeld van deze Zuid-Afrikaanse held dat in de 
tuin stond. Tijdens zijn ballingschap had hij daar gelogeerd. De ‘Jan van Nassau’ was 
een kleine school. Zij groeide uit haar jas ten gevolge van de babyboomgeneratie die 
met mij de school kwam bevolken. De nieuwbouw werd opgeleverd na mijn eerste 
schooljaar en vanaf dat moment zat ik in het gebouw dat nu de Marnix Academie 
in Tuindorp huisvest.

De overstap in 1965 van de mulo naar de kweekschool was weinig minder dan een 
cultuurschok. Ik was achttien jaar en kwam terecht tussen leerlingen uit wat betere 
milieus. Veel klasgenoten hadden enkele jaren hbs achter de rug en sommigen 
hadden zelfs enkele jaren gymnasiumonderwijs gevolgd en waren na de vierde 
klas overgestapt naar de kweekschool. De eerste leerkring was bedoeld voor mulo-
abituriënten. Wie een hbo-, mms- of gymnasiumdiploma bezat, kon rechtstreeks 
beginnen in de tweede leerkring. Ik had een lange weg te gaan om vooral cultureel 
bij te spijkeren. De aanschaf van het reusachtige boekenpakket was financieel een 
probleem, het bezit ervan een bijzonder genoegen. Veel boeken uit deze tijd staan 
nog steeds in mijn boekenkast. Ik ontwaakte intellectueel en spiritueel en begon 
aan mijn ontwikkeling.

De inrichting van het kweekschoolonderwijs was curriculumtechnisch enigszins 
merkwaardig maar wel doeltreffend vanuit een oogpunt van emancipatie en (gelijk)
schakeling. Er was sprake van drie leerkringen. De eerste leerkring bestond uit een 
tweejarige onderbouw die je doorliep voordat je naar de ‘echte’ onderwijzersop-
leiding ging. Die opleiding bestond uit de tweede leerkring, eveneens tweejarig en 
werd afgesloten met het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer, conform de Kweekschoolwet van 1952. Daarmee was men bevoegd 
onderwijs te geven in vakken die in de Lager-onderwijswet van 1920 waren genoemd. 
Vooral veel meisjes lieten het daarbij en werden onderwijzeres. De derde leerkring 
duurde één jaar en leidde op tot de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd 
onderwijzer. Hiermee lag ook het schoolhoofdschap binnen bereik en mocht les 
worden gegeven in de lagere klassen van het voortgezet onderwijs. Daarmee stond de 
hoofdakte gelijk aan de derdegraadsbevoegdheid voor een grote hoeveelheid vakken. 
Met deze akte mocht les worden gegeven aan de ambachtsschool (later lbo), mulo 
(later mavo) en de eerste twee klassen van hbs, lyceum en het latere havo en vwo.
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Overigens voltrok zich in die periode ook de academisering van de kweekschool. 
Mijn akte van bekwaamheid als onderwijzer, de zogenaamde lagere akte, volgens 
de Kweekschoolwet behaalde ik aan de kweekschool. De akte van bekwaamheid als 
volledig bevoegd onderwijzer, de zogenaamde hoofdakte, ook nog volgens dezelfde 
Kweekschoolwet, een jaar later aan wat inmiddels de Pedagogische Academie was 
gaan heten. Die verandering was het gevolg van de nieuwe wet op het basisonderwijs 
en de invoering van de Mammoetwet in 1968. Daarmee veranderde ook de status 
van de eerste leerkring. Die werd omgezet in de zogenaamde havo-toppen. Ik zou 
daar nog veel mee te maken krijgen. Voor de volledigheid: zoals te verwachten is 
van een christelijke kweekschool werd er vooral opgeleid voor het christelijk lager 
onderwijs. Daarbij was het bezit van het ‘diploma christelijk onderwijs’ een pre. 
De opleiding hiervoor was echter niet verplicht. Ik ben dus ook in het bezit van 
de ‘Verklaring’ dat ik ben geëxamineerd voor het ‘eerste’ gedeelte van het volledig 
diploma, waarmee ik ‘genoegzaam’ blijken van bekwaamheid had gegeven om te 
worden aanbevolen als onderwijzer aan een school met de Bijbel. Daarnaast bezit 
ik uiteraard ook het Verkeersdiploma, wat mij in het bijzonder van pas zou moeten 
komen bij het verkeersonderwijs. 

Het gebouw aan de Maliesingel werd warm gestookt door kolenkachels, waarbij 
de ramen open gezet moesten worden vanwege de kwalijke dampen. Volgens mijn 
rapportenboekje verzuimde ik veel in het eerste jaar. Dit ten gevolge van een hinder-
lijke kwaal,  waardoor ik veel tijd op de polikliniek van het ziekenhuis doorbracht.  
Desondanks ging ik over met slechts twee zessen, waarvan één voor het vak Neder-
lands. Overigens stonden er zeventien vakken op het rooster en hadden we ook op 
zaterdag les. Het tweede jaar ging eveneens voortreffelijk en ik had slechts één drie 
voor wiskunde. Dat had ook een één kunnen zijn, maar dat had problemen gegeven 
bij de bevordering. Overigens waren ook in dit jaar mijn verzuimcijfers hoog.

Gezien de lessentabel was het verschil tussen de (algemeen vormende) eerste leer-
kring en de beroepsopleidende tweede leerkring niet erg groot: het vak pedagogiek 
kwam er bij, evenals ‘practijk’ en verkeersonderwijs. De moderne vreemde talen 
en wiskunde verdwenen. Wat ‘practijk’ inhield staat me niet meer bij, vermoedelijk 
lessen bijwonen, verslagen maken en wat lessen verzorgen als kwekeling. Ik was er in 
ieder geval ‘goed’ in. Ik slaagde voor de lagere akte met een riante lijst. Slecht één vijf 
voor biologie, maar met een negen voor ‘opvoedkunde en haar hulpwetenschappen’ 
en rekenen. Tevens had ik een acht voor de ‘techniek van het spreken’. Ik vermoed 
dat daarmee logopedie werd bedoeld. De praktijk van het lesgeven werd terecht niet 
becijferd. Daar was ook weinig ruimte voor op een lessentabel van veertien vakken. 
Die werd in letters beoordeeld en was ‘voldoende’. Je hoefde overigens niet in alle 
vakken examen te doen. Er was sprake van uitloting. Voor de vakken waarin je geen 
examen had gedaan, golden prestaties behaald tijdens de lessen. Danwel: je moest een 
verplicht aantal beoordeelde lessen hebben gegeven. Zo werd ik uitgeloot voor het vak 
gymnastiek, desondanks was ik ook voor dat vak bevoegd krachtens artikel 2 a t/m 
j van de Kweekschoolwet. De ‘aantekening j’ had betrekking op het vak lichamelijke 
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opvoeding. Wel deed ik examen in het vak ‘handenarbeid’ hetgeen mij vervolgens 
ook de ‘aantekening r’ en daarmee de lesbevoegdheid voor dat vak opleverde. Ik ging 
in die periode ook voor het eerst in mijn leven naar het buitenland. 

Vanwege mijn goede prestaties werd ik in het vierde jaar, ik was toen 21, 
geselecteerd om mee te doen met een uitwisselingsprogramma met Engelse 
studenten. Die uitnodiging was eervol, maar om twee redenen kon ik er niet 
aan deelnemen. Ik had geen geld om de reis te betalen en de thuissituatie was 
niet zodanig dat ik daar vreemden wilde huisvesten. Ik werd geholpen door 
de ouders van een klasgenoot met wie ik veel optrok. Hij was de zoon van een 
schoolhoofd, speelde piano, reed auto, had de hbs gevolgd en was geliefd bij 
de meisjes. Hij hielp me bij de bètavakken, die hij al had gehad op de hbs, bij 
grammatica en muziek. Kortom, hij was van meer dan gemiddelde betekenis 
voor mijn schoolloopbaan. Ik heb gehospiteerd, praktijkstage in het vijfde jaar, 
op de school van zijn vader en ik kwam vaak bij hem thuis. Het was, althans 
naar mijn waarneming en beleving, een harmonieus gezin. Gastvrij en open. 
Zijn ouders boden aan de Engelse student te huisvesten, zodat ik toch naar 
Engeland kon. De school voorzag mij van een renteloze lening die ik later heb 
terugbetaald. 

De derde leerkring, het vijfde leerjaar van de kweekschool, die opleidde voor de 
hoofdakte, kende maar vier vakken – Opvoedkunde en haar hulpwetenschappen, 
Nederlandse taal- en letterkunde, Kennis van het Nederlandse culturele en maat-
schappelijk leven en Didactiek – en droeg daarmee een academisch karakter. Het 
verschil met de tweede leerkring was even groot als onbegrijpelijk, zeker vanuit het 
oogpunt van de bevoegdheid die je ermee verwierf. Voor het vak Kennis van het 
Nederlandse culturele en maatschappelijk leven had ik slechts een zeven. In dit jaar 
maakten we veel werkstukken, deden we pedagogische en didactische onderzoekjes, 
hospiteerden we en maakten we verslagen. Het was in veel opzichten vooral een 
cursus algemene ontwikkeling en in zeer beperkte mate een hogere beroepsopleiding. 
Het examen was een mondeling schoolexamen door eigen docenten met externe 
gecommitteerden. 

In 1968 vond de befaamde studentenrevolte plaats in Parijs die, zij het op zeer 
bescheiden schaal, ook oversloeg naar Nederland. In Beverwijk ontstond er een 
studentenprotest op de plaatselijke pabo die landelijk de media wekenlang bezig 
hield.27 Iets van die geest bereikt ook de ‘Jan van Nassau’ en ik speelde daar geheel 
onvoorzien een hoofdrol in. Tijdens een debatavond najaar 1969 over 'inspraak' 
maakte ik een opmerking over de gang van zaken. Vervolgens was ik aan het eind van 
die avond voorzitter in spe van de Grondraad, de latere studentenraad. Begin 1970 
gaf ik leiding aan een studentenstaking van de vijfdejaarsstudenten naar aanleiding 
van de gang van zaken bij het vak Cuma (Kennis van het Nederlandse culturele 

27 M. van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800 (Am-
sterdam 2006), 329.
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en maatschappelijk leven). Hoewel het een van de vier examenvakken was voor de 
hoofdakte, kregen we er niet of nauwelijks les in. In de brief waarin we onze klachten 
formuleerden, wordt verwezen naar het grote aantal gezakten voor dat hoofdvak de 
voorafgaande jaren, over het gebrek aan visie en bezinning op de inhoud van het vak, 
over laksheid en onwil van directie en docenten. We eisten gastcolleges, blokuren 
en ‘exemplarisch’ onderwijs met moderne onderwijsmethoden. Het jubileumboekje 
dat in 1984 verscheen verhaalt als volgt over deze episode: ‘Na een Vara-uitzending 
op 7 januari vond de volgende morgen een rumoerige vergadering plaats in de aula 
en nog een dag later publiceerde een klas een stuk met een enigszins ultimatief 
karakter. Na overleg met de directie werd het in deze vorm ingetrokken (…). Het 
bleek alras dat slechts enkele studenten neiging hadden tot radicaal optreden.’28 

Bij de invoering van de Pabowet (1984) moesten de havotoppen, de opvolgers 
van de vroegere eerste leerkring, van de pabo’s worden afgekoppeld. De bedoeling 
was dat deze zouden worden overgedragen aan scholengemeenschappen voor 
havo/vwo. De meeste scholen voelden daar weinig voor. De havotoppen had-
den een slechte naam, ze werden beschouwd als opleidingen voor de kneuzen 
en tweede-kansscholen. Minister Deetman zat dus met deze operatie in zijn 
maag en heeft het toen mogelijk gemaakt om de havotoppen te koppelen aan 
scholen voor mbo. Daar zijn vervolgens de onderwijskundig interessante havo/
mbo-opleidingen uit voort gekomen. In die periode was ik net enkele jaren 
directeur van de christelijke meao in Utrecht. Een beginnende school met een 
paar honderd leerlingen. Ons bereikte de vraag of we geïnteresseerd waren in de 
overname van de havotoppen van twee pabo’s in Utrecht: de Jan van Nassau en 
de Rehoboth. De directeur van de Jan van Nassau was op dat moment de heer 
E., de leraar natuurkunde en rekenen die ooit het gedoe over inspraak nogal 
onnozel had gevonden en een verband legde tussen mijn matige prestaties bij het 
vak fysica en mijn optreden als activist. Hij trad tijdens de onderhandelingen 
op namens beide pabo’s. De confrontatie was even symbolisch als vreedzaam. 
Ik mocht hem Jan noemen. De cirkel was rond. Ik werd directeur van de 
opleidingen die ik ooit zelf had gevolgd.

Was de ‘Jan van Nassau’ als beroepsopleiding in hoge mate dilettantenwerk, als 
school heeft zij voor mij veel betekend. In die zin heeft zij, wellicht haars ondanks, 
enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling en emancipatie. Die bijdrage 
was wellicht groter in mijn geval dan in het geval van de gemiddelde klasgenoot, 
gezien mijn achtergrond. De school opende cultuurbronnen voor mij. Ik kwam er 
in aanraking met Europese literatuur. En vooral: ik maakte deel uit van een ander 
sociaal systeem, met andere normen en waarden. Waarschijnlijk had die relatief 
succesvolle onderdompeling ook te maken met het feit dat ik twee keer eerder 
had gedoubleerd en dus twee jaar ouder was dan mijn gemiddelde medestudent. 
Daarmee compenseerde ik wellicht sociale en intellectuele tekorten. Ik ben trouwens 

28 A.J. Gierveld (red.), Jan van Nassauschool. Christelijke Kweekschool ter opleiding van Onderwijzers 
en Onderwijzeressen 1914-1984 (Utrecht 1984), 50.
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in veel opzichten een late leerling gebleken. Ik behaalde mijn doctoraal examen 
toen ik 32, leerde autorijden toen ik 37 en zwemmen toen ik 44 jaar oud was. Ik 
had als jonge jongen nooit op een sportclub gezeten. Heb in die periode niet leren 
zwemmen of schaatsen. Kreeg pas op mijn twaalfde een oude fiets. Ik was geen 
padvinder geweest. Heb geen dansles gehad. Wel muziekles, maar op de verkeerde 
manier. Naar schouwburg, concert of bioscoop gingen wij niet. De eerste film 
die ik in de bioscoop zag was My fair lady in 1964, ik was toen 17 jaar. Films met 
Laurel & Hardy zagen we in het buurthuis tegenover de Bloemstraatschool. Op de 
kweekschool maakte ik deel uit van het handbalteam dat in de regio enige faam 
had. Ik zong in een koor, ging naar theater en concerten, speelde toneel en werd 
de eerste voorzitter van de Grondraad.

Tijdens de mondelinge examens in de zomervakantie van 1970 trouwde ik, vertrok 
ik uit het huis aan de Bolstraat en ging ik met mijn echtgenote op kamers wonen 
aan de Maliesingel te Utrecht.

2. 1970-1980: Onderwijzer en leraar

2.1 Onderwijzer in Rotterdam (1970-1971)

Na afronding van de studie aan de Pedagogische Academie werd ik geacht mijn 
militaire dienstplicht te vervullen. Dat vooruitzicht was ook een van de redenen 
geweest waarom ik trouwde, voordat ik zou worden opgeroepen voor mijn nummer. 
Als kostwinner kreeg je een vergoeding waarvan je kon leven. Ik wilde niet nog 
anderhalf jaar thuis wonen. Ik was immers al 23 jaar oud.

Mijn eerste echtgenote ontmoette ik tijdens een schoolfeestje. We trouwden in 
augustus 1970, vrij snel nadat we elkaar leerden kennen. Ze bezocht de mulo 
in Breukelen en studeerde een jaar later dan ik af aan de openbare pabo te 
Utrecht. Zij gaf nadien Nederlands aan diverse mavo-scholen in Utrecht en 
studeerde MO-A en later MO-B Nederlands. Later werd ze conrector aan 
een scholengemeenschap in Rotterdam. Ze beëindigde haar onderwijscarrière 
als rector van een scholengemeenschap in Middelharnis. Ze was het oudste 
meisje in een gezin met drie kinderen. Haar vader was geschoold arbeider 
en werkte bij Stork/Jaffa in Utrecht. In 1983 gingen we uit elkaar en betrok 
mijn echtgenote een eigen woning. In 1991 scheidden we definitief. We hebben 
geen kinderen.

Het tekort aan onderwijzers was in die tijd zodanig dat er bijzondere maatregelen 
waren genomen om het voor scholen die een onaantrekkelijke positie op de arbeids-
markt innamen – achterstandsscholen– mogelijk te maken toch personeel aan te trek-
ken. Ook toen al behoorde Rotterdam tot de steden met grote onderwijsproblemen. 
In die tijd werden daarom grootschalige achterstandsprogramma’s geïnitieerd. Het 
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proefschrift van Jules Peschar (1974) Milieu-School-Beroep kwam daaruit voort.29 
In deze studie hield hij – in lijn met ‘de maakbare samenleving’ – een pleidooi 
voor grootschalige overheidsinterventies om iets aan ongelijke onderwijskansen 
te doen. In de jaren erna behield het thema zijn aandacht, al verloor Peschar wel 
een deel van zijn optimisme. De ongelijkheid in onderwijskansen zouden niet snel 
afnemen, voorspelde hij in 1988, alle overheidsinventies ten spijt. Hij zag meer 
heil in kleinschalige, op de persoon gerichte projecten, en verlegde zijn focus van 
ongelijke onderwijskansen, via competenties naar sociale cohesie.

Amsterdam kende het innovatieproject van Co van Calcar en Rotterdam het project 
Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM) van Jan Grandia. In dit project werden vanaf 
1970 op basis van onderzoeksprogramma’s basisvaardigheden taal en rekenen/
wiskunde ontwikkeld en volgens strikte regels uitgevoerd. Het Talentenproject 
van Van Heek lag aan de basis van dit en vele andere grootschalige overheids-
interventieprojecten in die periode. Het proefschrift Uitdaging en antwoord van 
Grandia vormde de inzet van het Rotterdamse project. Het accent lag op functionele 
taalontwikkeling en realistisch rekenen. Bij de afronding van het project in 1988 
was de algemene teneur dat het was mislukt. Het project had nauwelijks enige 
spin-off naar het onderwijsvoorrangsbeleid. De massale komst van de Turkse en 
Marokkaanse kinderen betekende ook het einde van het project. Het sloot niet aan 
op de specifieke taalachterstanden van deze kinderen. 

Een van de maatregelen was de mogelijkheid om de dienstplicht in te ruilen voor 
een meerjarig dienstverband bij bepaalde scholen. Ik koos in september 1970 voor 
een protestants-christelijke school in Rotterdam, de Prinses Julianaschool gevestigd 
aan de Snellemanstraat in de wijk het Oude Noorden. Dichter bij huis waren er 
kennelijk geen vacatures met dezelfde mogelijkheden. Bij het sollicitatiegesprek met 
de voorzitter van het schoolbestuur werd me gevraagd welke Bijbelfiguur het meest 
indruk op mij had gemaakt. Ik was uiteraard niet voorbereid op die vraag. Mijn 
antwoord ben ik vergeten, maar was kennelijk bevredigend. Ik werd aangenomen, 
wellicht was ik de enige sollicitant. De school bestaat nog steeds, is gevestigd in 
nieuwbouw maar herbergt nu bijna uitsluitende ‘zwarte’ leerlingen. De buurt is qua 
sociaal milieu niet veel veranderd getuige de uitspraak van een oud-onderwijzeres 
die in het Oude Noorden werkte in een artikel in Vrij Nederland van 1 augustus 
2001: “Eigenlijk is er in die dertig jaar niet zoveel veranderd. Het Oude Noorden 
is nog steeds een wijk van een onderklasse. Maar de arbeiders van nu zijn andere 
als die van dertig jaar geleden. Ze werken nog steeds in de fabrieken en havens of 
zijn werkloos. En ze hebben nog steeds taalproblemen maar daar komen nu ook 
problemen bij die te maken met hun buitenlandse afkomst”. Maandelijks werd mijn 
salaris cash uitbetaald door de penningmeester van het schoolbestuur, die daarvoor 
speciaal naar school kwam met het geld in een kistje. Dat salaris bedroeg ruim 800 

29 J.L. Peschar, Milieu, school, beroep: een achteraf-experiment over de periode 1958-1973 naar de 
invloed van het sociaal milieu op school en beroepsloopbaan (Groningen 1975).
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gulden netto, naar ik me meen te herinneren. Ik kreeg een gemengde derde/vierde 
klas toegewezen. Een groep van ongeveer dertig, soms verwaarloosde, kinderen. Van 
begeleiding door collega’s was nauwelijks sprake. Het hoofd had een eigen klas en de 
grootste moeite zich de buurt letterlijk van het lijf te houden. Mijn betrokkenheid bij 
de school was zowel feitelijk als mentaal mager. Ik moest elke ochtend uit Utrecht 
komen. Ik stapte om zeven uur op de fiets, nam de trein, vervolgens de tram en 
kwam vlak voor het begin van de schooldag binnen. Na schooltijd vertrok ik weer 
zo snel mogelijk. Veel meer dan oppassen heb ik niet gedaan. In het kader van het 
OSM-project werd wel streng opgetreden tegen spijbelen. Daarvoor werden ouders 
desnoods door de politie op het matje geroepen. Die ouders kwamen vervolgens 
verhaal halen bij de school. Het kamertje van het schoolhoofd had daarom een 
versterkte deur.

De gymnastieklessen werden elders in de wijk gegeven. De wandeling met de klas van 
het schoolgebouw naar de gymnastiekzaal was een bezoeking. Sommige leerlingen 
verdwenen onderweg en ik kreeg volop commentaar van uit het raam hangende 
moeders. Het onderwijs aan de veelal ongewassen kinderen in vuile kleren en op 
blote voeten zonder gymschoenen was een aanfluiting. Ik leerde de kinderen vooral 
om gedisciplineerd langs de lijnen te lopen. Na dertig minuten oefenen aanvaardden 
we vervolgens weer de terugtocht.

De school was van het bestuur en van de leerkrachten, niet van de ouders. In-
tegendeel. De school vertegenwoordigde in de ogen van de ouders het systeem 
en de macht. Ze leek in veel opzichten nog op de school uit mijn jeugd in de 
Bloemstraat. In tien jaar tijd was er nog weinig veranderd. Zelf beschikte ik over 
geen enkel adequaat instrumentarium om met deze achterstandskinderen contact 
te maken, laat staan om ze behoorlijk onderwijs te geven. Veel verder dan orde 
houden kwam ik niet. Achteraf gezien heeft deze korte periode meer bijgedragen 
aan mijn opvattingen over onderwijs dan ik toen besefte. In ieder geval was ik niet 
door de kweekschool voorbereid op deze situatie en deze kinderen. Mentaal noch 
vakinhoudelijk. De school had nauwelijks voorzieningen. Er was geen secretariële 
ondersteuning, geen conciërge, geen audiovisueel materiaal. Er was een bord en er 
waren schoolboekjes. De school had geen pedagogisch-didactische opvattingen. 
Van belang was dat je de kinderen in de klas (bezig) hield. Wie nu de website 
van de school bezoekt, ziet een professionele presentatie van een school met een 
duidelijke visie, een op het oog transparante en professionele organisatie, met ict-
ondersteuning, schoolbegeleiders en conciërges. Een school die deel uitmaakt van 
een uitgebreid netwerk van partners, die de ouders bij de school wil betrekken en 
die toegevoegde waarde wil realiseren.

Het verschil tussen beide situaties ontstaan in dertig jaar tijd, schetst beter dan wat 
dan ook de enorme kwaliteitsverbetering die het lager onderwijs heeft doorge-
maakt. Dankzij bestuurlijke schaalvergroting en professionalisering, dankzij veel 
beter opgeleide leerkrachten en meer geld dat beter besteed wordt. Die feitelijke 
ontwikkeling logenstraft de veel gehuldigde opvatting dat het ‘vroeger allemaal 
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veel beter’ was. Mijn dienstverband bij deze school is kort geweest, mijn feitelijk 
functioneren als onderwijzer nog korter. Na enkele maanden liet ik mij herkeuren 
vanwege aanhoudende pijnen in mijn rechterpols. Ik bleek al enkele jaren een 
gebroken handwortelbeentje te hebben, opgelopen tijdens het handballen. Ik werd 
onmiddellijk definitief afgekeurd voor militaire dienst ‘wegens gebreken’. De breuk 
moest operatief worden geheeld en vervolgens liep ik ruim een half jaar met mijn 
hand in het gips en daarmee ook ‘in de Ziektewet’.

Een bijzonder neveneffect van de periode waarin ik onthand thuis zat, was 
de belangstelling die ik ontwikkelde voor het milieu in het algemeen en vogels 
in het bijzonder. De directe aanleiding hing samen met de hoeveelheid tijd 
die ik voor het keukenraam in het souterrain doorbracht tijdens het met één 
hand doen van de vaat. In de tuin zag ik allerlei vogels vliegen die ik niet thuis 
kon brengen. Uit verveling determineerde ik ze aan de hand van de in die 
jaren bekende uitgaven van het sigarettenpapiermerk ‘Rizla+’, voorzien van 
plakplaatjes en geschreven door Ko Zweeres en Rinke Tolman. Uitgaven die nog 
steeds verhandeld worden. Het was het begin van een hobby waaraan ik enkele 
decennia veel tijd zou besteden. Ik fotografeerde vogels en later ook bloemen en 
insecten tijdens mijn reizen en legde een bibliotheek aan van natuurhistorische 
boeken. Ik verzamelde wilde planten voor mijn heemtuin en bestudeerde het 
leven in de tuinvijver. Op een gegeven moment besteedden we een flink deel 
van ons inkomen aan de aanschaf van antiquarische werken. Die belangstel-
ling leidde vervolgens weer tot het bezoeken van veilingen en interesse in de 
geschiedenis van het gedrukte boek. 

2.2 Leraar in Utrecht (1971-1980)

Na de periode van gedwongen nietsdoen ben ik niet meer teruggegaan naar Rot-
terdam. Ik werkte enkele weken als invalkracht op een lagere school in Utrecht en 
kreeg een baan aangeboden op de Elout van Soeterwoude mavo in Utrecht. Ook 
deze naam hield een program in. De school paste in het orthodox-gereformeerde 
deel van het verzuilingsspectrum. Jr. Mr. P.J. Elout van Soeterwoude was een 
volgeling van Abraham Kuyper en beleefde zijn ‘finest hour’ tijdens het volkspe-
titionnement in 1878 tegen de lager-onderwijswet die het voor het onbekostigde 
bijzonder onderwijs extra moeilijk maakte om nog scholen te stichten of in 
stand te houden vanwege de zwaardere kwaliteitseisen die de wet formuleerde. 
Tientallen scholen zijn in de loop der tijd naar hem vernoemd en vele daarvan 
bestaan nog steeds.

Men kende mij daar nog omdat ik er had gehospiteerd in mijn kweekschooltijd. 
Daar begon ik in augustus 1971 als leraar Nederlands en godsdienst. Voor het vak 
Nederlands was ik bevoegd op grond van mijn hoofdakte. Wat het vak godsdienst 
betreft kon het bevoegd gezag zelf bepalen wie ze daarvoor bevoegd achtte. Ik 
mocht zelf kiezen welke vakken ik wilde geven en opteerde voor zoveel mogelijk 
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uren Nederlands. Dat was beroerd voor de collega die vlak na mij werd benoemd. 
Deze was tot die tijd hoofd op een lagere school in de Betuwe geweest. Hij kreeg 
het restant van de vacante uren en gaf vervolgens jarenlang les in de vakken Ne-
derlands, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, studieles en godsdienst. Hij werd 
bekwaam geacht om deze vakken te geven op grond van zijn hoofdakte. Uiteindelijk 
specialiseerde hij zich via lo-akten in vooral aardrijkskunde en uiteindelijk werd 
hij schooldecaan. Een toen nog vrij nieuwe functie binnen de school. We hadden 
een weektaak van 34 lesuren. Ik schreef me tevens in voor de mo A-opleiding bij 
de Cocma in Utrecht en verhuisde, na bemiddeling van het schoolbestuur, van het 
souterrain aan de Maliesingel naar een huurflat in Overvecht, een toen net gebouwde 
nog geheel witte nieuwbouwwijk in Utrecht. 

De school was van orthodox protestants-christelijke snit en telde ongeveer 400 
leerlingen. Zij groeide binnen enkele jaren zodanig dat er een dependance moest 
worden betrokken bij een lagere school in de buurt. Later werden er noodlokalen 
bijgebouwd. Op een gegeven moment werkten er een 25-tal docenten en groeide 
de school door tot ruim 500 leerlingen. Ik kwam binnen vlak na de conversie van 
mulo naar mavo, als gevolg van de invoering van de Mammoetwet en kreeg te 
maken met voor de school nieuwe fenomenen als studielessen, studiebegeleiding en 
decanaat. Decanen gingen binnen scholen vanaf dat moment een steeds belangrijkere 
positie innemen. Ze kunnen worden beschouwd als de eerste voorbeelden van 
professionalisering en taakdifferentiatie. Het (mulo) schoolhoofd was inmiddels 
mavo-directeur geworden en vrijgesteld van de lestaak. 

Het onderwijs was klassiek, traditioneel van inrichting. De leerlingen waren wit, 
op een enkel Turks meisje na, braaf en overwegend afkomstig uit confessionele 
middenstandsmilieus. De docenten waren verregaand autonoom, ook ten opzichte 
van de directie. In feite kwam die slechts in actie bij evidente ontsporingen of 
ordeproblemen. Van vraagstukken als strategie, doel en missie van de organisatie 
was geen sprake. Er waren twee keer per jaar docentenvergaderingen en verder 
rapportenvergaderingen. De komst van decanaat, leerlingenbegeleiding, mentoraat 
en de studielessen zorgde voor een graduele verschuiving van de aandacht voor de 
leerstof naar die voor de leerlingen.

In veel gevallen bestonden de vakgroepen uit slechts één docent. Die was volstrekt 
koning (of koningin) in eigen klas en behoefde zich nauwelijks te verantwoorden. 
De vakgroep Nederlands bestond uit twee personen. Mijn collega en ik hadden 
allebei onze eigen didactische aanpak en onze eigen schoolboeken. Je viel elkaar 
niet lastig en overlegde daarom ook zo weinig mogelijk. Uiteraard had je je eigen 
lokaal. Samen met een collega Engels was ik gehuisvest in het noodgebouw. Dat 
was ons domein. We kwamen nauwelijks in het hoofdgebouw en er was niemand 
die daar mee zat.

Door de groei van de school kwamen er in korte tijd relatief veel nieuwe en vooral 
jonge docenten de school binnen. Deze hadden hun opleiding veelal net achter de 
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rug. De cultuurkloof tussen de oude garde en de nieuwe was groot, ook met betrek-
king tot de wijze waarop de christelijke identiteit werd beleefd. Voor de ouderen 
was dat problematisch. Voor het eerst kwamen er scheuren in het bolwerk van de 
verzuiling dat de school vertegenwoordigde. De orthodox-protestantse identiteit 
van de school werd niet langer door elke docent zonder meer als uitgangspunt 
voor het handelen gezien. Er werden noodgedwongen zelfs katholieke docenten 
aangenomen. Hier wreekte zich ook een verschijnsel dat het verzuilde schoolbestel 
uiteindelijk van binnen zou uithollen. Over de identiteit van de school werd namelijk 
niet gesproken, laat staan gediscussieerd. Zij was een gegeven. Het thema kwam 
aan de orde tijdens sollicitatiegesprekken en als je daarbij in voldoende mate liet 
blijken te passen in de cultuur werd je aangenomen. Ongetwijfeld speelde het grote 
lerarentekort daarbij een belangrijke rol. 

De identiteit in organisatorische zin bestond uit enkele rituelen en gebruiken. De 
voor de leerlingen meest herkenbare waren het gebed aan het begin van de dag, 
de bijbehorende Bijbellezing en het vak godsdienst. Het dankgebed als dagsluiting 
werd afgeschaft toen docenten vanwege het rooster dat er met de komst van de 
Mammoetwet anders uit was gaan zien, soms twee tot drie maal per dag moesten 
‘afsluiten’. Dat was zelfs voor de confessionele diehards wat te veel gevraagd. Dat 
effect van de Mammoetwet op de verzuiling is altijd onderbelicht gebleven.

De identiteit werd niet geproblematiseerd, omdat van oorsprong alle docenten 
godsdienstige opvattingen hadden die nauw verwant waren met die van de zuil. 
Omdat zij als autonome professionals ook de drager waren van de identiteit van 
de school, was daarmee de identiteit geborgd in de persoon van de leraar. Hij of zij 
belichaamde, soms ook door een uitgesproken zendingsdrang gedreven, het geloof 
en de uitgangspunten van de school. Daarbij was de identiteit van de school voor 
veel ouders nog een bewust aspect bij de schoolkeuze. De ‘Elout’ betrok veel van 
haar leerlingen uit dorpen als Maartensdijk, Groenekan en Westbroek, die trouwens 
nog steeds behoren tot de ‘bible belt’. Dat betekende dat ook voor de leerlingen de 
identiteit van de school aansloot bij het levensbeschouwelijk patroon dat zij kenden 
en dat ook zij die identiteit en de bijbehorende verschijnselen als vanzelfsprekend 
ervoeren.

Deze vanzelfsprekendheden kwamen op de tocht te staan toen de school in de jaren 
zeventig snel groeide, waardoor er zowel een ander type leraren als een andere type 
leerlingen op het toneel verscheen. De daaropvolgende fusieprocessen, de terugloop 
van het aantal leerlingen en de ‘verzwarting’ van de scholen in Utrecht, voltooiden de 
teloorgang van het traditionele erfgoed van de verzuiling in het Utrechtse onderwijs, 
waarvan de ‘Elout’ tot de jaren tachtig een voorbeeld was geweest.

Na mijn vertrek bij de Elout van Soeterwoudemavo in 1980 nam het aantal leerlingen 
dramatisch af als gevolg van de landelijke leerlingendaling. In 1987 fuseerde de 
school met het nabij gelegen College Blaucapel. Voorheen het Reformatorisch Col-
lege Blaucapel. Het latere Kamerlid Van de Vlies (SGP) was in die jaren conrector 
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op deze school. Op die laatste school heb ik nog een jaar les gegeven aan havo-, 
vwo- en gymnasiumklassen. Ik combineerde dat met de lessen op de mavo en met 
de doctoraalfase van mijn studie aan de universiteit. Opvallend was de traumatische 
impact die de keuze van een nieuwe onderwijsmethode had op de vakgroep Neder-
lands. Daar was jaren over gedaan en het zou nog jaren duren voordat die geheel 
zou zijn verwerkt. Ook het College Blaucapel zou de gevolgen van de leerlingdaling 
in latere jaren ervaren. Telde de school in 1980 bijna 1400 leerlingen, dat aantal zou 
drastisch teruglopen en aanleiding zijn voor een fusie met een katholieke school. 
Daarmee was de laatste fase aangebroken van de ontmanteling van de verzuiling 
in het Utrechtse voortgezet onderwijs. Aan die ontwikkeling zou ik zelf nog een 
stevige bijdrage leveren in een latere fase van mijn carrière.

In de jaren dat ik Nederlands gaf aan de mavo en in het vwo maakte het thema 
onderwijsinnovatie feitelijk geen deel uit van het discours binnen de school of 
binnen de vaksectie. Zelfs de komst van de Mammoetwet met zijn inhoudelijke 
vernieuwingen leidde niet tot structurele bezinning op inhoud en vormgeving van 
het onderwijs. We voerden de formele wijzigingen die de wet voorschreef door en 
gingen over tot de orde van de dag. Van enige vorm van didactische bijscholing 
was geen sprake. Dat werd ook niet van je gevraagd. Als je orde kon houden en je 
cijfers vormden geen aanleiding tot bezorgdheid was de leiding, voor zover daar 
sprake van was, tevreden.

Ik verdeelde in die periode mijn aandacht over de mo-studie en de school. De mo-
studie stond inhoudelijk overwegend ver af van mijn dagelijkse onderwijspraktijk. 
Wel had ik wat aan de lessen moderne letterkunde en grammatica. Gezien de 
grote speelruimte die je toen als docent had, besteedde ik relatief veel aandacht 
aan moderne literatuur en slaagde ik er in om dat onderdeel ook een belangrijke 
rol te laten spelen op het mondeling examen. Na enig aandringen kreeg ik zelfs de 
beschikking over een budget om een uiterst bescheiden bibliotheekje in te richten. 
Dat bestond uiteindelijk uit enkele honderden boeken in een stencilruimte en ik 
speelde zelf voor bibliothecaris. In de praktijk betekende dat onder andere dat mijn 
lessen inhoudelijk en qua aanpak sterk afweken van die van mijn collega. Hetgeen 
ook tot uiting kwam in het programma voor het eindexamen. Bezwaarlijk was dat 
niet, de leerlingen behielden hun docenten bijna over de gehele schoolperiode en 
hadden dus niet te lijden onder docentenwisselingen.

Over het vak Nederlands, zowel wat inhoud als didactiek betreft, sprak ik vooral 
met een mo-studievriend die ik eerder had leren kennen op de Jan van Nassau. Hij 
was inmiddels verhuisd naar Sneek en was daar leraar Nederlands geworden op 
een scholengemeenschap. Van hem kreeg ik veel materiaal dat mij in staat stelde 
intern binnen de klas te differentiëren. Leerlingen konden zo zelfstandig werken en 
mochten als ze zover waren, gebruikmaken van toetsmateriaal dat gereed lag. Op 
deze uiterst bescheiden wijze probeerde ik het klassikale onderwijs te doorbreken 
en wat meer te individualiseren. Binnen de school was ik daarmee een eenling. 
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Overigens was dat geen probleem, je sprak niet over wat je in de klas deed en 
niemand was daarom op de hoogte van wat ik uitvoerde.

In de jaren zeventig werden de Nieuwe Leraren Opleidingen opgericht (de 
zogenaamde nlo’s). Deze baseerden zich op nieuwe didactische principes en op 
nieuwe opvattingen over het leraarschap. De experimentele middenscholen en 
de vernieuwingsbewegingen in hoger en wetenschappelijk onderwijs waren daar 
mede debet aan. Omdat de opleidingen zeer veel aandacht besteedden aan de 
praktijk, leek het mij een goed idee om praktijkdocent te worden bij de Stichting 
Opleiding Leraren (Sol) in Utrecht, mede opgericht door de Cocma. Dat bete-
kende dat ik enkele jaren leraren-in-opleiding begeleidde bij de praktijkstages 
in mijn klassen. Op deze wijze kwam ik in aanraking met nieuwe opvattingen 
en was ik ook gedwongen mijn eigen optreden kritisch te beoordelen. De eerste 
directeur van de Sol, Chris Schrijner, pleitte in diverse publicaties voor de vervan-
ging van de vakdocent in het voortgezet onderwijs door een leerprocesbegeleider. 
Uitgangspunt van onderwijs diende de behoeften van de leerlingen te zijn. De 
lerarenopleiding diende hierop afgestemd te zijn en ingericht volgens functionele 
leerstofgebieden. Ruim dertig jaar later zouden overeenkomstige opvattingen 
weer voor veel turbulentie zorgen in het onderwijs, toen onder de noemer ‘het 
nieuwe leren’. De kontakten met de studenten zorgden er bovendien voor dat ik 
niet verviel in het traditionele gedragspatroon van de leraren op de school. De 
nlo’s werden trouwens beschouwd als broeinesten van maatschappijvernieuwing. 
Dat gold in sterke mate voor de Sol. Daarmee kwamen ze steeds verder af te 
staan van het traditionele onderwijsveld, hoewel ze uiteraard steun kregen 
vanuit het departement. Toenmalig minister Van Kemenade zag in de nlo’s 
instrumenten voor de uitvoering van zijn onderwijsbeleid. Zo participeerde ik 
in twee werelden. Die van de mo-opleidingen (traditioneel) en die van de nlo 
(vernieuwingsgezind). Mijn hart lag bij de laatste. 

Naast de stimulansen die ik kreeg door mijn begeleidingsactiviteiten van leraren 
in opleiding, werd ik gestimuleerd om wat te experimenteren en te innoveren als 
gevolg van mijn contacten met mijn studievriend. Hij was een creatieve en leerling-
gerichte leraar. Hij had daarbij het voordeel dat hij in een vakgroep zat waarin, toen 
hij er net deel van uitmaakte, werd gesproken over methodiek en didactiek en die 
aanvankelijk ook koos voor een vernieuwende lesmethode. Het lerarenkorps op 
de mavo bestond uit éénpitters die hun goddelijke gang gingen en zich niet bezig 
hielden met die fratsen.

2.3 De studie mo A en B Nederlands bij de Cocma (1971-1978)

Hoewel ik met mijn diploma van de pedagogische academie bevoegd was om 
Nederlands te geven op de mavo, besloot ik om verder te studeren. Literatuur had 
al tijdens mijn mulo-tijd mijn belangstelling gehad en ook in praktische zin leek de 
studie Nederlands de meeste kans op succes te bieden. Bovendien was ik niet van 
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plan mijn hele leven les te blijven geven op een school voor mavo. Studeren was 
mogelijk via de toen zeer gebruikelijke weg van de opleiding voor middelbare onder-
wijsakten. Die akten waren gesplitst in A- en B-akten. De eerste gaf de tweedegraads 
bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De 
B-akte leverde een eerstegraadsbevoegdheid op waarmee in het gehele voortgezet 
onderwijs les mocht worden gegeven. 

De opleiding voor leraren, afgezien van de universitaire opleidingen, was tot de 
komst van de nieuwe lerarenopleidingen (vanaf 1970) voor een groot deel een 
kwestie van avondscholing.30 Naast de universitaire opleidingen bestonden er n-
opleidingen (voor de nijverheidsakten) vooral bestemd voor het beroepsonderwijs, 
lo-opleidingen (voor derde-graadsakten) en mo-opleidingen (voor tweede- en eer-
stegraadsakten). Die opleidingen waren zeer populair bij leraren en onderwijzers 
en ook bij zij-instromers. (De laatsten moesten ook een pedagogisch-didactische 
aantekening behalen.) Wellicht hing dat samen met de salarisverhoging die het 
behalen van een akte in die jaren met zich meebracht en de premie die werd 
uitgekeerd bij het behalen van een diploma. Er waren leraren die hun loopbaan 
‘in de breedte’ zochten en vooral veel lo-akten behaalden. Anderen gingen ‘de 
diepte in’ en stapelden mo-akten. De salarisschalen waren gebaseerd op het 
aantal en de aard van het aantal behaalde akten, niet op de feitelijke aard van de 
verzorgde lessen.

De Cocma (Centrale Opleidingscursussen Middelbare Akten), opgericht in 1948 
te Utrecht, was een van de instellingen die opleidingen mo A en B verzorgden. Dit 
instituut was inmiddels de grootste instelling voor mo-opleidingen en had maximaal 
geprofiteerd van de enorme vraag naar leraren in de periode na 1945 – tussen 
1950 en 1965 verdubbelde het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het 
instituut was nauw gelieerd aan de plaatselijke universiteit. De docenten werden 
veelal gerekruteerd uit het personeelsbestand van universiteiten. Veel hoogleraren 
van naam verzorgden de colleges. De collegegelden waren relatief laag als gevolg 
van de overheidssubsidie. De opleidingen waren populair maar eisten ook ongekend 
veel van de studenten. Deze hadden overwegend volledige betrekkingen in het 
onderwijs. De combinatie was zwaar. Het aantal afvallers navenant hoog. Ik startte 
de opleiding mo A met vier vrienden en collega’s. Ik ben de enige van hen die 
haar heeft afgemaakt. In ‘Waarvan Akte’ staan soms schrijnende voorbeelden van 
de inspanningen die studenten zich moesten getroosten om een akte te behalen. 
Opvallend in de daarin opgenomen interviews is de wens om het eigen milieu 
te ontstijgen en hogerop te komen. De ‘tweede weg’ bleek voor velen een uiterst 
moeizaam traject te zijn.31

30 Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 417.
31 J. Vos en J. van der Linden, Waarvan Akte. Geschiedenis van de Mo-opleidingen, 1912-1987 (Assen 

2004).
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In 1973 verscheen een rapport tegen de achtergrond van het voorgenomen beleid 
om de mo-opleidingen af te bouwen, waarin een profielschets van de cursisten 
werd gegeven. Daaruit bleek dat ruim 52% van de cursisten werkzaam was in het 
onderwijs en 40 % als vooropleiding een onderwijsakte bezat. Dit was de groep 
traditionele mo-studenten. De tweede groep bestond uit cursisten die werkzaam 
waren in een administratief beroep en een functie in het onderwijs ambieerden. 
Dat zouden we tegenwoordig zij-instromers noemen. De overige cursisten waren 
bijvoorbeeld technici die naar positieverbetering streefden, vrouwen die wilden 
herintreden en uitvallers uit het universitair onderwijs.32

De opleiding mo A duurde drie jaar, de mo B opleiding vier jaar. Vooral de laatste 
opleiding was even taai als zwaar. De inrichting ervan en het curriculum waren nog 
gebaseerd op opvattingen die inmiddels op de universiteit nog maar in beperkte 
mate geldig waren. De studie in combinatie met een 34-urige weektaak moest wel 
leiden tot een tamelijk asociaal, eenzijdig en monomaan bestaan. Alle vrije tijd ging 
eraan op en succes was vooral gebaseerd op een bepaalde mix van karaktereigen-
schappen, maar ze vormde of deformeerde je karakter tegelijkertijd ook. Van enige 
onderwijskundige of didactische scholing was geen sprake in de opleidingen. Het 
was klassikaal, passief consumerend onderwijs in zijn zuiverste vorm en het droeg 
als zodanig niet bij aan vernieuwing. Integendeel: onderwijskundig gezien hebben 
de mo-opleidingen fors bijgedragen aan het achterblijven van de innovatie in het 
Nederlandse onderwijs.

In 1974 behaalde ik mijn ‘Akte van Bekwaamheid A tot het geven van middelbaar 
onderwijs in de Nederlandse Taal en Letterkunde’. De commissie die het examen 
afnam was bij wet benoemd en het examen was geregeld bij Koninklijk Besluit van 
2 februari 1864.33 Hoewel de staat aanvankelijk een monopolie had geclaimd ten 
aanzien van de examens voor de middelbare akten, waren deze staatsexamens in 
mijn studietijd al vervangen door instituutsexamens- en tentamens. Het examen 
bestond uit acht onderdelen: spraakkunst, opstel, letterkundige tekstverklaring, 
taalkundige tekstverklaring, letterkunde, lezen, pedagogisch gedeelte en spreken. 
Voor het onderdeel opstel scoorde ik een vijf. Vier jaar later werd mij de Akte van 
Bekwaamheid B uitgereikt, conform hetzelfde KB. Ik had examen gedaan in zes 
onderdelen: Middelnederlands, nieuw Nederlands, historische grammatica, alge-
mene taalkunde, letterkunde schriftelijk en letterkunde mondeling. Achteraf kan 
de vraag worden gesteld of het de moeite waard is geweest. Toen ik mijn doctoraal 
diploma had behaald, na negen jaar avondstudie, werd ik meao-directeur en heb 
ik niets meer met het vak gedaan.

In mijn latere loopbaan heb ik me nog één keer specifiek bemoeid met het 
vraagstuk van het opleiden van leraren. Tijdens mijn lectoraatsperiode nam 

32 Ibid., 152.
33 Dat vermeldt althans de tekst op het diploma. Idenburg wijst er op dat er in 1958 een nieuw K.B. 

in werking was getreden. Kennelijk was dat de bevoegde autoriteiten ontgaan. 
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ik samen met Hubert Coonen, decaan aan de Universiteit van Twente, het 
initiatief om een door hem uitgewerkt businessplan voor masteropleidingen 
voor leraren om te zetten in een zelfstandig, commercieel instituut onder bestuur 
van de werkgevers in het voortgezet onderwijs. Dit plan werd aanvankelijk 
door een groep bestuurders omarmd en later door de VO Raad overgenomen. 
Bij de definitieve realisering van wat inmiddels het Nederlands Instituut voor 
Masters in Educatie is gaan heten, ben ik als adviseur vervolgens nog enige 
tijd nauw betrokken geweest.

2.4 De studie aan de Universiteit (1978-1980)

Het bezit van een akte mo B leverde wel een eerstegraadsbevoegdheid op, maar 
wetenschappelijk gezien stelde het in de ogen van de academisch geschoolde col-
lega’s weinig voor. Je bleef een gemankeerde wetenschapper, weliswaar met veel 
uithoudingsvermogen maar overigens niet geheel serieus te nemen. Vandaar dat ik 
na de mo B-opleiding overstapte naar de doctoraalfase van de opleiding Nederlandse 
Taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Ik had er, in nauw overleg met 
mijn scriptiebegeleidster Hanna Stouten, voor gezorgd dat mijn afstudeerscriptie 
voldeed aan de universitaire eisen en behoefde daarom niet opnieuw voor mijn 
doctoraal examen een scriptie te schrijven. Ik kon volstaan met het produceren 
van enkele aanvullende papers. In principe kon ik dus in anderhalf jaar klaar zijn, 
terwijl voor de doctoraalfase nominaal twee jaar geprogrammeerd stond. En zo 
geschiedde: ik begon in september 1978 en kreeg mijn doctoraalbul uitgereikt in 
januari 1980. Ik volgde de werkcolleges tijdens de twee dagdelen waarop ik was 
uitgeroosterd. Daarnaast had ik een volledige baan aan twee scholen. Tezamen 
leverde dat werkweken van zeventig uur op. Aan het traditionele studentenleven 
had ik part noch deel.

De kwaliteit van de colleges, de docenten en mijn medestudenten (mijn studiegeno-
ten waren aanzienlijk jonger) varieerde opvallend. De meeste docenten hadden de 
functie van wetenschappelijk medewerker en waren doctorandus. Enkelen waren 
al jaren bezig met hun promotieonderzoek. De studie was in vergelijking met het 
mo-traject wat betreft studiebelasting eenvoudiger, minder veeleisend, maar veel 
interessanter. Althans voor zover je daar zelf wat van maakte. Met name het volgen 
van de werkcolleges en het schrijven van papers was aangenaam en stimulerend, ook 
omdat je daar zelf veel invloed op kon uitoefenen. Voor mijn tentamens behaalde 
ik vijf negens (tienen werden niet gegeven) en voor mijn scripties een zeven-en-
een-half. Twee hoogleraren hebben indruk op mij gemaakt: W.P. Gerritsen bij wie 
ik colleges Middelnederlandse letterkunde volgde, en J.J. Oversteegen bij wie ik het 
bijvak theoretische literatuurwetenschap deed. Verder ben ik niet geïmponeerd 
geraakt door het universitaire bedrijf en het niveau ervan in de periode dat ik er 
marginaal deel van uitmaakte. Er was te veel een sfeer van vrijblijvendheid, er was 
te weinig ambitie, het ging te gemakkelijk. De studenten hadden een in mijn ogen 
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ongelooflijk luxe bestaan en konden op hun sloffen de studie volgen, als ze intel-
lectueel voldoende in huis hadden. 

Toen ik het academisch milieu binnenstapte, was dat net het beleidsdomein gewor-
den van twee ministers: Arie Pais (VVD) en Rinus Peijnenburg (KVP). De laatste 
ging over het wetenschapsbeleid, maar was vooral in het kabinet opgenomen om 
minister-president Van Agt bij te staan op financieel terrein. Pais had zich voorgeno-
men een eind te maken aan de bloedrode ‘woordendiarree’ van zijn voorganger Van 
Kemenade.34 Wat het wetenschappelijk onderwijs betreft hadden zijn voorgangers 
Van Kemenade en staatsecretaris Klein het vooral aan de stok gehad met de studenten 
over het collegegeld. De wereldeconomie had veel last van een recessie en voor het 
Nederlandse onderwijs waren al onder het kabinet Den Uyl de luxe tijden voorbij. 
Dat gold ook voor zijn opvolger Van Agt.

Het wetenschappelijk onderwijs in de jaren zeventig werd geregeld in de Wet op 
het Wetenschappelijk Onderwijs die na een lange periode van voorbereiding (vanaf 
1946) in 1960 was aanvaard. De wet regelde niet alleen universiteiten maar ook de 
toen nog bestaande, inmiddels tot universiteit gepromoveerde, hogescholen. Het 
onderscheid tussen universiteiten en hogescholen werd pas in 1985 bij wetsherzie-
ning afgeschaft. In 1973 kreeg Rotterdam een universiteit en in 1976 was Limburg 
(Maastricht) aan de beurt. De bijzondere instellingen, zoals de Vrije Universiteit, 
werden vanaf dat moment voor 95% bekostigd en pas in 1970 volledig. Door deze wet 
kregen de instellingen een grotere zelfstandigheid ten opzichte van de overheid, zowel 
financieel als personeel. Feitelijk werd door de systematiek van deze wet een begin 
gemaakt met de later in het gehele onderwijs doorgevoerde lumpsumsystematiek en 
autonomievergroting. De wet stelde de financiële verhoudingen tussen overheid en 
instellingen vast. De instellingen moesten eens per vier jaar een ontwikkelingsplan 
en een begroting opstellen. In 1985 kwam Deetman met zijn beleidsnota ‘Hoger 
onderwijs, autonomie en kwaliteit met voorstellen voor meer globale regelgeving 
en vergroting van autonomie voor hbo en wo’.35

Beleidsmatig bevond het hoger onderwijs zich in deze jaren in een impasse. Pais 
doorbrak die impasse. Hij kwam met de nota ‘Hoger Onderwijs voor velen’ en diende 
de Wet op de tweefasenstructuur in. Die wet had onder meer tot doel de vrijheid 
van cursusduur en de in de praktijk vrijwel onbeperkte studieduur te beperken, 
mede vanwege de financiële gevolgen. Al eerder was er een poging gedaan om de 
cursusduur van studierichtingen wettelijk te regelen en terug te brengen tot vier 
en ten hoogste vijf jaar. Pais nam die voorstellen niet over en kwam met zijn wet 
op de tweefasenstructuur.

34 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 597.
35 J.A. van Kemenade, N. Lagerweij, J.M.G. Leune en J.J.M. Ritzen (red.), Onderwijs: bestel en beleid. 

Deel II. Onderwijs en samenleving (Groningen 1986), 85.
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3.  Leraar, schoolleider en bestuurder (1980-2005)

3.1  Leraar aan de School voor Christelijk Meao te Utrecht 
(1980-1983)

Mijn doctoraalscriptie had de treurspelen van Rijnvis Feith tot onderwerp, een 
inmiddels efemeer geworden achttiende-eeuwse poëet en politicus. Hij was in zijn 
tijd zeer geliefd en een Nederlandse representant van het sentimentalisme, een van 
de vele verschijnselen van de romantische uitloop van de Verlichting. Hoewel de 
decennia rond 1800 algemeen worden beschouwd als cultureel minder interessant, 
leefden er toch enkele figuren van bijzondere statuur in deze periode. Mijn interesse 
voor de achttiende-eeuwse literatuur en cultuur in algemene zin is vooral ontstaan als 
gevolg van de enorme omwenteling die zowel wetenschap, filosofie als maatschappij 
in deze tijd doormaakten, met uiteraard de Franse revolutie als culminatiepunt.

Na mijn afstuderen had ik de intentie te promoveren. Ik verzamelde al enige jaren 
achttiende en negentiende-eeuwse werken op het gebied van entomologie, orni-
thologie en botanie. Daarbij waren ook werken van Johannes Eusebius Voet, een 
achttiende-eeuwse ‘uomo universalis’. Hij was onder meer entomoloog, theoloog 
en psalmberijmer. Over hem zou mijn proefschrift gaan. Om tijd vrij te maken 
besloot ik voorjaar 1980 te solliciteren op een deeltijdbaan als leraar Nederlands 
op de School voor Christelijk Meao te Utrecht. Ik werd aangenomen.

Deze school was een typisch product van de scholenplanning in die jaren en in 
dat verband ook van de explosieve groei van het middelbaar beroepsonderwijs. In 
Utrecht bestonden in het begin van de jaren tachtig twee scholen voor middelbaar 
economisch en administratief onderwijs (meao) en middelbaar middenstands 
onderwijs (mmo): een openbare (gemeentelijke) en een rooms-katholieke. Uiteraard 
waren er al langer drie denominatief verschillende mts’en. Het bestuur van de mts 
Scutos (Stichting christelijk uitgebreid technisch onderwijs in het Sticht) wilde een 
protestants-christelijke meao stichten. De toenmalige planprocedure gaf die moge-
lijkheid en staatssecretaris K. de Jong Ozn (CDA) gaf het startsein voor de christelijke 
meao in 1978. Er werd het eerste jaar van het bestaan van de school (1978-1979) les 
gegeven aan enkele tientallen leerlingen in het gebouw van een voormalige lagere 
school in Kanaleiland, een geheel blanke middenstandswijk waar het toen goed 
wonen was. Als directeur was benoemd een voormalige leraar aan een pedagogische 
academie. De school viel onder het bevoegd gezag van de stichting Scutos (gesticht 
in 1960), maar had een eigen bestuur dat ressorteerde onder het Scutosbestuur. Het 
lerarenteam was zeer klein en had grotendeels een parttime dienstverband. Er was 
sprake van pionieren. Voorjaar 1980 werd een flinke groei van het aantal leerlingen 
voorzien en dat leidde tot een substantiële uitbreiding van het aantal leraren met 
ingang van het cursusjaar 1980-1981. Ik was er daar één van. Een andere nieuwe 
collega was Jan van Setten, afkomstig uit het voortgezet onderwijs. Met hem zou 
ik de volgende 25 jaar leiding geven aan alle rechtsopvolgers van de christelijke 
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meao. Het verschil in stijl tussen ons bleek al spoedig uit de wijze waarop hij mijn 
optreden ervoer tijdens de eerste docentenvergadering die wij samen bijwoonden. 
Hij maakte daaruit op dat ik al jaren werkzaam was op de school.

Over het onderwijs dat we gaven, kan ik kort zijn. Hoewel de school een instelling 
voor beroepsonderwijs was, speelde de voorbereiding op het beroep een minimale 
rol. In feite was het driejarig curriculum een variant van het algemeen voortgezet 
onderwijs met wat meer accent op de vakken die bepalend waren voor diverse 
afstudeerrichtingen. De economische vakken sloten nog het meest aan bij de latere 
beroepspraktijk en bereidden goed voor op de deeltijdopleidingen Mba en Spd.36 
De secretariaatsopleiding leek nog het meest op een beroepsopleiding vanwege de 
vakken stenografie en machineschrijven. Vergeleken met het uitgebreide palet aan 
opleidingen dat na de komst van de Web met de invoering van de kwalificatiestruc-
tuur zou worden aangeboden, was de beroepspraktijk waarvoor het meao opleidde 
beperkt. Van differentiatie was nauwelijks sprake. De belangrijkste bijdrage aan de 
beroepsopleiding werd geleverd door een zesweekse stageperiode in het tweede 
leerjaar. Voor de leraren was dat een prettige tijd, de lessen vervielen en ze behoefden 
slechts een enkele maal een leerling op de stageplek te bezoeken. Er werd overigens 
gewoon klassikaal lesgegeven door leraren die overwegend weinig feeling hadden 
met welke relevante beroepspraktijk dan ook. Dat gold ook voor mijzelf. Ik was 
het onderwijs nooit uitgeweest. Van Setten was wat dat betreft een witte raaf, hij 
had enige tijd gewerkt op een accountantskantoor en ontleende daar gezag aan. 
Het curriculum was gericht op theoretische kennisoverdracht, veel minder op het 
aanleren van competenties die samenhingen met een functie op de arbeidsmarkt. 
De inhoud van de vakken werd bepaald door de exameneisen. Er waren, net als in 
het voortgezet onderwijs, landelijke centrale schriftelijke examens en mondelinge 
examens afgenomen door de docenten. Er werd bij het vak Nederlands veel aan 
spelling en grammatica gedaan en aan het schrijven van zogenaamde zakelijke 
brieven, meestal aan de hand van een casus. Ook leerden de studenten sollicitatie-
brieven schrijven als onderdeel van het examenprogramma. Zelf deed ik veel aan 
literatuuronderwijs ter voorbereiding op het mondeling examen dat we overwegend 
zelf konden invullen. Ik stelde mijn eigen syllabi samen met beknopte overzichten 
van de Nederlandse literatuur en de leerlingen maakten lees- en literatuurverslagen. 
Ook hielden ze spreekbeurten, geheel overeenkomstig de praktijk op havo en vwo. 
We maakten ook gebruik van schoolboeken voor deze schoolsoorten. Kortom, als 
beroepsonderwijs stelde het, zeker in vergelijking met de situatie na de Web, weinig 
voor. Maar afgestudeerden deden het goed op de arbeidsmarkt.

Het leerlingenbestand was overwegend afkomstig van de mavo, slechts een klein 
deel had een lbo-diploma. De toelatingspraktijk was een topic van hoge prioriteit 
binnen het schoolbeleid. Er waren zeer gedetailleerde toelatingseisen geformuleerd, 
tot op het niveau van de cijfers op de examenlijst. De school selecteerde vooral, zowel 

36 De (deeltijd)opleidingen Moderne bedrijfsadministratie (Mba) en Staats Praktijkdiploma (Spd) 
maken nog steeds uit deel uit van het met name particuliere onderwijsaanbod.
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vooraf als tijdens de rit. Ook de overgangseisen waren streng genormeerd, maar 
vooral gedetailleerd. Het hele onderwijsproces ontleende zijn waarde aan procedures 
en cijfers, daar waren we zeer op gefocust. We kenden voorwaardelijke toelating en 
voorwaardelijke overgang, met nauwkeurige beslisregels. Uitval van leerlingen was 
geen probleem voor de school, integendeel. Het was de waarborg voor kwaliteit. 
Over de samenstelling van de lessentabel behoefden we ons niet druk te maken. 
Die was per leerjaar, per vak en per uur wettelijk voorgeschreven. De contacten 
tussen de school en het beroepenveld waren marginaal, behalve rond stageplaatsen 
en het begeleiden van stagiairs. Inhoudelijk was er geen enkele vorm van interactie 
of overleg. Dat veranderde pas in de periode van de sectorvorming en vernieuwing 
van het middelbaar beroepsonderwijs – de zogenaamde svm-operatie – vanaf 1986.

Wat mijn eigen onderwijscarrière in het mbo betreft: als leraar heb ik de periode van 
vóór de svm-operatie gekend, als directeur vooral die vanaf de introductie van de 
svm. Ik heb professioneel gezien beperkte waardering voor dat voormalige ‘klassieke’ 
beroepsonderwijs. Dat ontleende zijn waarde mijns inziens vooral aan de functie 
van selectie- en allocatiemachine. Wie daarin overleefde, beschikte kennelijk over 
voldoende competenties om op de arbeidsmarkt succes te hebben. Dat legitimeerde 
ook de betrekkelijke gemakzucht van de leraren, niet zo zeer individueel, maar als 
systeemkenmerk, zowel ten opzichte van de kwaliteit van het onderwijs als ten aan-
zien van de betrokkenheid bij de leerlingen en hun behoeften. Dat systeemkenmerk 
verklaart ook de afwezigheid van de noodzaak een kwaliteitszorgbeleid te hebben: 
selectie garandeerde kwaliteit. Bij de invoering van de Web was het daarom ook 
noodzakelijk een specifiek kwaliteitssysteem te introduceren, omdat uitval als gevolg 
van selectie in principe niet paste bij de doelstellingen van de Web. Voor zover er 
door leraren aandacht werd besteed aan de problemen van individuele leerlingen, 
berustte dat niet zozeer op beleid als wel op individuele inzet en betrokkenheid. Ook 
voor mij was dat toen een vanzelfsprekende zaak. Later heb ik meer zicht gekregen 
op de onderliggende waarden in ons onderwijssysteem. Het onderwijs dat ik gaf, 
blonk niet uit door vernieuwingsdrang en het onderscheidde zich in zijn didactische 
aanpak niet van dat van mijn collega’s. Met de leerlingen kon ik goed opschieten, ze 
waren al wat ouder en er was met hen goed te communiceren. Ik had gezag, geen 
ordeproblemen en dat droeg bij aan mijn positie binnen de school.

3.2  Directeur in het middelbaar beroepsonderwijs (1983-1986)

Al spoedig werd mij duidelijk dat de organisatie van de school en de kwaliteit van het 
onderwijs in veel opzichten onder de maat waren. De directeur was niet in staat om 
leiding te geven aan een organisatie in een pioniersfase en zijn disfunctioneren werd 
steeds meer zichtbaar. Ik bemoeide me daarom met allerlei zaken die samenhingen 
met de schoolorganisatie: leerlingenbegeleiding, het rooster en het schrijven van 
voorlichtingsmateriaal. Waar ik me ook mee bemoeide was de naamgeving van de 
school. Christelijk meao bestond mijns inziens niet, wel een christelijke school. Dat 
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verschil werd ook wel aangeduid met de uitspraak: ‘christelijk timmeren bestaat 
niet’. Dat klopt. Op school gaat het gaat het echter ook om de vraag met welk per-
spectief je naar de wereld kijkt. Vandaar dat na enige tijd de naam werd aangepast: 
Christelijke school voor Meao.

In mijn tweede jaar werd mij gevraagd onderdirecteur te worden. Dat betekende 
dat ik enige uren per week was vrijgesteld van het verzorgen van lessen. Er werd een 
tweede locatie betrokken in een leegkomend schoolgebouw van het Oosterlichtcol-
lege dat successievelijk naar Nieuwegein verhuisde. Na enige tijd werd de directeur 
op non-actief gesteld en hij werd later definitief afgekeurd. Het personeel verzocht 
in het cursusjaar 1982-1983 het bestuur unaniem per brief om mij tot directeur te 
benoemen en twee collega’s tot adjunct-directeur, onder wie Jan van Setten. Het 
bestuur besloot conform. De plannen om te promoveren werden in de ijskast gezet. 
Overigens paste de wijze waarop ik tot directeur werd benoemd geheel bij de mores 
van die tijd. Je werd directeur als dat de goedkeuring van het personeel had, niet als 
je daarvoor geschikt was. Pas in de loop van 1984 werd ik als directeur geheel van 
lessen vrijgesteld als gevolg van de groei van de school. Tot dat moment combineerde 
ik het leraarschap met het leiden van de school. In die tijd was dat niets bijzonders.

Het directeurschap van een schooltje in de jaren tachtig met enkele honderden leer-
lingen en enkele tientallen docenten, van wie velen parttime, had in veel opzichten 
iets kneuterigs en was vooral gebaseerd op goed bedoeld dilettantisme. Het grootste 
deel van de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid was voorgeschreven en bestond 
uit het volgen van regels. De inspecteur kwam langs om de inventarislijsten door te 
nemen en om te bepalen op hoeveel typemachines de school recht had. De school 
beschikte lange tijd over één conciërge en één secretaresse. Ik correspondeerde 
veelvuldig, vooral met het departement en de inspectie. Brieven werden door mij 
met de hand geschreven en vervolgens overgetypt. De leerlingen- en financiële 
administratie besteedden we uit aan een administratiebureau. De directie schilderde 
in de zomervakantie de in gebruik te nemen ruimten in de noodgebouwen, hielp 
mee met verhuizen en hield zich bezig met de meest eenvoudige boodschappen 
en klussen. Een beginnende school beschikte over een absoluut minimum aan 
middelen en voorzieningen. 

Van professionele scholing en opleiding tot directeur was geen sprake. Het onderwijs 
was nog niet ontdekt als braakliggend terrein voor managementcursussen. Van Setten 
en ik volgden een algemene cursus voor hoger management aan het toenmalige 
Instituut voor Bedrijfswetenschappen (IBW) in de avonduren. Daar stopten we 
na enige tijd mee gezien de beperkte relevantie voor ons werk en de algemene 
kwaliteit ervan. Ook in dit opzicht was er sprake van dilettantisme. Je schoolde je 
op basis van het systeem ‘al doende leert men’ en wie niet leerde als schoolleider, 
verdween op een gegeven moment vanzelf. Het was ‘hands-on’- management. Je zag 
wat, je bedacht wat en je deed wat. Op de IBM-schrijfmachine met de beroemde 
verwisselbare letterkop schreef ik zelf de voorlichtingsbrochures en de studiegidsen. 
Daar was ik in de zomervakantie weken mee bezig. De getypte tekst werd door een 
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kleine drukkerij voorzien van een omslag. Van professioneel communicatie- en 
wervingsbeleid was geen sprake, evenmin als van professionele copywriting. Ik 
bracht structuur in de organisatie door veel op schrift te stellen. Dat is, achteraf 
gezien, een constante in mijn werkwijze gebleken. Door te schrijven bracht ik ook 
structuur aan in mijn eigen ideeën en opvattingen. Ik heb vreselijk veel geschreven 
in die periode. Vergaderprocedures, overgangs- en toelatingsregelingen, beleidsno-
tities voor leerlingbegeleiding en aanzetten voor identiteitsontwikkeling. Beleid 
ontwikkelen en implementeren deed je zelf, er was in een beginnende organisatie 
geen geld voor externe ondersteuning en overigens had ik daar waarschijnlijk ook 
geen behoefte aan.

De slagkracht van de drie directieleden, een directeur en twee adjunct-directeuren, 
lag vooral in de aanvullende competenties die op dat moment opportuun waren. 
Slager, docent lichamelijke opvoeding, wist alles van lessentabellen, roosteren en 
organisatie. Van Setten zorgde voor de financiën en de administratieve procedures, 
zelf deed ik de overige zaken. 

In de eerste jaren van mijn schoolleiderschap was er nog sprake van wat je zou 
kunnen noemen de ‘democratische schoolorganisatie’. Belangrijke beslissingen 
werden genomen door de voltallige docentenvergadering. Aanvankelijk had dat niet 
veel voeten in de aarde gezien de beperkte omvang van het team. Na de overname 
van de havotoppen (zie verderop) hebben we vrij snel de besluitvormingsstructuur 
geprofessionaliseerd. Op grond van reglementen hebben we relevante bevoegdheden 
bij de directie neergelegd met specifieke rollen voor diverse organen. De invoering 
van de Wet op de Medezeggenschap heeft daar ook een rol in gespeeld. Het bestuur, 
toen nog zowel bevoegd gezag als hoogste orgaan en bestaande uit vrijwilligers, 
werkte mee met die ontwikkeling. Die wijze van opereren heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan de slagvaardigheid en innovatiekracht van de school. 

Het rooster werd aanvankelijk nog gemaakt met behulp van een planbord, voor-
zien van gaatjes en bijbehorende pennetjes op kleur. Later kwamen er de meters 
planborden met de bekende gecodeerde blokjes. Van geautomatiseerde rooster-
programma’s op computers was uiteraard nog geen sprake. De plaats van deze 
borden en van de beheerder daarvan, de roostermaker, in de schoolorganisatie 
was een absoluut dominante. Het totale logistieke bestel van de school voor de 
periode van een jaar, het gehele productieproces, werd bepaald en vastgelegd in 
de zomervakantie. In die weken kreeg de schoolorganisatie vorm op het planbord 
en heerste de roostermaker. Met kwaliteitszorg had dat allemaal weinig van doen. 
Er was een beperkt aantal principes dat de roostermaker hanteerde. Van belang 
waren zo weinig mogelijk tussenuren voor zowel leerling als leraar. Leraren had-
den, afhankelijk van hun anciënniteit, verworven rechten, zoals vrije (mid)dagen, 
eigen lokalen en eerste lesuren vrij. Omdat het maken van een rooster een bijna 
onmogelijke klus was, had de roostermaker een absolute machtspositie. Hij was 
kennismonopolist. Hij was bijna de enige die alle ins en outs van de school kende, 
inclusief de voorschriften van de overheid met betrekking tot de lessentabel en de 
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eigenaardigheden en voorkeuren van de docenten. Human resourcemanagement 
was een kwestie van slim roosteren. De roostermaker bepaalde de werktijden en het 
dagritme van alle medewerkers en leerlingen. Hij was boven alle kritiek verheven. 
Niemand kon en durfde hem te verbeteren. Als schoolleiding had je daarmee een 
machtig instrument in handen om te sturen op organisatie en ontwikkeling. Die 
oriëntatie op het rooster en vooral de onveranderlijkheid ervan is mijns inziens een 
constante in het Nederlandse onderwijs. Voorspelbaarheid en zekerheid vormen 
een hoog goed in het onderwijssysteem. De spannendste dag voor de docent was 
altijd weer de dag waarop het rooster bekend werd gemaakt. Daarmee lag voor een 
jaar zijn of haar leven (en vaak zijn of haar humeur) vast. Het duurde dan weer een 
heel jaar voordat er weer sprake was van een nieuw avontuurlijk moment, afgezien 
van de marginale tussentijdse wijzigingen.

In de eerste jaren van mijn directeurschap was ik me eigenlijk niet erg bewust 
van de status van dat ambt. De situatie was er ook niet naar. Ik ging op de fiets 
naar school – ik had nog geen rijbewijs – liep in spijkerpak en hoge laarzen, 
stond aan het hoofd van een verzameling uitgewoonde gebouwen en een klein 
aantal leerlingen en medewerkers. Eigenlijk was het een beetje ‘spielerei’. We 
namen onszelf niet echt serieus en zo gingen we er in de directie ook mee om. De 
eerste maal dat ik me bewust werd van mijn positie, was het moment waarop 
door de forse groei van het aantal leerlingen er veel vacatures ontstonden. In de 
wervingsadvertenties vroegen we met name om mensen met bedrijfservaring. 
Ik werd op een gegeven moment ’s avonds gebeld door een meneer die mij vroeg 
‘of iemand van 55 te oud was om te solliciteren”. Waarop ik antwoordde dat ik 
‘dan eerst de vent wilde zien’. Kennelijk was dat de goede reactie. Aansluitend 
voerde ik als snotneus van midden dertig op een zaterdagochtend een sollicita-
tiegesprek met iemand die zowel qua leeftijd, ervaring als wat maatschappelijke 
status betreft verre mijn meerdere was. De kandidaat was een gedistingeerde 
heer die was gestopt als directeur van een familiebedrijf, daarvoor carrière had 
gemaakt bij een automatiseringsbedrijf, en die tot besluit van zijn loopbaan 
wilde doen wat hij altijd had gewild: lesgeven. Hij woonde in de Achterhoek. 
Hij wilde bij ons komen werken, omdat hij de advertentie zo opvallend vond 
en ons leuke jongens. Het enorme verschil tussen hem en mij viel weg, omdat 
hij mijn gezag accepteerde. Ik wist immers alles van onderwijs en hij had 
mijn steun nodig. Op dat moment begreep ik voor het eerst dat ik een zekere 
maatschappelijke positie had.

Beleidsmatig had een schooldirectie in die jaren weinig speelruimte. Overigens 
was dat in overeenstemming met de ambities van de meeste schoolleiders en de 
verwachtingen van de leraren. Ik heb me in de eerste jaren vooral gericht op drie 
thema’s: het organisatorisch op orde brengen van de school, het positioneren van 
de levensbeschouwelijke identiteit binnen de school, maar ook naar buiten toe, 
en het verbeteren van de positie van en aandacht voor de leerlingen. Feitelijk zijn 
dat ook in de jaren daarna, in wisselende prioriteit en intensiteit, de rode draden 
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gebleven in mijn schoolleiderschap. In een latere fase is daar de onderwijskundige 
vernieuwing bij gekomen. Leerlingenzorg is een (strategisch) speerpunt geweest 
in mijn beleidsassortiment door de jaren heen. Deels hing dat samen met mijn 
persoonlijke ervaringen, deels met de ondergeschikte positie die de leerling lange 
tijd had binnen de school, deels ook met het vraagstuk van de groei en daarmee de 
toekomst van de school. Zeker een beginnende school kon zich niet permitteren 
leerlingen te verliezen. Ook in latere jaren is dat een constante geweest in het beleid. 
Alle scholen die ik heb geleid, bevonden zich altijd in een kwantitatieve minuspositie 
ten opzichte van de concurrentie. Het voorkomen van uitval was een strategische 
prioriteit gezien de schoolwaarden die ik van belang achtte, maar ook gezien de 
continuïteit van de organisatie. Vooral de eerste jaren van mijn directeurschap was 
het nauwelijks mogelijk gezien de voorschriften om structureel het onderwijs zodanig 
te veranderen dat de uitvalkansen van leerlingen via de onderwijskundige inrichting 
konden worden teruggebracht. Het onderwijsproces lag daarvoor te veel vast. Dat 
betekende dat alleen via het verbeteren van de begeleiding en de professionalisering 
van de zorg het mogelijk was om leerlingen binnenboord te houden. Tegelijkertijd 
kon daarmee inhoud worden gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van 
de school. Van meet af aan heb ik er voor gekozen zeer expliciet om te gaan met 
die identiteit. Dat bleek zowel inhoudelijk uiterst moeizaam als strategisch uiterst 
noodzakelijk. Ik was een van de eersten in de ‘onderwijspolder’ die de identiteit van 
de school opnam in de marketingmix en de school daarop profileerde. Dat werd me 
overigens, zowel binnen als buiten de school, niet onverdeeld in dank afgenomen. 
Men vond dat je met ‘het geloof ’ niet de markt op kon gaan en dat het pretentieus 
was om de levensbeschouwelijke basis als een sterk aspect van de school te in te 
zetten. Zeker in de jaren waarin de verzuiling steeds minder dominant werd in het 
publieke domein en de secularisatie overal toesloeg, was het not done om je identiteit 
in de schijnwerpers te zetten. Uiteindelijk bleek het bestaansrecht van de organisatie 
vooral samen te hangen met het feit dat zowel inhoudelijk als organisatorisch op 
zeer serieuze wijze permanent is getracht op een moderne manier om te gaan met 
de levensbeschouwelijke uitgangspunten. Dat bleek uit de aantrekkingskracht op 
leerlingen en kwam tot uiting in de latere keuzes van fusiepartners. Ook het feit 
dat Asa als Roc in een latere ontwikkelingsfase een licentie verwierf als levensbe-
schouwelijke instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam, Utrecht 
en Amersfoort hangt met deze keuze samen.

In 1984 kreeg de school na een jarenlange aanvraagprocedure een afdeling voor 
middelbaar middenstandsonderwijs toegewezen (mmo). Dat was voor de concur-
rentiepositie van de school van belang. Daarmee kwam er ook een nieuw type 
leerlingen de school binnen. Deze waren merendeels afkomstig van het lbo, het-
geen samenhing met het vakkenpakket en de opleidingseisen. Ze waren minder 
gezeglijk, maar meer ondernemend. Door de autonome groei van de school en de 
uitbreiding met het havo/mbo en mmo was er aanleiding om de school opnieuw in 
te richten en te reorganiseren. We besloten in overeenstemming met de landelijke 
ontwikkelingen tot de vorming van een scholengemeenschap. In oktober 1984 werd 
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‘Abstede, christelijke scholengemeenschap voor meao, mmo en havo/mbo’ geopend. 
De naam Abstede stelde ik voor, omdat daarmee de verbinding met het verleden, 
onze identiteit en de locatie werd gelegd. Abstede was namelijk de naam van een 
voormalig klooster en de naam van het kadastraal gebied waar we waren gehuisvest. 
We hadden echter nog steeds geen behoorlijk schoolgebouw en waren gehuisvest 
in een viertal verschillende locaties, onder andere als onderhuurder in een school 
voor lager onderwijs, van wisselende, maar niet onverdeeld gunstige kwaliteit.

De zorg voor huisvesting bepaalde in hoge mate de agenda van schoolleiders in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. Er was sprake van een krimpende rijksbegroting bij 
stijgende leerlingenaantallen in het middelbaar beroepsonderwijs. De huisvestings-
middelen werden daarbij als eerste door het departement aangesproken voor andere 
doeleinden. Het beleid bestond uit het vullen van gaten en het schuiven met middelen 
en dus ook uit het niet nakomen van toezeggingen en afspraken. Er was sprake 
van een ordinair gevecht, ook in juridische en ambtelijke zin. De wet van de jungle 
gold. Wie een grote mond had, wist door te dringen tot de staatssecretaris en wie 
veelvuldig ambtenaren fêteerde, maakte kans op toewijzing van permanente of se-
mipermanente huisvesting of noodvoorzieningen. Er was een ondoorzichtige kongsi 
van ambtenaren, aannemers, bestuurders van koepelorganisaties en architecten die 
onderling het beperkte budget verdeelden. Daar moest je je tussen zien te wringen. 
Bovendien was er een uiterst onhelder en opportunistisch verdelingsmechanisme, 
vaak even creatief bedacht als juridisch aanvechtbaar. Als beginnend directeur 
van een sterk groeiende school was de huisvesting een kwestie van permanente 
improvisatie, creatief opereren en vooral je invechten in de relevante netwerken. 
Het was echter niet het vak waarvoor je was opgeleid. Bovendien stelde het hoge 
eisen aan je morele flexibiliteit. Maar in Oudwijk had ik leren straatvechten.

We hebben in die jaren vele noodgebouwen laten verplaatsen, dependances opgeknapt 
en weer gesloopt. Evenzoveel uitgewoonde school- en andere gebouwen geschikt 
gemaakt om les in te geven. Tientallen bezoeken gebracht aan het departement en 
tientallen oplossingen en varianten bedacht om binnen de regels toch middelen los 
te peuteren. De nieuwbouw op de plek waar de christelijke meao ooit was gestart, 
heb ik uiteindelijk onder dwang van een kortgeding staatssecretaris Ginjaar-Maas 
moeten ontfutselen. Dat was in 1984. Van bouwen had ik geen verstand, van geld 
ook niet. Toch moest ik met een budget van tien miljoen gulden een pand neerzetten. 
Dat is gelukt met veel passen en meten, waarbij we vlak voor de start van de bouw 
de geprojecteerde bovenste verdieping in het souterrain moesten onderbrengen, 
omdat de goothoogte niet voldeed aan de normen. Het gehele bouwtraject leidde ik 
zelf. Op Jan van Setten kon ik steunen voor de financiële kennis. Het was voor het 
eerst in mijn leven dat ik te maken had met architecten, aannemers, bouwvergun-
ningen, aanbesteden, bestekken, meer- en minderwerk, vorstverlet, brandweereisen 
en wat dies meer zij. Er moest op een uiterst klein stukje grond met een beperkte 
goothoogte een gebouw voor duizend leerlingen komen. Het werd een gebouw 
van drie lagen waarvan de onderste half verdiept was aangebracht. Voorzien van 
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een gymnastiekzaal, een aula en een moderne gehoorzaal. Ik heb me bij wijze van 
spreken bemoeid met elke deurknop en elk raam. In 1986 opende Ginjaar-Maas 
de nieuwbouw. Uiteraard was het gebouw inmiddels te klein voor alle leerlingen 
en beschikten we nog steeds over twee dislocaties.

De overheidsfinanciën in combinatie met het interne beleid van het ministerie 
leidden er toe dat het huisvestingsbudget jaarlijks als eerste moest inleveren 
bij bezuinigingsronden. Er werd wel elk jaar een overzicht opgesteld van on-
derwijsinstellingen die op de investeringslijst stonden, maar welke daarvan 
feitelijk gehonoreerd werden, was een loterij. Ondanks vele bezoeken aan 
het departement en de opname enkele jaren achtereen van Abstede op het 
investeringsplan bleef een beschikking uit. Op een gegeven moment besloten 
we daarom een kortgeding aan te spannen tegen de staat. Niet geheel gebrui-
kelijk gezien de wijze waarop in die tijd overheid en instellingen met elkaar 
omgingen. Aansluitend kregen we een uitnodiging om met staatssecretaris 
Ginjaar-Maas te overleggen. Juridisch gezien echter was de zaak onder de 
rechter. Dat betekende dat ik als directeur in mijn eentje naar Zoetermeer 
trok. Het stichtingsbestuur als bevoegd gezag zag geen aanleiding meer om nog 
te gaan praten. Op het departement werd mij gevraagd waar de rest van het 
gezelschap bleef. Ik meldde dat ik alleen was. Ginjaar-Maas was not amused 
en haar ambtenaren nog veel minder. Zij hadden haar in deze merkwaardige 
positie gebracht. Ik had immers geen enkele status als gesprekspartner. Ze 
stelde voor dan toch maar even koffie te drinken. Na enkele minuten vroeg 
ze wat precies onze problemen waren. Het ijs was gebroken. Ik gaf de stand 
van zaken weer met betrekking tot onze huisvestings- en inventarispositie. Zij 
vroeg wat ik wilde en schreef vervolgens zelf op wat ik noodzakelijk achtte. Ze 
besloot met de mededeling dat ik de volgende dag bericht zou krijgen en dat 
zij het op prijs zou stellen de nieuwbouw te openen. Inderdaad werd er de dag 
daarop een zogenaamde ‘blauwe brief ’ bezorgd door een ambtenaar waarin 
de toezeggingen werden bevestigd. Enkele tijd later kregen we de beschikking 
en konden de voorbereidingen voor de nieuwbouw beginnen.

Onderwijsinnovatie

Onderwijsinnovatie was geen thema in het middelbaar beroepsonderwijs tot de 
komst van de svm-operatie. Er werd wel gesproken over onderwijsvernieuwing 
en kwaliteitsverbetering. Als je nieuwe arrangementen bedacht zei je dat je ‘leuke 
dingen’ deed. Vaak deed je die dan ook omdat ze leuk waren om te doen, zeker in 
de jaren waarin je formele en materiële speelruimte nog beperkt waren. 

De eerste wezenlijke onderwijsinnovatie waarbij ik betrokken was, had te maken 
met een op zich bijzonder politiek besluit. Dat had betrekking op de zogenaamde 
‘havotoppen’. Deze havotoppen waren de opvolgers van de eerste leerkring van de 
voormalige kweekscholen. Die eerste leerkring werd formeel, conform de principes 
van de Mammoetwet, omgezet in het vierde en vijfde leerjaar van de havo toen 
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de kweekschool pedagogische academie werd. De instroom van deze havotoppen 
bestond vooral uit mavisten die niet werden toegelaten tot reguliere havo’s en uit 
gesjeesde havisten van ‘echte’ havo’s. De havotoppen hadden daardoor een matige 
status. In de regel hadden de leerlingen ook niet de primaire ambitie om door te 
stromen naar de onderwijzersopleiding. In feite waren ze een geparkeerd restant 
van een oud onderwijsbestel. Door de invoering van de Pabowet werd de peda-
gogische academie hoger beroepsonderwijs en moesten de havotoppen conform 
de inrichtingsprincipes van het nieuwe bestel worden afgestoten. De bedoeling 
was dat ze zouden worden overgedragen aan reguliere scholengemeenschappen 
met havo. In de praktijk was er echter weinig belangstelling voor deze mogelijk-
heid. Scholen waren niet happig op het verplicht overnemen van personeel, mede 
gezien de twijfels over de kwaliteit van het onderwijs aan de havotoppen, en men 
ging er van uit dat de desbetreffende groep leerlingen ook zonder overdracht 
wel zou overstappen. Hetgeen niet een geheel onnozele redenering was. Om te 
voorkomen dat de overheid met een omvangrijk bestand aan wachtgelders werd 
opgescheept, introduceerde minister Deetman de mogelijkheid om de havotoppen 
over te dragen aan mbo-scholen. Dat was een even merkwaardige als innovatieve 
benadering. Van enige onderwijskundige onderbouwing was geen sprake. De enige 
overeenkomst tussen beide schooltypen was dat ze onder de wet op het voortgezet 
onderwijs vielen. De nadere regelgeving moest dan ook nog worden ontworpen. 
Als directeur van de Christelijke Meao kreeg ik in 1983 het verzoek om te komen 
praten over een mogelijke overdracht van de havotoppen met de directeur van de 
Jan van Nassau-academie, de voormalige leraar natuurkunde van mijn vroegere 
school. Hij voerde namens de twee Utrechtse protestants-christelijke pabo’s de 
onderhandelingen. Van Setten en ik waren de gesprekspartners. Wij wisten op dat 
moment niet waar we aan begonnen en dat was, zoals zo vaak het geval is, maar 
goed ook. Onze strategische redenering was dat we met de overname in één klap 
de achterstand in leerlingen ten opzichte van de concurrentie konden goedmaken, 
maar vooral dat we daarmee aan de bovenkant van de markt konden gaan zitten met 
onze opleidingen. We wilden namelijk het havo en het mbo integreren tot nieuwe 
interessante opleidingen. Daarmee zouden we een aantrekkelijk nieuw aanbod 
kunnen creëren. Opvallend genoeg vond een dergelijke transactie niet plaats in 
het katholiek en openbaar onderwijs te Utrecht. Uiteindelijk waren er landelijk 23 
mbo-instellingen die havo-toppen overnamen. Daarbij waren nogal wat scholen 
voor middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (mdgo) die de 
opleidingen voorbereidend hoger beroepsonderwijs (vhbo) in huis hadden. Dat 
was een vorm van oriëntatie- en schakelonderwijs voor bepaalde typen leerlingen 
die wilden doorstromen naar het hbo. Ook die opleidingen waren een restant uit 
het verleden en voortgekomen uit de voormalige vormingsklassen voor meisjes 
met mavo ter voorbereiding op verdere studie. De combinatie vhbo en havo-top 
lag voor deze scholen erg voor de hand.

De havo/mbo-opleidingen, zoals de nieuwe loot aan de mbo-stam ging heten, 
bevonden zich qua regelgeving in een niemandsland. Feitelijk was er sprake van 
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regelgeving die de ontwikkelingen volgde en waarbij de desbetreffende scholen 
zelf het voortouw namen. Bovendien was er sprake van een stelseldoorbrekend 
verschijnsel. Vrij uniek in een onderwijsbestel waarin bestelgrenzen heilig waren 
en zijn. Daarmee waren deze opleidingen zowel onderwijsinhoudelijk als wat be-
stuurlijke setting betreft uiterst innovatief. Ze kunnen nog steeds worden beschouwd 
als voorbeelden van interessante en effectieve onderwijsinnovaties als gevolg van 
opportunistisch overheidsbeleid. Van belang daarbij was dat staatssecretaris Ginjaar-
Maas persoonlijk erg gecharmeerd was van dit experiment en de scholen veel ruimte 
gaf. De scholen die beschikten over de havo/mbo-afdelingen verenigden zich in het 
havo/mbo-convent. Ik werd vice-voorzitter van deze club en later voorzitter. We 
overlegden intensief met het departement over regelgeving, bekostiging, program-
mering en examinering. Omdat we als scholen zelf voortdurend het voortouw 
namen en kregen, was er sprake van een goed klimaat om nieuwe onderwijskundige 
varianten te bedenken. De kracht van de gecombineerde opleidingen lag in het op 
maat samenstellen van vakkenpakketcombinaties die aansloten bij het hbo dan wel 
arbeidsmarktperspectief hadden. De leerlingen deden zowel havo- als mbo-examens, 
afhankelijk van de vakkencombinaties. De afdelingen floreerden en voorzagen in 
een behoefte voor die leerlingen die niet naar de havo wilden, maar die wel op een 
hoger niveau beroepsonderwijs wilden volgen.37

Als directeur van een school voor meao had ik een salaris dat weinig hoger was 
dan wat ik als eerstegraads-leraar ontving. Directeuren in het mbo waren veel 
lager ingeschaald dan schoolleiders in het havo/vwo, omdat het mbo tot het 
zogenaamde ‘tweedegraadsgebied’ werd gerekend. Niet de moeilijkheidsgraad 
van de functie maar het schaalgebied van de school bepaalde de hoogte van het 
salaris van de schoolleiding. Door de omvang van de overgenomen havo-toppen 
werd de nieuwe school qua inschaling van directeuren gelijk gesteld aan een 
havo/vwo-school. Daarmee steeg mijn salaris met vele tientallen procenten. 
Een interessant neveneffect van de overname, waarvan we aanvankelijk niet 
op de hoogte waren.

Overigens bedacht ik samen met Van Setten regelmatig ‘leuke dingen’ en we voerden 
die ook uit. In het begin van de jaren tachtig – vooruitlopend op de latere hype om 
zogenaamde contractactiviteiten voor derden uit te voeren, gestimuleerd bij wet 
door Jo Ritzen die naar aanvullende geldstromen zocht – richtten wij een stichting 
op die zich bezighield met scholingsactiviteiten in de logistieke sector. De stichting 
zorgde voor aanvullende inkomsten voor de school en voor docenten en verbreedde 
het netwerk binnen het bedrijfsleven. In deze jaren waren we eveneens actief op het 
gebied van onderwijs aan slechtzienden en blinden. Dat was het gevolg van contacten 
met instituut Bartiméus. We kregen de eerste blinde en slechtziende leerlingen in 
het middelbaar beroepsonderwijs binnen de school en moesten voorzien in speciale 
programma’s en hulpmiddelen. Gezien de wetgeving was het uiterst moeilijk om voor 

37 De Onderwijsraad heeft enkele jaren geleden in een advies over aansluiting en doorstroming dit 
type combinaties van avo en mbo opnieuw aanbevolen.
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deze categorie leerlingen als instelling speciale hulpmiddelen te verwerven. Later 
zijn hiervoor de rugzakjes geïntroduceerd. Het onderwijs vereiste veel overleg en 
veel van de inventiviteit van de docenten. Zo hebben we met toestemming van het 
ministerie specifieke examenprogramma’s ontworpen voor deze leerlingen, waardoor 
meerdere visueel gehandicapte leerlingen hun mbo-diploma konden behalen.

Later openden we in een winkelcentrum te Utrecht een winkel in cadeau- en huis-
houdelijke artikelen als stagevoorziening voor de leerlingen in de ondernemersop-
leiding: de Abstede Top Shop. Een succes, zowel onderwijskundig als commercieel. 
Om de aanloopkosten te financieren, gaven we participaties uit die houders ervan 
korting bij aankopen opleverden. Op het hoogtepunt hebben we de winkel met 
enig feestgedruis gesloten. Het was immers een project. De winkel heeft enorm 
bijgedragen aan de naamsbekendheid van Abstede.

Tijdens de svm-operatie maakten we veel werk van de invoering van ict in de 
schoolorganisatie. We behoorden tot de voorhoedescholen in het kader van een 
in 1991 door de overheid gesubsidieerd technologisch innovatieprogramma. Dat 
programma sloot aan bij het project Abstede Top Shop en legde ook de basis voor de 
samenwerking met PTT Telecom, die leidde tot de introductie van een telematica-
infrastructuur in de school en de inrichting van twee extra informaticalokalen. 
In die tijd bijzondere ontwikkelingen. In 1997 openden we ‘De Binnenloper’: een 
informatie- en dienstverleningscentrum op Kanaleneiland, zowel ten behoeve van 
eigen leerlingen als ten behoeve van de toen al overwegend allochtone wijkbewoners. 
Samen met een collega uit Den Haag – Hans van Nieuwkerk, de latere Bve procesco-
ordinator – ontwikkelde ik een nieuwe formule voor havisten die niet (rechtstreeks) 
naar het hbo door wilden stromen: de zogenaamde mbo+ programma’s. De wet 
gaf nog maar weinig speelruimte voor dit soort innovaties en dat betekende dat we 
flink moesten schipperen. Deze formule voorzag in een behoefte, werd succesvol 
en is later ook landelijk geïmplementeerd.

De eerste grote conflicten met medewerkers en de eerste toetsing van mijn kwaliteiten 
als schoolleider ontstonden na de overname van de havotoppen. Feitelijk speelde 
alleen de omvang en de samenstelling van de groep over te dragen docenten en 
de bijbehorende afvloeiingsregeling juridisch gezien bij de overname een rol. Het 
ging immers om de vraag of we op langere termijn voldoende marktpositie konden 
opbouwen om al deze mensen aan het werk te houden. De school verdubbelde in 
één keer in omvang. Slechts weinigen van de nieuwe collega’s hadden echt zin in 
de overstap. Er waren er die wisten dat ze feitelijk werden weggesaneerd en dat de 
betere docenten achter waren gebleven. Van meet af aan is het moeilijk geweest 
om deze docenten te integreren in de nieuwe organisatie. De eerste jaren bleven 
de havotoppen gehuisvest in de noodgebouwen bij een van de pabo’s waarin ze al 
eerder waren ondergebracht. De bezemklassen deden nog gewoon havo-examen. 
Ondertussen moest er worden gewerkt aan nieuwe leerplannen voor de havo/
mbo-opleidingen. In de periode na de overname groeiden zowel het reguliere mbo 
als de nieuwe havo/mbo-opleidingen fors. Dat betekende dat voormalige havo-
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docenten ook lessen moesten verzorgen voor mbo-leerlingen. In veel gevallen ging 
dat goed. In enkele gevallen ook niet. Uiteindelijk moesten we als directie stevig 
ingrijpen. Veel docenten kozen voor de gebruikelijke collegiale solidariteit en eisten 
schriftelijk excuses van de directie en herstel van de positie van de desbetreffende 
docent. Als schoolleiding speelden we het hard. Wie zijn handtekening onder de 
brief handhaafde, kon rekenen op rechtspositionele sancties. Wij werden hierin 
gesteund door het stichtingsbestuur, de feitelijke werkgever en het bevoegd gezag 
van de school. Twee docenten handhaafden uiteindelijk hun eisen. Deze twee zijn 
vervolgens op non-actief gesteld en na een mislukte ontslagprocedure uiteindelijk 
‘situationeel arbeidsongeschikt’ verklaard en met wachtgeld gegaan. Een en ander 
met steun van de inspectie. Dit was de eerste maal dat ik mijn positie tegenover 
een collectief van docenten moest handhaven. Het zou in latere fusieprocessen nog 
een enkele maal voorkomen. Wat ik in deze periode heb geleerd is dat de kwaliteit 
van de samenwerking met het bestuur, later de Raad van Toezicht, van hoog niveau 
moet zijn, wil je op cruciale momenten je positie kunnen handhaven. Als die 
vertrouwensbasis ontbreekt, sta je als schoolleider zeer zwak, met name tegenover 
je eigen organisatie. Anderzijds heb ik toen ook geleerd dat je als bestuurder moet 
staan voor de zaak zelfs ten opzichte van een groot deel van de medewerkers.

3.3  Directeur tijdens de svm-operatie (1986-1992)

De bedoeling van de svm-operatie was het sectoraal samenvoegen van mbo-instel-
lingen, inclusief de kmbo-voorzieningen, en het bevorderen van onderwijskundige 
vernieuwingen met als doel het verbeteren van de aansluiting met het bedrijfsleven 
en het voorkomen van uitval. In Utrecht waren alle sectoren van middelbaar be-
roepsonderwijs in alle drie hoofddenominaties aanwezig. Er waren echter ook twee 
samenwerkingsinstituten: de streekschool en de school voor kmbo. Dat wil zeggen 
dat deze instellingen waren gesticht door schoolbesturen van verschillende ‘kleur’ 
en denominatief neutraal waren. Het kmbo had echter gezien de svm-doelstellingen 
geen toekomst als zelfstandige instelling. De school werd opgesplitst en verdeeld 
over diverse mbo-instellingen in Utrecht. Voor de streekschool in Nieuwegein 
lag dat anders. Deze school hield zich afzijdig van de fusieprocessen tijdens de 
svm-operatie en zou haar huid duur verkopen bij de later Roc-vorming. Voor mij 
betekende de svm-operatie en de daarop volgende Roc-vorming vooral dat ik de 
specifieke kwaliteiten van Abstede en de toegevoegde waarde van het confessioneel 
beroepsonderwijs in Utrecht wilde consolideren. Ik was niet onder de indruk van de 
kwaliteit van het concurrerend onderwijs en werd in die opvatting bevestigd door 
de groei van mijn eigen school. Na jarenlang onderhandelen, aftasten en coalities 
sluiten, was de uitkomst uiteindelijk dat we in 1992 fuseerden binnen de eigen deno-
minatie, maar intersectoraal, met mts Scutos, onze voormalige moederorganisatie. 
Die keuze is uiteindelijk de basis geweest voor de totstandkoming van het latere 
Roc Asa en daarmee voor het voortbestaan van levensbeschouwelijk georiënteerd 
beroepsonderwijs in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Dat proces was op veel 
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meer plaatsen in het land zichtbaar. Alleen voor de beide confessionele scholen 
voor mdgo (rk en pc) in Utrecht bleek de onderwijsinhoudelijke identiteit sterker 
dan de levensbeschouwelijke. Deze scholen kenden een sterke band en onderlinge 
solidariteit, vooral ten gevolge van hun ontstaansgeschiedenis. Het onderwijs en 
de sfeer hadden een andere uitstraling dan dat van het technisch en economisch 
onderwijs. Meer mensgericht, minder zakelijk. De sectorale verbondenheid tussen de 
scholen en de behoefte om de eigen sectorale identiteit te behouden, bleken sterker 
dan de levensbeschouwelijke verbondenheid. Zij fuseerden samen. Deze combinatie 
ging later op in het neutrale Roc Utrecht. Dat betekende dat we op dat moment 
binnen de protestants-christelijke zuil geen mdgo-onderwijs meer kenden.

De strategische overwegingen voor mij in het fusieproces lagen in het verlengde 
van eerdere keuzes. De waarde van levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs, 
ook in de beroepsvoorbereidende sector, woog voor mij zwaarder dan samengaan 
ter wille van de massa en de schaalvoordelen. Daarnaast had ik weinig vertrouwen 
in de kwaliteit van de potentiële partners en zag ik geen enkele toegevoegde waarde 
in fusies die meer van hetzelfde opleverden. Concurrentie heb ik altijd als een 
stimulerende factor gezien, uiteraard binnen grenzen van redelijkheid ook vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt. De overheid mag haar grenzen stellen aan de mate 
waarin zij een pluriform bestel wil bekostigen. 

Het ‘spelen en delen’ in deze processen was ‘my piece of cake’. Ik voelde me als 
een vis in het water. Alle fusieprocessen, zeker als die niet vrijwillig plaatsvinden 
maar het gevolg zijn van overheidsdwang, hebben echter als bijverschijnsel dat 
er vaak hard wordt afgerekend met mensen op grond van kwaliteit, persoonlijk-
heidsstructuur, persoonlijke ethiek en uithoudingsvermogen. De vraag laat zich 
stellen of het vermogen te ‘overleven’ in deze ratrace onverdeeld te maken heeft 
met positieve eigenschappen van betrokkenen. Fusies brengen niet het beste in de 
mens naar boven. Ook in mijn geval is er zonder meer sprake geweest van veel 
fusiepartners of tegenstanders, directeuren en bestuurders, die tijdens of na afloop 
van fusieprocessen het veld moesten ruimen, met ziekteverlof gingen of andere 
keuzes maakten. Dat wil niet zeggen dat ik daar op uit was, maar dat ik wel sterk 
hechtte aan het belang van mijn organisatie en aan mijn eigen toekomstige rol. 
De postfusie-organisaties waren altijd per definitie gecompliceerder dan de oude 
organisaties. Dit had tot gevolg dat onderwijsinstellingen in sterke mate werden 
geprofessionaliseerd en professioneel moesten worden bestuurd. Veel directies 
en bestuurders waren niet in staat te voldoen aan de nieuwe eisen. Daarnaast 
speelde zonder meer de clash van kwaliteiten en opvattingen tussen de potentiële 
nieuwe bestuurders van de postfusie-organisaties een rol. In die clash bleek keer 
op keer dat Jan van Setten en ik zware papieren hadden en altijd aan de leiding 
kwamen van de nieuwe organisaties. Ongetwijfeld hing dat deels samen met mijn 
persoonlijkheidstructuur en mijn achtergrond, deels was dat het gevolg van ons 
proactief optreden. In vrijwel alle fusiesituaties ging het initiatief van ons uit en 
waren wij de feitelijke trekkers van de processen en de besluitvormingsprocedures. 
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We veroverden ons een voorsprong in strategisch opzicht. Wij werden geacht 
partijen te overtuigen en deden dat ook. Die karakterologische en strategische 
voorsprong vertaalde zich in leidinggevende posities na de fusie. De golf van fusies 
de afgelopen decennia in het onderwijs moet een bepaald type onderwijsbestuurder 
hebben voortgebracht, zeker in die gevallen waarin zij zelf uit fusieprocessen zijn 
voort gekomen. In het bve-veld sterft deze harde kern langzaam uit omdat de 
tijd voortschrijdt. De invloed van deze groep op de ontwikkelingen in de sector is 
uiterst dominant geweest en is nog steeds zichtbaar.

In 1992 fuseerden aldus als gevolg van de svm-doelstellingen Abstede en Scutos 
tot de Abstede-Scutos Groep voor beroeps- en bedrijfsopleidingen. Die laatste 
aanduiding gaf uiting aan de trend in die periode, gestimuleerd door wetgeving, 
om binnen het reguliere beroepsonderwijs ook opleidingen in contractvorm te 
verzorgen voor het bedrijfsleven of particulieren. Scutos had daarin een voorsprong 
vanwege de nauwe relaties met het (technisch) bedrijfsleven en had daarvoor zelfs 
een apart schoolgebouw ingericht. Abstede organiseerde in zeer beperkte mate 
contractactiviteiten. In de loop der tijd bleken contractactiviteiten niet echt suc-
cesvol te renderen. Abstede (economie) was in tien jaar tijd doorgegroeid naar bijna 
1.700 leerlingen, Scutos (techniek) had een selectief beleid gevoerd dat resulteerde 
in een stabiel aantal van een kleine 1.200 leerlingen. Van sectorvorming was dus 
geen sprake. Er bleven twee scholen bestaan binnen één rechtspersoon onder een 
nieuwe centrale directie, waarvan ik voorzitter werd en Jan van Setten lid. Een van 
de directieleden van Scutos werd het derde lid van de centrale directie. Het andere 
directielid kreeg een andere functie en verdween uiteindelijk uit de organisatie. 
Na enkele maanden bleek het besturen van de Abstede-Scutos Groep niet in over-
eenstemming te zijn met de competenties van het derde directielid. Hij ging met 
ziekteverlof en trad aansluitend vervroegd uit. Overigens kon deze fusie op weinig 
draagvlak rekenen binnen Scutos. De medewerkers van Abstede stonden er vrij 
neutraal tegenover. Scutos was een klassieke mts met een overwegend (belijdend) 
orthodox-protestants personeels- en leerlingenbestand. Abstede was levensbeschou-
welijk veel vrijzinniger en had overwegend jonger personeel zonder veel kerkelijke 
binding. Scutos betrok zijn, bijna uitsluitend mannelijke, leerlingen vooral uit de 
regio rondom Utrecht. Daarbij was in sterke mate sprake van een bewuste keuze 
voor een (orthodox-)protestantse school. Het was dus in vele opzichten een calvi-
nistisch mannenbolwerk. Beide scholen vertegenwoordigden de protestantse zuil, 
maar wel de uitersten daarvan. De fusie kwam tot stand op basis van het besef dat 
de scholen afzonderlijk gezien het overheidsbeleid geen toekomst zouden hebben, 
maar het was ondanks dat zelfs geen verstandshuwelijk, hoogstens een bestuurlijk 
‘moetje’. Tijdens een personeelsvergadering over de gevolgen van de fusie, en in 
het bijzonder het uitstappen van een van de directieleden, liepen de gemoederen 
bij de Bijbelvaste broeders zelfs zo hoog op dat men de directeur van Abstede met 
zekerheid ‘een plek in de hel’ voorspelde. 
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In Amersfoort en Amsterdam, twee steden die voor de Abstede-Scutos Groep van 
groot belang zouden worden, werd de svm-operatie ook niet gerealiseerd conform 
overheidsbeleidsdoelstellingen. Ook in die steden vond herordening en bestuur-
lijke schaalvergroting vooral plaats langs denominatieve lijnen, zij het wat minder 
strikt volgens kerkelijke scheidslijnen. In Amsterdam werd het Europa College 
gevormd, een conglomeraat van protestantse en rooms-katholieke mbo-scholen 
in de sectoren economie en techniek. Op bescheiden schaal was hierbij sprake van 
sectorale clustering. Ook in deze stad, evenals in Utrecht, bleef het confessionele 
mdgo buiten dit cluster en gingen deze scholen later op in het neutrale Roc van 
Amsterdam. In Amersfoort waren de confessionele banden echter sterker. Het 
protestants-christelijke meao/mmo en mdgo fuseerden daar tot de nieuwe instelling 
’Amersteyn’. Overigens was in al deze gevallen sprake van bestuurlijke moetjes. Er 
was weinig gemeenschappelijke visie en overtuiging. De belangrijkste strategische 
doelstelling was te overleven, dat wil zeggen de overheidsbekostiging veilig te stellen. 
In zowel Utrecht, Amsterdam als Amersfoort bleven de scholen binnen de nieuwe 
confessionele clusters ook in de nieuwe situatie doen wat ze altijd deden. Van 
onderlinge samenwerking was in veel gevallen slechts sprake op het niveau van de 
nieuwe centrale directie en zelfs daar nog in beperkte mate. Feitelijk kwam de svm-
operatie voor deze scholen neer op sanering van het aantal rechtspersonen en voor 
vele medewerkers op veel frustratie en veel bestuurlijke drukte. In beheersmatige 
zin was er sprake van een aanzet tot professionalisering van schoolorganisaties, 
onderwijskundig echter was de meerwaarde van het proces gering. De introductie 
van de eindtermen en het verdwijnen van het landelijk examen als onderdelen van 
de svm-operatie vonden immers plaats in een periode van bestuurlijke drukte, 
schaalvergroting, verplaatsingen, samenvoegingen, opheffingen en verschuivingen 
in personeelsbestanden. Dat betekende dat de aandacht voor de onderwijskundige 
veranderingen in scholen gering was. De inspectie meldde jaarlijks in haar verslagen 
dat de kwaliteit van de examens in het mbo, zowel inhoudelijk als procedureel onder 
de maat was. De publieke en politieke aandacht hiervoor leidde met de invoering 
van de Web tot een nieuwe systematiek. 

Als leidinggevende van een postfusie-organisatie lag het accent van mijn acti-
viteiten vooral op het bestuurlijke, organisatorische en beheersmatige vlak. De 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen waren vooral de verantwoordelijkheid van 
de onderscheiden directies. In de landelijke circuits werd mij gevraagd zitting te 
nemen in het Boob (bedrijfstakgewijze overleg onderwijs/bedrijfsleven) voor de 
bedrijfstakken economie en administratie. Dit overlegorgaan moest de eindtermen 
voor deze studierichtingen opstellen en was een typisch voorbeeld van de wijze 
waarop in die periode onderwijsontwikkeling haar beslag kreeg. De club bestond uit 
vertegenwoordigers van vakorganisaties, werkgeversorganisaties, onderwijsinstel-
lingen en adviesorganen. Er werden dikke boekwerken opgesteld met beschrijvingen 
van arbeidssituaties en functies en bijbehorende eindtermen voor opleidingen, als 
basis voor onderwijsprogramma’s en (school)examens. Daarnaast maakte ik in 
1990 en 1991 deel uit van een commissie die het onderwijsprogramma voor het 
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handelsonderwijs (mmo) moest vernieuwen. In dezelfde periode was ik voorzitter 
van het Convent van scholen met logistieke opleidingen.

In deze periode van mijn bestuurlijke volwassenwording en ontwikkeling ben ik 
op diverse manieren als bestuurder actief geweest. In 1989 werd de Nederlandse 
School voor Onderwijsmanagement opgericht, een gezamenlijk initiatief van een 
aantal universiteiten. De school beoogde te voorzien in de behoefte aan professioneel 
opgeleide onderwijsmanagers. Mij werd gevraagd lid te worden van het bestuur en 
ik zou aansluitend bijna veertien jaar penningmeester zijn van de NSO.

Ik maakte van 1988 tot 1992 deel uit van het bestuur van de Algemene Vereniging van 
Schoolleiders (Avs), de voorloper van de latere vereniging Schoolmanagers-vo en de 
VO Raad. Ik was in dat bestuur een buitenbeentje als mbo-schoolleider. Het belang 
van dit lidmaatschap hing voor mij samen met mijn interesse in bredere bestuurlijke 
vraagstukken en in de beleidsbeïnvloeding van het departement. Bovendien kon ik 
langs die lijn ook de positie van het havo/mbo in het landelijke debat versterken. 
Via de Avs was ik bestuurder van de Onafhankelijke Onderwijsvakorganisaties 
(O3), een optelsom van vakorganisaties waarin ook het toenmalige Nederlands 
Genootschap van Leraren was georganiseerd. In die hoedanigheid maakte ik deel 
uit van het zogenaamde OOVO, een overlegplatform van het departement en 
het voortgezet onderwijs en een van de arena’s waarin de (machts)strijd in de 
onderwijssector werd uitgevochten. In het OOVO werden de voorstellen voor de 
svm-operatie besproken en de hoofdlijnennotities Roc-vorming. Ik was namens 
O3 woordvoerder en dat luidde een periode van jarenlange intensieve (politieke) 
betrokkenheid bij de Roc-vorming en de invoering van de Web in. In dat gremium 
was ook de Abop vertegenwoordigd in de persoon van Ella Vogelaar. Deze orga-
nisatie was groot voorstander van de Roc-vorming, ongetwijfeld op grond van 
ideologische opvattingen. Als PvdA-lid maakte ik deel uit van een adviesgroep 
voor de Tweede-Kamerfractie die regelmatig bij elkaar kwam om te praten over de 
web en Roc-vorming. Dat gebeurde onder leiding van Kamerlid Wim van Gelder. 
Mijn positie in die club was een merkwaardige. In de eerste plaats was ik werkzaam 
in het bijzonder (confessioneel) onderwijs en ten tweede was ik een tegenstander 
van het beleid van Ritzen. Vele leden van de groep zagen in de Roc-vorming een 
belangrijke emancipatorische impuls. Ook Ritzen schoof in latere jaren aan, hetgeen 
zorgde voor interessante confrontaties. De svm-operatie werd aangestuurd en 
gecoördineerd door een orgaan dat buiten het departement was gesitueerd, de zo-
genaamde svm-Procescoördinatie. Die bestond uit drie door de minister benoemde 
personen en een ondersteunend bureau. Dit orgaan werd kritisch gevolgd door een 
begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het veld, waarvan ik 
deel uitmaakte en later voorzitter werd. 
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3.4  Schoolleider tussen svm en Web (1992-1996)

De fusie tussen Abstede en Scutos in 1992 was een tussenstap op weg naar verdere 
schaalvergroting. De vraag was niet of, maar met wie we verder zouden fuseren. 
Afgezien van deze bestuurlijke vraagstukken vroeg ook de professionalisering 
van de interne organisatie veel aandacht. Beide scholen hadden aparte directies 
en de verschillende opleidingen en afdelingen hun eigen leiding. Ik begon met 
het veelvuldig bezoeken van de verschillende afdelingen op Scutos. Het was van 
belang het vertrouwen te winnen en dat kon alleen maar door de mensen te laten 
zien dat ik geïnteresseerd was in hun werk. Overigens was ik in vele opzichten ook 
nog gewoon directeur. Ik speechte op diploma-uitreikingen, tekende in de loop der 
jaren vele duizenden diploma’s, certificaten en cijferlijstjes, voerde vele gesprekken 
met docenten, afdelings- en opleidingsmanagers en begeleidde de eerste jaren ook 
nog frequent nieuwe docenten.

Als directeur van Abstede had ik de gewoonte ontwikkeld om op zondagavond de 
agenda van de week op te stellen en bijbehorende stukken en notities te maken. Het 
directieoverleg kreeg daarmee soms het karakter van de wekelijkse orderuitgifte. 
Anderzijds zorgde ik er op die manier voor dat er continuïteit was in de aansturing 
en er geen zaken ad hoc moesten worden geregeld. Pas later, toen het College 
van Bestuur werd geïntroduceerd, werd dit type overleg genotuleerd en kreeg de 
besluitvorming een meer formeel karakter. Erg veel aandacht besteedde ik in de 
periode aan vraagstukken van bestuur en organisatie. Ik stelde regelingen op met 
taakverdelingen, bevoegdheden en procedures. Die werkten in zoverre goed dat ze 
een bodem onder de nieuwe organisaties legden. Het nadeel was dat in latere fases 
mensen zich vooral vastklemden aan wat in de regelingen stond.

Opvallend, gezien mijn agenda’s in deze jaren, is de hoeveelheid tijd die ik kwijt 
was aan lokale en regionale overleggen. Dat was vooral het gevolg van de svm-
operatie. Ook in Utrecht werd een Regionaal Bureau Onderwijs opgericht door de 
onderwijsbestuurders. Dat had veel voeten in de aarde. De belangrijkste doelstelling 
van veel betrokkenen was de subsidie binnenhalen, zonder dat zulks leidde tot 
bestuurlijke consequenties voor de instellingen. Het departement had deze subsidies 
ter beschikking gesteld om de samenwerking tussen scholen onderling en met het 
bedrijfsleven te versterken en om op die wijze de totstandkoming van Roc’s in op-
richting te bevorderen. In Utrecht was echter nog in geen velden of wegen sprake van 
Roc-vorming of zelfs maar van aanzetten daartoe. Het Rbo in Utrecht had daarom 
vooral tot functie om de subsidies veilig te stellen en gemeenschappelijk te werken 
als zelfstandige scholen aan de gevraagde samenwerking. Er werd een projectbureau 
opgericht en een extern voorzitter aangetrokken. Ook de gemeente Utrecht was in 
deze club vertegenwoordigd. De gemeente zag met enig leedwezen aan dat Utrecht 
achterbleef op het terrein van integratie van het beroepsonderwijs. In 1995 werden 
er bijeenkomsten op het stadhuis georganiseerd onder leiding van de wethouder die 
tot doel hadden partijen te stimuleren om tot Roc-vorming te komen.
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Veel effect heeft het Rbo niet gehad. Tegen de tijd dat duidelijk werd hoe de Roc-
kaarten zouden worden geschud, werd de druk op de scholen groter om keuzes te 
maken.

Terugkijkend valt vooral op welke politieke druk, zowel landelijk als lokaal, 
werd uitgeoefend op scholen om tot schaalvergroting te komen. Tegelijkertijd is 
ook waarneembaar hoe soepel scholen in een aantal gevallen meebogen met de 
politieke wind, maar tegelijkertijd maximaal ontsnappingsgedrag vertoonden 
met gebruikmaking van alle beschikbare middelen. Generiek gesproken was 
er echter wat de rol van leidinggevenden betreft sprake van een zeer gering 
rendement van inspanningen, verlies aan tijd en geld en vooral van het zo veel 
mogelijk vooruitschuiven van op termijn onvermijdelijke beslissingen. Wezenlijk 
van invloed op de kwaliteit van het onderwijs was al deze bestuurlijke drukte 
niet, de geesten werden echter rijp gemaakt voor de volgende fase.

In de loop van deze periode voerde ik, met het oog op de onafwendbare komst van 
de Web, de eerste voorzichtige gesprekken met de directies van het Europa College 
in Amsterdam en Amersteyn in Amersfoort. In mei 1995 werd de Web in de Tweede 
Kamer behandeld. Deze behandeling zette het overleg met de collega’s in Amsterdam 
en Amersfoort onder druk en bevorderde de uitkomsten daarvan. In Amersfoort 
was de besluitvaardigheid het grootst. Dat hing samen met de omstandigheid dat 
voor bestuur en directie van het Amerstyn College het behoud van de identiteit een 
absolute voorwaarde was voor het zetten van nieuwe stappen. Dat betekende dat er 
in de naaste omgeving geen andere partners in aanmerking kwamen dan de Abstede 
Scutos Groep. De beide leden van de centrale directie Leen Smit en Everhardus 
Roek waren op hun wijze in de regio bekend – zo werd de voormalige christelijke 
meao in de wandelgangen ‘de school van Smit‘ genoemd – en hun scholen hadden 
een duidelijke eigen identiteit. In confessioneel opzicht betekende dat vooral een 
zeer protestants karakter, waarbij de medewerkers in veel gevallen kerkten aan de 
rechterflank van de protestantse orthodoxie. Een combinatie met de door hen als 
uiterst ‘licht’ beschouwde Abstede-Scutos Groep – in weerwil van het karakter van 
Scutos – baarde hen en hun medewerkers zorgen en dat zou lange tijd zo blijven. Des-
ondanks werd de fusie met Amersteyn met ingang van 1 augustus 1995 gerealiseerd. 
Zo ontstond de Asa Onderwijsgroep (Abstede, Scutos, Amersteyn). De leden van 
de directie van Amersteyn traden terug vanwege leeftijds- en gezondheidsredenen 
en ik vormde met Van Setten de nieuwe Centrale Directie.

In die periode kwamen we ook in contact met een instelling voor vrijgemaakt-
gereformeerd vormingswerk in Amersfoort. Een kleine organisatie die werd gesub-
sidieerd door enkele gemeenten in de omgeving, waaronder Spakenburg. Er werkten 
drie mensen. Ook deze instelling moest een fusiepartner vinden, gezien de op stapel 
staande wetgeving. De stichting had aansluiting gezocht bij levensbeschouwelijk 
verwante organisaties in Rotterdam en Groningen. Gezien de omvang van de 
instelling was daar in die regio’s echter weinig belangstelling voor. Voor ons was de 
mogelijke overname van deze instelling juist essentieel, gezien de nieuwe wetgeving. 
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Uiteindelijk besloot het bestuur om de activiteiten aan de Asa Onderwijsgroep over 
te dragen. Tot de boedel behoorde een fraai, maar uitgewoond pand, in Amersfoort. 
We maakten van de nood een innovatieve deugd en zetten de expertise van de 
nieuwe mensen in voor de ontwikkeling van wat we de ‘tussenopleiding’ noemden. 
Een opleiding voor jongeren die nog niet wisten welke beroepskeuze ze zouden 
maken en die met name ook met levensvragen worstelden. De ‘tussenopleiding’ 
heeft in Amersfoort jaren bestaan. De cursussen volwasseneneducatie bouwden we 
af. Later zou blijken hoe belangrijk de overname van het vormingswerk zou zijn bij 
het verwerven van onze Roc-licentie.

Een gesprek in 1995 was niet alleen kenmerkend voor de bestuurlijke verhoudin-
gen in die periode maar vormde ook de opmaat voor een lange periode waarin 
mijn contacten met het departement vooral werden bepaald door tegengestelde 
belangen en opvattingen. Door mijn positie in de Vbve en betrokkenheid bij de 
Okf-operatie was ik voor journalisten een bron van informatie met betrekking 
tot alles wat te maken had met het beroepsonderwijs. Anderzijds maakte ik 
ook gebruik van ze als dat mij uitkwam. Mijn opvattingen en uitspraken waren 
zelden in overeenstemming met die van minister Ritzen. Dat liet hij weten tijdens 
een overleg in de Eerste Kamer aan Henk Hofstede, CDA-parlementariër en 
voorzitter van mijn bestuur. Hofstede waarschuwde mij dat Ritzen mij op het 
‘matje zou roepen’ en aldus geschiedde. Ik kreeg in oktober een telefoontje van de 
directeur van de directie bve van het departement waarin ik werd uitgenodigd 
voor een onderhoud met de minister. Zij kon niet zeggen waar het over ging. 
Ik bedacht dat het verstandig zou zijn zelf dan maar het initiatief te nemen en 
stelde een beargumenteerde gespreksagenda op met de vermelding dat ik het 
op prijs stelde dat de minister daarover met mij wilde overleggen. Toen ik de 
kamer van Ritzen binnenkwam, had hij mijn notitie voor zich liggen en zat 
zijn directeur er uiterst ongelukkig bij. Uiteindelijk hebben we kort gesproken 
over mijn, in zijn ogen contraproductieve, publieke bijdragen. Ik wees hem erop 
dat ik van mijn achterban geen klachten kreeg en dat die ‘mijn baas’ vormde. 
Verder hebben we uitgebreid over de gesprekspunten gesproken en zijn we in 
goede harmonie weer uit elkaar gegaan.

Samen met de svm-procescoördinator, Jan Engberts, organiseerde ik in 1994 een 
studiereis naar de Verenigde Staten. De Roc-vorming stond sterk onder invloed 
van het concept van de Amerikaanse community colleges en veel bestuurders en 
schoolleiders uit Nederland staken dan ook daar hun licht op. Het onderwerp van 
de studie betrof de wijze waarop de community colleges hun bedrijfsvoering en 
kwaliteitszorg organiseerden. Het was inmiddels mijn tweede reis naar Amerika. 
Tijdens een eerdere reis bezochten we community colleges in New York, Washington 
en Chicago.
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3.5 Van Asa Onderwijsgroep naar Roc Asa (1996-1997)

Uit de discussie over de Web in de Tweede Kamer was duidelijk geworden dat op 
termijn alleen Roc’s zouden worden bekostigd die op een bepaalde manier waren 
samengesteld: drie sectoren mbo, beroepsbegeleidend onderwijs, vormingswerk en 
volwasseneneducatie. Dit werd de ‘breedte-eis’ genoemd. In feite was daarmee de 
verplichting tot fusie een gegeven voor elke instelling binnen het werkingsgebied 
van de Web. In de Tweede Kamer slaagde met name het CDA erin ruimte te creëren 
met betrekking tot de breedte-eis. Er werd dan gesproken over instellingen met een 
‘breedte-gebrek’. 

Het hoofddoel van de Roc-vorming was het bevorderen van de integratie van 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het volletijd- en deeltijd beroepson-
derwijs. Uiteraard stond deze verplichting op gespannen voet met artikel 23 van 
de Grondwet. Voor het CDA was dat ook het aangrijpingspunt voor het politieke 
debat. Ritzen haalde daarbij een joker uit de mouw: vrijheid van onderwijs be-
tekende volgens hem geen vrijheid van inrichting. Het CDA betwistte namelijk 
dat de overheid mocht voorschrijven hoe een Roc moest zijn samengesteld. 
Dat was onderdeel van de inrichtingsvrijheid. Ritzen greep terug op het artikel 
uit de Grondwet dat de overheid het recht geeft deugdelijkheidseisen te stel-
len. Hij bepaalde vervolgens dat alleen die Roc’s aan deze deugdelijkheidseisen 
voldeden die tenminste een minimum aantal werksoorten omvatten. Kortom, hij 
versmalde het inrichtingsprincipe tot een deugdelijkheidscriterium. Vanuit zijn 
visie begrijpelijk: de gehele Roc-vorming zou zonder die inrichtingsvoorwaarde 
zinloos zijn geweest. Voor het confessioneel, met name protestants-christelijk 
beroepsonderwijs was dat in veel gevallen rampzalig. In rooms-katholieke kringen, 
zeker beneden de grote rivieren, was dat thema wat minder urgent. Vrijwel al het 
beroepsonderwijs in die regio’s had wel op een af andere manier katholieke wortels. 
Boven de grote rivieren lag dat anders. Er was op historische gronden erg weinig 
confessioneel leerlingwezen voor handen. De meeste voormalige streekscholen 
waren samenwerkingsscholen. Dat gold ook voor de volwasseneneducatie. Zonder 
nadere regelgeving zou daarmee het overgrote deel van het confessioneel beroeps-
onderwijs moeten verdwijnen. Deze instellingen restte geen andere keus dan te 
fuseren met niet-confessionele instellingen. Voor Ritzen was dat neveneffect van 
zijn voorstellen geen probleem. Hij wilde niet ontzuilen, maar zeker niet herzuilen. 
Roc’s moesten grote regionale spelers worden en dat belang was groter dan dat 
van de levensbeschouwing. Ook voor de Asa Onderwijsgroep was de toekomst 
somber als er niets zou veranderen. Het CDA, daarbij geholpen door de voorzitter 
van de onafhankelijke Roc-procescoördinatie Hans van Nieuwkerk, vond een 
opening. Onderwijswoordvoerder Jacob Reitsma stelde voor dat instellingen 
waarin niet een volledige streekschool was opgenomen, maar die wel beschikten 
over zogenaamde licenties voor het verzorgen van bepaalde opleidingen in het 
beroepsbegeleidend onderwijs, ook zouden worden geacht te voldoen aan de 
breedte-eis. Ritzen en zijn partijgenoot Van Gelder, PvdA-woordvoerder, had-
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den hier geen bezwaar tegen. Wat zij niet wisten en Van Nieuwkerk wel, was dat 
confessionele mbo-scholen vaak zulke licenties in huis hadden. Met name op grond 
van deze ontsnappingsformule ontstond er ruimte voor confessionele Roc’s. Dat 
zou het Roc-palet aanzienlijk uitbreiden. Ik werd op een goede avond ’s avonds 
gebeld door Van Nieuwkerk met de opdracht op zoek te gaan naar een beschikking 
voor een licentie die Amersteyn nog in bezit moest hebben. Na veel zoeken in de 
administratie bleek er inderdaad een ‘slapende’ beschikking te bestaan voor een 
opleiding in de zorg waarvoor al jaren geen leerling meer was ingeschreven. Dat 
betekende dat we daarmee formeel voldeden aan de minimumeisen voor Roc-
vorming. Alleen volwasseneneducatie hadden we niet in huis. Het vormingswerk 
hadden we al eerder binnen de poorten gehaald, ook al was dat een marginale 
voorziening. Zo ontsnapten we door wat geluk en dankzij politiek opportunisme 
aan opheffing en gedwongen fusie. Aldus verkreeg Hofstede als voorzitter van het 
schoolbestuur begin 1996 uit handen van Ritzen een van de eerste Roc-licenties 
in Nederland. Daarmee waren we het tweede Roc in Utrecht en Amersfoort en 
waren we althans juridisch zeker van voortbestaan.

In februari 1996 kocht ik een huis in Groenekan, een dorp aan de rand van 
Utrecht. Op 2 mei trouwde ik voor de tweede maal. Overigens zonder enige 
vorm van ‘pomp and circumstance’. Als getuigen traden op twee bodes en in de 
loop der jaren kwam de omgeving er successievelijk achter dat ik weer getrouwd 
was. In juni betrokken we het nieuwe huis. 

De Web gaf instellingen die nog geen onderdeel waren van een Roc na invoe-
ring ervan in 1996 nog enige tijd de kans om fusiepartners te zoeken, dan wel 
anderszins onder dak te komen. Voor de Asa Onderwijsgroep was in dat opzicht 
de zaak ook nog niet afgerond. We waren immers in Utrecht en Amersfoort wel 
als Roc vertegenwoordigd, maar bleven een kleine speler ten opzichte van de 
beide andere lokale Roc’s en we misten belangrijke onderwijssectoren in Utrecht 
en Amsterdam.

Inservice-instellingen

De zogenaamde inservice-instellingen, aan ziekenhuizen verbonden opleidings-
scholen voor verpleegkundigen, moesten worden overgedragen aan de Roc’s of het 
hoger beroepsonderwijs in het kader van het onder één wettelijk regime brengen 
van het gehele gezondheidszorgonderwijs.38 De gezondheidszorgopleidingen binnen 
het reguliere beroepsonderwijs zouden in dat verband hun onderlinge samenhang 
moeten behouden door de invoering van het zogenaamde ‘samenhangend stelsel’ 
in mbo en hbo dat zorg moest dragen voor regionale samenwerking en afstemming. 
Ik had hier uiteraard veel belangstelling voor en voerde daarom gesprekken met 

38 Al in 1989 waren daarvoor de eerste voorstellen gedaan, die werden echter op grond van budget-
taire overwegingen in de ijskast gezet. De wens om een einde te maken aan het in twee gescheiden 
systemen opleiden van verpleegkundig personeel bleef echter bestaan.
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inservice-instellingen in Utrecht, Amersfoort en Amsterdam. Mijn positie was 
daarbij zwak. Ik had immers alleen in Amersfoort mbo-opleidingen van beperkte 
omvang in de gezondheidszorg in huis. Uiteindelijk kozen de inservice-instellingen 
in Utrecht en Amersfoort voor hun niveau-4 opleidingen aansluiting bij de beide 
algemene Roc’s. Op zich een te begrijpen keuze.

In Amsterdam gebeurde er echter iets anders. Al enige tijd was ik in gesprek met 
het (interconfessionele) Europa College, een mbo-instelling met sectoren economie 
en techniek. Ook deze instelling moest keuzes maken. De medewerkers gaven er 
overwegend de voorkeur aan op te gaan in het algemene Roc dat in Amsterdam in 
de maak was. De gehechtheid aan de identiteit speelde een beperkte rol, hetgeen 
voor Amsterdam niet echt bijzonder was. Directie en bestuur wilden echter ook 
bezien of aansluiting bij andere partners mogelijk was. Om hen te helpen bij die 
keuze heb ik vele nota’s geschreven en vele gesprekken gevoerd met bestuur, directie 
en personeel. Daarbij speelde de grootstedelijke mentaliteit een grote rol. Voor een 
Amsterdamse instelling was het toch enigszins pijnlijk om afhankelijk te zijn van 
partners uit de provincie. Uiteindelijk besloot het bestuur toch in zee te gaan met de 
Asa Onderwijsgroep. Ongetwijfeld heeft daarbij een rol gespeeld dat de scholen van 
het Europa College niet behoefden op te gaan in een groter geheel. Ze bleven relatief 
zelfstandig. Dat was ook de kern van ons aanbod: bestuurlijke schaalvergroting ter 
borging van kleinschaligheid. Daarmee was wel de basis gelegd voor het ontstaan 
van een tweede Roc in Amsterdam. Niet geheel door de beleidsmakers voorzien 
en verwacht en zeker niet geapprecieerd.

Ook in Amsterdam moesten ziekenhuizen voor hun inservice-opleidingen een 
overnamepartner vinden. Ik had daarover al eens een gesprek gehad met een oplei-
dingsinstituut. Het bestuur daarvan was niet zonder meer van plan de opleidingen 
over te dragen aan het Roc van Amsterdam. Dat zou daarmee een monopoliepositie 
verwerven in de verpleegopleidingen en daar had men bezwaar tegen. Piet Ros, de 
toenmalige bestuursvoorzitter van het VU-ziekenhuis, nodigde mij uit voor een 
gesprek en stelde de vraag of ik in staat was in Amsterdam de verpleegopleidingen van 
zijn ziekenhuis over te nemen, voor zover die niet aan het hbo werden overgedragen. 
Ik trok een enigszins grote broek aan toen ik antwoordde dat zeer wel mogelijk 
te achten, onder de conditie dat hij met een aantal collega’s mij zou garanderen 
opleidingsplaatsen ter beschikking te stellen. Ik had immers in Amsterdam nog 
geen enkele positie. De onderhandelingen met het Europa College waren nog niet 
afgerond. Ros organiseerde een bijeenkomst voor zorginstellingen (ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, bejaardenhuizen) die bereid waren hun nieuwe personeel te laten 
opleiden door Asa en die daarover afspraken wilden maken. Daarmee was de basis 
gelegd voor een tweede ‘Samenhangend Stelsel’ naast de opleidingen die door het 
Roc van Amsterdam in samenwerking met andere partners werden verzorgd. Deze 
ontwikkeling stimuleerde ook de besluitvorming van het Europa College. Zij bete-
kende immers dat we konden starten met de opbouw van de sector gezondheidszorg 
en welzijn in Amsterdam binnen ons Roc. Daarmee startte ook de samenwerking 



Het Verhaal 67

met de Hogeschool Holland te Diemen. Deze hogeschool ging de hbo-opleiding 
verpleegkunde verzorgen (niveau 5) en wij namen de niveaus 2,3 en 4 voor onze 
rekening. De eerste jaren deden we dat samen met het Regiocollege in Zaandam, 
het Roc waarmee de Hogeschool Holland ook samenwerkte. Op deze basis werden 
de onderhandelingen gestart voor de overname van de Christelijke School voor 
Gezondheidszorg te Amsterdam en de huisopleidingen van het VU-ziekenhuis. 
Daarmee had ASA in Amsterdam ook gezondheidszorgopleidingen in huis. Daar 
de Web het Roc’s mogelijk maakte om opleidingen naar eigen inzicht te vestigen, 
brachten we de gezondheidszorgopleidingen samen met de welzijnsopleidingen op 
basis van de kennis en expertise uit Amersfoort onder één dak samen en stichtten 
we in Amsterdam een nieuwe school voor gezondheidszorg en welzijn. Daaraan 
bleek grote behoefte te zijn.

De samenwerking in Amsterdam op het terrein van gezondheidszorgopleidingen 
werd door de partners zo belangrijk gevonden dat we plannen ontwierpen om 
alle verpleegopleidingen (later ook de welzijnsopleidingen) van mbo tot post-
wetenschappelijke opleidingen onder één dak te brengen. Daarvoor werd een 
stuurgroep in het leven geroepen onder voorzitterschap van Wim Noomen, de 
bestuursvoorzitter van de VU, met als overige leden de bestuursvoorzitters van 
het VU mc, Hogeschool Holland (later Hogeschool InHolland) en ikzelf. Er werd 
een extern directeur benoemd die leiding moest geven aan het integratie- en 
samenwerkingsproces van de verschillende opleidingen (mbo, hbo, post–wo en 
de contractactiviteiten.) In mei 2006 werd het nieuwe Opleidingscentrum voor 
Zorg en Welzijn in Amsterdam (gelegen op het terrein tussen VU en VUmc) 
geopend. Een traject dat ongeveer tien jaar in beslag heeft genomen en dat werd 
gekenmerkt door veel duwen en trekken, slikken en ‘slaan’.

Enkele grote instellingen voor psychiatrische gezondheidszorg in Noord-Holland 
beschikten over een gezamenlijk opleidingsinstituut, Synopsis in Noordwijkerhout. 
Deze school had zich inmiddels ook georiënteerd op de relatiemarkt. Het Roc 
Nova College in Haarlem was de meest voor de hand liggende partner. Dat besef 
leidde tot een dienovereenkomstige houding van het Roc ten opzichte van de 
veel kleinere gesprekspartner. Deze voelde zich daar niet helemaal gelukkig bij 
en zocht naar alternatieven. Er werd daarom met ons contact gelegd. We zagen al 
vrij snel in dat de marktpositie, het netwerk en de specifieke deskundigheid van 
Synopsis veel waard waren. Zeker voor ons, gezien onze nog marginale positie in 
de gezondheidszorg ten opzichte van de veel grotere concurrenten in de regio: het 
Roc van Amsterdam en het Nova College. We zegden toe dat we zouden proberen, 
binnen de wettelijke mogelijkheden, de bijzondere positie en waarde van Synopsis 
ook in de nieuwe situatie zoveel mogelijk te handhaven, met als tegenprestatie van 
de betrokken zorginstellingen dat zij hun nieuwe personeel door ons zouden blijven 
laten opleiden. Zo is de Academie voor Psychiatrie in Haarlem ontstaan. Dat was 
bijzonder, omdat zij nauw gelieerd was aan de ‘huizen’, maar vooral ook omdat het 
opleidingsprogramma sterk werd afgestemd op de psychiatrische verpleegkunde. 
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Haarlem lag dicht bij de ‘huizen’ en dat was psychologisch van belang. Daarmee had-
den we ook expertise in huis op dit gebied en was de marktpositie verder verstevigd. 

Deze ontwikkeling werd ons niet in dank afgenomen door de omliggende Roc’s. Dat 
was niet onbegrijpelijk. De Web had immers de intentie om een landelijk dekkend 
stelsel van regionale Roc’s te realiseren, waarbij de werkgebieden zoveel mogelijk 
complementair zouden zijn. Dat was dan ook de inzet van veel fusieprocessen: het 
aanlokkelijke uitzicht op een regionaal monopolie. De Roc’s in onze omgeving zagen 
zich beroofd van die monopoliepositie en dat maakte hun leven niet eenvoudiger, 
gegeven de complexe postfusie-reorganisaties en de noodzaak werkgelegenheid 
te behouden. Met concurrentie was in eerste aanleg geen rekening gehouden en 
men had er op gerekend dat wij ons te zijner tijd wel zouden aanmelden. Zowel 
de gemeente Amsterdam als de (zorg)instellingen waren echter tevreden over 
en met ons. De weerzin tegen monopolies in het algemeen speelde daarbij een 
belangrijke rol. Achteraf gezien kan dit psychologische effect van de Roc-vorming 
worden beschouwd als een grote strategische misser. Zeker voor de gemeente was 
van belang dat zij niet langer afhankelijk was van één aanbieder op het terrein van 
volwasseneneducatie met wie zij bovendien geen optimale werkrelatie had. Ik werd 
al vrij spoedig uitgenodigd door de wethouder van onderwijs, Van der Aa, die mij 
op de man af vroeg op ik niet bereid was ook opleidingen volwasseneneducatie, 
scholing en inburgering te verzorgen. Die opleidingen werden door de gemeente 
betaald en het Roc van Amsterdam was wettelijk de enige aanbieder. Er was dus 
sprake van gedwongen winkelnering. Ik heb dat verzoek afgewezen om diverse 
redenen. De belangrijkste was dat wij in deze tak van sport geen expertise hadden 
en ook niet wilden opbouwen. Ik heb overigens van meet af aan weinig gezien in 
de toegevoegde waarde van de volwasseneneducatie voor het beroepsonderwijs in 
het algemeen en voor Asa in het bijzonder. Bovendien wilde ik de verhoudingen 
met het Roc van Amsterdam niet verder op scherp zetten. Overigens zijn we er in 
Amsterdam dus niet in geslaagd tot verhoudingen te komen met de concurrent 
die vergelijkbaar waren met die in Utrecht. Die relatie werd er overigens ook niet 
beter op toen we besloten in Amsterdam ook opleidingen in de gastvrijheids- en 
toerismebranche op te zetten. We betrokken hiertoe een leegstaand pand in Oud-
Zuid, trokken een directeur aan en startten de werving van leerlingen. Expertise 
hadden we echter niet in huis. Daarvoor sloten we een contract met het Roc in Den 
Haag dat ons tegen vergoeding voorzag van de nodige materialen en ondersteuning. 

Naast de gesprekken met het Europa College te Amsterdam had ik inmiddels ook 
contact met de Stichting Beroepsbegeleidend Onderwijs in Leusden, dicht bij 
Amersfoort. In de wandeling ‘de Sbbo’ genaamd. Deze voormalige streekschool 
verzorgde beroepsbegeleidend onderwijs en was na Gildevaart in Nieuwegein veruit 
de grootste streekschool in de wijde omgeving. Ook voor de Sbbo brak het uur der 
waarheid aan. De opties voor deze instelling waren aansluiting bij het Amersfoortse 
Roc (De Amerlanden) of aansluiting bij Asa. Dat laatste lag aanvankelijk het minst 
voor de hand. De Amerlanden bezat in Amersfoort een sterk technisch mbo-
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college en had überhaupt een sterke regionale positie, ook vanwege een grote poot 
volwasseneneducatie. Als fusiepartner voor de Sbbo was dit Roc veruit het meest 
aantrekkelijk. Ook in dit geval bleek echter dat het Roc in zijn opstelling te veel 
uitging van deze vanzelfsprekendheden. De bestuursvoorzitter gaf onomwonden 
aan dat na fusie de Sbbo rekening moest houden met een geleidelijk opheffen van 
de zelfstandige positie van de school en integratie met het volletijd mbo. Hier voelde 
de Sbbo weinig voor. Mede dankzij bemiddeling van de Roc-procescoördinator 
kwam er vervolgens een intern besluitvormingsproces op gang dat de basis werd 
voor de latere aansluiting bij Asa. Cruciaal daarbij waren twee vragen: wat doen 
we met de identiteit van beide fusiepartners en welke positie krijgt het nieuwe 
beroepsbegeleidend leren binnen Asa in de regio Amersfoort? De laatste vraag 
was het meest eenvoudig te beantwoorden. Gezien de organisatiestructuur van 
Asa was het voortbestaan als zelfstandige onderwijsvoorziening van de Sbbo geen 
principieel probleem. Bovendien bestond het onderwijs van de Sbbo overwegend 
uit technische opleidingen, die hadden wij in Amersfoort überhaupt niet binnen 
de poorten. We zegden toe de zelfstandige positie van de Sbbo, zelfs met een eigen 
bestuurlijk orgaan, statutair te waarborgen. Veel later zijn de volgende bestuurlijke 
integratiestappen gezet. Wat de levensbeschouwelijke identiteit betreft bestond er een 
tegenstelling tussen de overwegend orthodoxe beleving daarvan in de voormalige 
Amersteyn-colleges en de Sbbo als samenwerkingsschool. Dat betekende dat het 
niet gebonden was aan een exclusief levensbeschouwelijk uitgangspunt. Boven-
dien bestond het studentenbestand uit werkende jongeren. Levensbeschouwelijke 
vorming stond niet op het programma. Door de bestuurlijke positie van de Sbbo 
binnen de Asa organisatie een eigenstandig karakter te geven, konden we ook de 
identiteitsvraag voorlopig parkeren. De Sbbo behield zijn eigen grondslag en had 
daarmee een bijzondere positie binnen de organisatie. Enig opportunisme was aan 
deze oplossing niet vreemd. Voor mij was van belang dat ik deze instelling niet wilde 
verliezen op grond van op termijn onhoudbare en vaak niet uit te leggen verschillen 
in religieuze principes. Asa was gebaseerd op zijn eigen waardeoriëntaties, maar 
mocht tegelijkertijd niet ten onder gaan aan ideologisch gefundeerde schisma’s. 
In latere jaren is er, naarmate de Sbbo-opleidingen en -medewerkers steeds meer 
integraal deel gingen uitmaken van de gehele Asa-organisatie, nog veel en vaak 
heftig gesproken over identiteits- en integratievragen.

De uitkomsten van beide gescheiden en door mij onafhankelijk van elkaar gevoerde 
onderhandelingstrajecten, die met het Europa College in Amsterdam en die met 
de Sbbo in Leusden, waren dat op 27 november 1996 de drie fusiepartners in 
Utrecht bij elkaar kwamen en eerst afzonderlijk de benodigde besluiten namen 
en vervolgens gezamenlijk de nieuwe organisatie oprichtten in het bijzijn van de 
notaris. Dat betekende dat op1 januari 1997 Roc Asa ontstond met vestigingen in 
de regio’s Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. De organisatie was daarmee de fase 
van mini-Roc ontgroeid en behoorde inmiddels tot de grotere Roc’s in Nederland.
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Voor het zover was, moest ik echter in Utrecht ook de concurrentiepositie van 
Asa veilig stellen en de verhoudingen met het Utrechtse Roc definitief regelen. Die 
positie had sterk te maken met de vraag welke keuze Gildevaart, de omvangrijke 
streekschool in Nieuwegein, zou maken. Gildevaart had tot het laatst toe fusie 
uitgesteld, maar moest op grond van wetgeving in 1997 onder dak zijn. Ook in dit 
geval gold dat de meest voor de hand liggende fusiepartner het Roc van Utrecht 
was. Een onafhankelijk onderzoek dat Gildevaart had laten verrichten, gaf echter als 
aanbeveling aan met Asa verder te gaan. Dat zou namelijk de beste garanties bieden 
op een zelfstandige positionering binnen een Roc. Een optie waaraan Gildevaart 
verre de voorkeur gaf. Zelf vond ik dat het strategisch gezien niet verstandig was 
om een dergelijke keuze te maken. Ik moest kiezen tussen de Sbbo en Gildevaart. 
In zekere zin een luxe positie. In veel opzichten was de Sbbo een meer voor de 
hand liggende partner. Bovendien zou de ‘oorlog’ met het Utrechtse Roc compleet 
zijn als het de streekschool aan ons zou verliezen. Dat zou voor lange tijd de ver-
houdingen verzieken en de vraag was of we daar niet veel last van zouden krijgen. 
In Amersfoort was onze positie, zeker getalsmatig, minder kwetsbaar. Anderzijds 
was het voor Asa uiterst belangrijk een van beide streekscholen aan ons te binden. 
Dat betekende schaken op twee borden tegelijk: de Sbbo voor Amersfoort binnen 
halen en Gildevaart in Utrecht zodanig positioneren dat we de concurrentie met 
het Roc van Utrecht voorlopig aankonden. Dat betekende dat wij in Utrecht in 
het overleg zo lang mogelijk de optie open hielden dat Asa samen zou gaan met 
Gildevaart. Ook Gildevaart was door het open houden van die optie in staat zijn 
belangen optimaal te behartigen. Dat belang was vooral: een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid binnen de Roc-organisatie en het voorkomen van verplichte inte-
gratie met het volletijd beroepsonderwijs. Ik was bereid deze optie op te geven als 
Gildevaart, na bestuurlijke fusie met het Roc Utrecht, in de uitvoeringspraktijk en 
in de public relations als zelfstandige organisatie verder zou gaan. Daarmee zou 
Gildevaart als relatief onafhankelijke werkorganisatie zowel samenwerking met 
het Roc van Utrecht als met Asa formeel kunnen realiseren. Dat betekenende dat 
Gildevaart de beroepsbegeleidende opleidingen in de regio Utrecht zou blijven 
verzorgen en dat Asa noch het Utrechtse Roc zelf bbl-opleidingen zouden gaan 
ontwikkelen. Dat was voor ons buitengewoon belangrijk, omdat daarmee Asa in 
Utrecht de kans kreeg zich op het dagonderwijs te concentreren. Daar was immers 
nog een wereld te winnen. Tegelijkertijd eiste ik als tegenprestatie voor het ‘opgeven’ 
van Gildevaart de ruimte om op grond van onze levensbeschouwelijke achtergrond 
zelf opleidingen dienstverlening en welzijn te starten. Die had ik in Utrecht niet in 
huis, omdat de confessionele mdgo-scholen waren opgegaan in het Roc van Utrecht. 
De gesprekspartners gingen hiermee akkoord. Voor Gildevaart was deze variant 
in zoverre aantrekkelijk dat het weliswaar onder het wetgevingsjuk door moest, 
maar tegelijkertijd een zeer grote zelfstandigheid behield. Dat werd ook statutair 
vastgelegd. De zelfstandigheid van Gildevaart ging zover dat het een eigen financiële 
bedrijfsvoering kende met een eigen bestuur en een eigen vermogensbeheerstichting. 
Jaren later heeft het het Roc veel juridische inspanning gekost om dat bestuurlijke 
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construct op te heffen. Inmiddels was de marktpositie van Asa in Utrecht zodanig 
dat we daar geen bezwaar meer tegen maakten. Toen ook duidelijk was dat de Sbbo 
met ons verder zou gaan, konden we in Utrecht het Hoofdlijnenakkoord met het Roc 
van Utrecht en Gildevaart tekenen. Dat gebeurde op 16 oktober 1996 met de zegen 
van de Roc-procescoördinator die het een ‘schoonheid van een oplossing’ vond.

Gezien de afspraak dat Asa in Utrecht dienstverlenings-, welzijns- en zorgon-
derwijs mocht gaan verzorgen, begonnen we direct met het opzetten van een 
college voor dit type opleidingen. De gezondheidszorginstellingen in de regio 
bleken echter niet geïnteresseerd in een nieuwe aanbieder en dat betekende 
dat we afzagen van de verpleegopleidingen. Het college voor dienstverlening 
en welzijn werd een succes en groeide in enkele jaren uit tot een school met 
ruim 1000 leerlingen. Daarmee speelde het een sterke rol op de regionale 
mbo-markt. Ook in Utrecht was daarmee het opleidingenpakket redelijk 
compleet. Jaren later ontstond er ontevredenheid bij de instellingen over de 
samenwerking met het Utrechtse Roc. Dat had een monopoliepositie en trok 
zich naar het gevoelen van de ziekenhuizen niet zoveel van zijn klanten aan. 
Wij kregen het verzoek om voor hen opleidingen te gaan verzorgen. Voor 
ons was dat verzoek uiteraard interessant, maar wel complex. We hadden 
immers in Utrecht geen opleidingen en geen expertise. Toch zijn we ingegaan 
op de vraag en hebben we een samenwerkingsmodel ontwikkeld dat ons de 
mogelijkheden bood ook in de verpleegopleidingen te ‘stappen’. We maakten 
daarvoor gebruik van de deskundigheid binnen onze Amsterdamse regio.

3.6 Roc Asa: consolidatie en organisatie (1997–2000)

Vanaf de tweede helft van 1996 kon ik mijn aandacht op de organisatie van Asa 
richten, omdat ik niet was verkozen in het bestuur van de nieuwe Bve Raad. Mijn 
eerste opdracht was het transformeren van Asa van een verzameling relatief on-
samenhangende en veelal tot elkaar veroordeelde scholen tot een doelgerichte en 
samenhangende organisatie. Als optelsom van individuen waren we relatief groot, 
maar in elk der werkgebieden waren we toch klein in verhouding tot de concur-
rentie. Dat transformatieproces verliep langs zes lijnen: 1) de herordening van de 
voormalige intersectorale svm-clusters naar relatief zelfstandige sectorale colleges, 2) 
de formulering van het organisatieconcept en de uitwerking daarvan in bestuurlijke 
en organisatorische arrangementen, 3) de formulering van de gemeenschappelijke 
missie als basis voor de beleidsontwikkeling 4) de beleidsontwikkeling als zodanig 
5) de gemeenschappelijke activiteiten en 6) de publieke communicatie.

Tussen 1990 en 1997 heeft mijn schoolleider- en -bestuurderschap zich afgespeeld 
in een context van overheidsbeleid met een enorme impact op mijn dagelijkse 
professionele doen en laten en hield ik mij naar verhouding in geringe mate bezig 
met de schoolinterne ontwikkelingen. Het ging feitelijk permanent om externe 
strategische keuzes in het kader van voortbestaan en overleven. Let wel: wat 
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gold voor mijzelf en voor Asa gold ook voor tientallen andere bestuurders en 
schoolleiders, scholen en organisaties. In die zin is mijn geschiedenis niet uniek. 
De vraag laat zich vervolgens stellen wat de morele aspecten van overheidsbeleid 
zijn in termen van aanvaardbaarheid van beleid op grond van de gevolgen 
ervan voor individuen en instellingen met duizenden werknemers. Achteraf 
gezien heeft de overheid in een bestek van enkele jaren een onverantwoord 
zwaar beroep gedaan op de loyaliteit van bestuurders en schoolleiders, onder 
dwang van wet- en regelgeving, gelegitimeerd door ideologische preoccupaties. 
De geschiedenis zal leren wat de opbrengst is geweest van deze megaoperatie en 
wat de kosten ervan waren. Duidelijk is wel dat de investeringen van de over-
heid onbetamelijk laag waren in relatie tot het politieke belang dat op het spel 
stond en dat de eerstverantwoordelijke uitvoerders zonder veel deskundigheid 
en middelen een bijna onmogelijke opdracht op hun bord kregen: maak Roc’s, 
linksom of rechtsom en laat je niet hinderen door morele dilemma’s.

Het eerste besluit dat we namen valt samen te vatten onder de slogan: ‘maak er weer 
scholen van’. Dat betekende dat we als uitgangspunt van de organisatie de deelnemer 
– de wettelijke term voor leerling of student in het mbo – en de onderwijsontwikke-
ling kozen. De leerling moest in een kleinschalige, overzichtelijke omgeving kunnen 
leren die toegankelijkheid zou waarborgen. Pas in deze fase kwamen we dus toe 
aan een van de doelstellingen van de svm-operatie: sterke sectorale scholen. Deze 
ontwikkeling stond echter haaks op de nieuwe doelstellingen van de Web: integratie 
en afstemming. Ook in dit geval bleken de eigen specifieke organisatievraagstukken 
van de instelling belangrijker in onze beleidskeuzes dan het overheidsbeleid. Onze 
aanpak week sterk af van die van het gemiddelde Roc. In veel gevallen werd immers 
gekozen voor integratie en ontmanteling van de voormalige zelfstandige scholen, met 
name als instrument om het centrale gezag beter te vestigen. Ons motto was: elke 
leerling heeft recht op een directeur. Dat betekende dat de eerste jaren veel nieuwe 
directeuren werden aangetrokken en daarmee ook dat er weer veel vertrokken, 
omdat ze in de totale constellatie onvoldoende functioneerden of niet tot hun recht 
kwamen. We werkten met directieteams en –portefeuilles te vergelijken met de 
portefeuilleverdeling binnen het College van Bestuur. Zowel deze taakverdeling als 
de taakinhoud stelden hoge eisen aan de directies. Ze waren verantwoordelijk voor 
hun begroting, hun personeel en hun prestaties op basis van managementcontracten 
en tussentijdse verslaglegging. Voor het zittend management was deze aanpak vaak 
te veel gevraagd en achteraf gezien was het ook moeilijk om adequate selectie-eisen 
te formuleren. Het College van Bestuur was zelf nog zoekende. In veel gevallen 
moesten we terugvallen op interim-managers. In de eerste jaren is het verloop groot 
geweest met alle gevolgen van dien voor onderwijs en organisatie. Op zich waren we 
hierin niet uniek. De gehele bve-sector was bezig met reorganisatie, consolidatie en 
vaak concentratie. Wat dat laatste betreft week onze benadering wel af. We zochten 
ons heil niet in schaalvergroting en concentratie. De focus op de versterking van 
individuele scholen stond op gespannen voet met het tweede doel: het bouwen 
van een gemeenschappelijke organisatie. Desondanks is het verstandig geweest de 
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eerste jaren het accent te leggen bij de organisatie van het onderwijs, het primaire 
proces. Dat betekende wel dat het College van Bestuur in de praktijk bij uitstek 
verantwoordelijk was voor het behartigen van de collectieve belangen. Dat leidde 
tot een omvangrijke ‘span of control’. Alle directeuren, er waren er jarenlang ruim 
twintig, werden door ons gecoacht en begeleid en er vond zeer frequent overleg plaats 
tussen directies en College van Bestuur. Bovendien vonden we het noodzakelijk om 
ook de contacten met de medewerkers te versterken. Dat deden we door bezoeken 
en overleggen te arrangeren met de opleidingen en opleidingsteams. Dat waren er 
tussen de veertig en vijftig, gezien het grote aantal verschillende beroepsopleidingen 
dat werd verzorgd in de verschillende regio’s. In principe voerden we met elk team 
eens per jaar een gesprek. In het verlengde daarvan besloten we de opleidingsteams 
meer verantwoordelijk te maken voor de onderwijskundige ontwikkeling en ver-
nieuwing. Ook met de teams werden vervolgens contracten afgesloten over hun 
onderwijsontwikkeling. Voor directeuren was dat soms een probleem omdat ze 
van mening waren dat er geen formele relaties konden bestaan tussen het bestuur 
en de opleidingsteams. Later hebben we de formule ontwikkeld van de tripartiete 
resultaatafspraken tussen team, directie en het bestuurscollege.

Elk jaar schreef ik de ‘Regeling Bestuur en organisatie’. Hierin waren de hoofdlijnen 
vastgelegd van de bestuurlijke organisatie en werden de taken en bevoegdheden 
beschreven van alle leidinggevenden. Het document zorgde voor duidelijkheid en 
vooral voor consistentie. Het nadeel ervan was dat het weinig ruimte gaf voor in-
novatie en flexibiliteit. Het heeft echter een belangrijke bijdrage geleverd aan het bij 
elkaar houden van de organisatie. Later kwamen het Bestuurs- en directiereglement 
erbij, toen we de overstap maakten naar het College van Bestuur als bevoegd gezag 
en de Raad van Toezicht introduceerden. Voor de gemeenschappelijke beleids- en 
besluitvorming hadden we diverse gremia in het leven geroepen. De belangrijkste 
was de directieraad die maandelijks bijeenkwam. Zoals een interim-directeur het 
later verwoordde: ‘Het was elke maand weer sleuren aan de organisatie’. Vanaf 1997 
ging de directieraad twee dagen per jaar ‘de hei op’. Om alle (opleidings-)managers 
te betrekken bij beleidsontwikkeling werd het Breed Managementberaad ingesteld. 
Een groep van al gauw vijftig mensen sprak drie keer per jaar samen over beleid en 
strategische vraagstukken. 

De Roc’s waren nieuwe organisaties met nieuwe taken en doelstellingen, samen-
gesteld uit veelal klassieke scholen met klassieke opvattingen over sturing en 
beleid. Met de komst van de Roc’s kreeg ook de professionalisering van bestuur 
en management een enorme impuls. De organisaties werden doelgerichter en 
de bezinning op het ‘waarom’ en ‘waartoe’ leidde tot veel aandacht, ook naar 
aanleiding van de Angelsaksische voorbeelden, voor grondslagen, missieformu-
leringen en doelstellingen. Ook wij gingen mee in die trend, vooral omdat de 
levensbeschouwelijke grondslag in onze situatie meer moest zijn dan een zorg 
voor het bestuur. Het was onze bestaansreden. Wat opleidingen betreft konden 
potentiële deelnemers overal om ons heen terecht en hadden we weinig exclusieve 
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toegevoegde waarde. Die meerwaarde moest gezocht worden in andere aspecten 
van het onderwijs, zoals leerlingenzorg en aandacht voor levensbeschouwelijke 
vraagstukken. We huurden een hoogleraar van de Universiteit van Utrecht in 
om ons in dat proces te begeleiden. Van belang was dat hij met alle geledingen 
in alle scholen sprak over het thema identiteit en missie. Uiteindelijk leidde 
het gehele proces tot een set instrumenten waarmee we de doorwerking van de 
levensbeschouwelijke basis van de organisatie in het dagelijkse doen en laten 
beter konden realiseren. We formuleerden de missie, als uitwerking van de 
statutaire grondslag, op een moderne manier en we stelden toetsstenen vast om 
de dagelijkse praktijk te toetsen. Deze moderne ‘formulieren van eenigheid’ zijn 
duurzaam gebleken en gaven tegelijkertijd ruimte voor eigen missieformuleringen 
voor scholen en soms ook teams. In ieder geval had de gehele operatie geleid tot 
fundamentele gesprekken en kon vanaf die periode voor iedereen duidelijk zijn 
waar Asa voor stond. Van belang was tevens dat we het vak levensbeschouwelijke 
vorming op het rooster handhaafden, ook al kostte ons dat geld en was niet 
iedereen binnen de organisatie daar blij mee. Het ging immers ten koste van 
andere vakken. In deze tijd werd ook een beleidsmedewerker aangetrokken die 
als hoofdopdracht had de scholen en teams bij te staan bij het vertalen van de 
missie naar de praktijk van alledag. Hieruit zijn later ook nieuwe methodes voor 
de opleidingsprogramma’s levensbeschouwelijke vorming voortgekomen. Tevens 
werd een kalender ontwikkeld waarin alle feestdagen van de religies waartoe onze 
deelnemers behoorden waren opgenomen. Deze kalender kwam op alle scholen 
en alle locaties te hangen.

Het belang van de aandacht voor levensbeschouwelijke aspecten in de opleiding 
van de deelnemers nam toe naarmate de leerlingenpopulatie etnisch ging 
differentiëren. Binnen het bestek van enkele jaren veranderde de populatie 
substantieel in alle regio’s, mede als gevolg van de nieuwe opleidingstructuur van 
de Web. Waren onze voormalige, klassieke mbo-opleidingen vooral gevuld met 
‘witte’ leerlingen, in veel gevallen ook nog afkomstig uit orthodox-protestantse 
milieus en met een mavo-diploma, binnen enkele jaren tijd was een groot deel 
van de leerlingen op onze scholen van islamitische origine, in het bezit van een 
vmbo-diploma en volgden ze opleidingen op de nieuwe niveaus 1,2 en 3. De 
enorme culturele en sociale effecten van die snelle transitie is achteraf gezien 
volstrekt onvoldoende onderkend, ook door mij. Dat was – vrees ik – vooral 
het gevolg van de externe beslommeringen. Pas door gesprekken met leraren 
en door de schoolbezoeken drongen de gevolgen van deze veranderingen tot 
mij door. Toen ook werd mij duidelijk dat de combinatie van de nieuwe oplei-
dingenstructuur als gevolg van de Web, de effecten van de invoering van het 
nieuwe vmbo en de snelle en substantiële verandering van de leerlingenpopulatie 
een veel grotere invloed zouden hebben op de doelstellingen van de Web dan 
voorheen was verondersteld. Tegelijkertijd moet ook worden vastgesteld dat het 
mbo-oude stijl op geen enkele manier in staat zou zijn geweest om met deze 
veranderingen om te gaan en het nieuwe type leerlingen op te vangen.
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Belangrijk in de Roc-wereld werd in deze periode de kwaliteitszorg en –borging. Dat 
was het gevolg van de wettelijke voorschriften en het toezichtsarrangement van de 
inspectie. Aan beide had ik als bestuurder van de Vbve een bijdrage geleverd en ik 
vond ze ook voor Asa essentieel, mede in het licht van de groei naar één organisatie. 
Aanvankelijk ontwierpen we met behulp van een extern adviesbureau een kwali-
teitszorgsysteem. Voor de implementatie ervan hebben we vervolgens een directeur 
beleid en kwaliteit aangetrokken. Deze had geen staf maar wel bevoegdheden. Zijn 
staf bestond feitelijk uit de kwaliteitscoördinatoren van de opleidingsteams. Hij 
werd de spil en belangrijke stimulator van het hele proces van kwaliteitszorg. Later 
coördineerde hij de hele beleidsontwikkeling en -verantwoording. 

Een wezenlijk aspect van de interne integratie binnen Asa waren de culturele ver-
schillen tussen de steden en de mensen die er werkten. Amsterdammers zagen hun 
stad als het centrum van de wereld en Amersfoorters beschouwden Amsterdam als 
verregaand verloederd. Utrecht zat daar een beetje tussenin. Tegelijkertijd wilden 
Amersfoorters niet op Utrecht aangewezen zijn en de Amersfoortse Berg was daarom 
meer dan een geografische grens. Voor een organisatie die intern te maken heeft 
met dat type opvattingen en verschillen is het niet eenvoudig een gemeenschap-
pelijk gevoel te creëren. Wat vooral ontbrak waren gemeenschappelijke tradities, 
rituelen en gewoonten. Die hebben we systematisch geprobeerd te introduceren en 
te handhaven. Vaak tegen de keer in en niet altijd begrepen door de medewerkers. 
Men hechtte vaak nog te zeer aan het verleden en de verloren waarden en vond de 
materiële en intellectuele inspanningen om nieuwe te creëren niet altijd zinvol. We 
besloten in ieder geval ons niet neer te leggen bij de status quo en enkele Asa-brede 
initiatieven te ontplooien. Voor een deel intern gericht, deels met externe functie. 
We organiseerden de Asa Samenscholingsdag. De bedoeling daarvan was dat kennis 
werd uitgewisseld, men elkaar leerde kennen en samenwerking werd gestimuleerd. 
Het was een vorm van kennismanagement avant-la-lettre. Deze dagen werden afwis-
selend in een van de regio’s georganiseerd door de regiodirectie. Zelf was ik de eerste 
paar keer voorzitter van het organisatiecomité, omdat ik de betrokkenheid van het 
bestuur bij deze zaken essentieel vond. Successievelijk kwamen daar de jaarlijkse 
personeelsfeesten bij en later de jaarlijkse sportdagen voor de medewerkers. Ook 
weer afwisselend in de verschillende regio’s. 

In 1996 organiseerden we het eerste Asa-seminar ter gelegenheid van de opening 
van een van onze nieuwe gebouwen in Utrecht. Spreker was Ad Rietveld, in die jaren 
beroemd omdat hij een van de eerste Nederlandse ceo’s was in Amerika. Hij was de 
baas geweest van WordPerfect, hetgeen een aardige prestatie was voor iemand met 
slechts een mulo-diploma. De seminars hadden tot doel een bijdrage te leveren aan 
het publieke debat, als uitwerking van onze maatschappelijke opdracht, en dit te 
doen vanuit de rol van het onderwijs in het maatschappelijk bestel. In 1997 was Pim 
Fortuyn de tweede spreker. We organiseerden de seminars in sfeervolle omgevingen, 
waarbij we veel aandacht en geld besteedden aan de kwaliteit van organisatie en 
de public affairs. In die gedachtegang paste ook het organiseren van het jaarlijkse 
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Asa-concert. Dat deden we in samenwerking met de Hogeschool voor Kunsten in 
Utrecht. Dit concert was bedoeld als dankbetuiging aan de relaties.

Al tijdens mijn directeurschap van Abstede hechtte ik veel waarde aan het uitgeven 
van publicaties, zowel voor interne als externe doelgroepen. Bij de totstandkoming 
van de Asa Onderwijsgroep besloot ik de Asa-reeks te introduceren. Op deze wijze 
gaven we in de loop der jaren vele publicaties uit waaronder de inleidingen van 
de Asa-seminars. Naast de Asa-reeks publiceerden we al vroeg de jaarverslagen 
van Asa. Ook die probeerden we kwalitatief hoogwaardig uit te geven. Ze hadden 
nadrukkelijk ook een interne functie in het licht van het ontwikkelen van een 
gemeenschapsidee en we liepen hiermee vooruit op de latere verplichtingen in het 
kader van governance.

In de publieke communicatie was het niet eenvoudig de organisatie eenduidig voor 
het voetlicht te brengen. Gedeeltelijk was dat het gevolg van onze eigen principes 
en keuzes. De eerste vijf jaar na het ontstaan van Roc Asa wilden we niet koersen 
onder de Roc-vlag. Dat was een bewuste keuze. Onze concurrenten manifesteerden 
zich overwegend als Roc: groot, centraal geleid en onder één nieuwe naam. Wij 
kozen voor het handhaven van de bestaande namen. Daarmee behielden we de 
eerste jaren het voordeel van het bekende. Dat was vooral van belang op de markt 
van de potentiële deelnemers. Voor andere belanghebbenden was deze keuze wat 
minder transparant. De merknaam Asa had een ondergeschikte communicatieve 
functie. Deze benadering droeg ook weinig bij aan het ontwikkelen van een ge-
meenschappelijk Asa-besef. Deelnemers, maar ook medewerkers, behoorden bij 
een college en niet bij Asa. Ondanks deze nadelen heeft deze aanpak ons de eerste 
jaren geen windeieren gelegd. We behielden het voordeel van de kleinschaligheid 
en de nabijheid voor deelnemers ten opzichte van de concurrenten, hetgeen zich 
uitte in permanente groei.

Na 2000 werden de nadelen echter zichtbaar. De concurrentie kreeg de zaken steeds 
beter op orde en presenteerde zich als één geheel. Bovendien raakte het Roc-concept 
maatschappelijk ingeburgerd. Leerlingen gingen niet meer naar de meao of de mts, 
maar naar het Roc. Onze mbo-colleges werden niet meer onmiddellijk herkend als 
instellingen voor beroepsonderwijs. Tegelijkertijd werd het steeds noodzakelijker 
de gemeenschappelijke belangen van de colleges in de regio ook gemeenschappelijk 
aan te pakken. De omgeving begreep niet langer waarom de Asa-colleges zich niet, 
bijvoorbeeld bij de werving, gemeenschappelijk als zodanig presenteerden. Met 
behulp van externe deskundigen is toen de omslag gemaakt naar het consequent 
introduceren van de merknaam Asa en dat in alle communicatie-uitingen te laten 
domineren. In de regio’s kregen de directies van de colleges gezamenlijk de ver-
antwoordelijkheid voor de regionale ontwikkelingen. Daarmee nam de slagkracht 
in de drie regio’s toe. Tegelijkertijd nam het belang van de afzonderlijke colleges af, 
zowel onderwijskundig als organisatorisch. We zetten zoals dat heet ‘de opleidingen 
in de markt’ en niet meer de scholen. De opleidingen presenteerden zich als Asa-
opleidingen. Daarmee committeerden ze zich aan de organisatie en maakten ze ook 
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gebruik van de naam van de (inmiddels gegroeide) reputatie van de organisatie. Dit 
was een organisatorische innovatie met verstrekkende gevolgen. In het verlengde van 
deze stap namen we het besluit om de opleidingsteams de kern van de organisatie 
te laten vormen. Dat hield ook in dat de opleidingsteams de verantwoordelijkheid 
kregen voor hun resultaten en bijbehorende bevoegdheden en middelen kregen.

In een periode van acht jaar zijn we er op deze wijze in geslaagd om de Asa-
organisatie zowel intern als naar buiten toe steeds een eigen gezicht te geven, 
rekening houdend met de specifieke situatie van de organisatie. Daarbij hebben we 
het ons niet gemakkelijk gemaakt. Vooral de keuze om aanvankelijk niet het Roc 
op de kaart te zetten, maakte het ons later moeilijker om die slag alsnog te maken. 
Bijgedragen aan de discussie over de strategische positionering aan Asa heeft het 
onderzoek dat we in die periode hebben laten verrichten naar de juistheid van onze 
keuzen. De conclusies uit dat rapport Asa, het aardige alternatief ondersteunden de 
principiële strategische keuzes die we hadden gemaakt. 

De onderwijskundige en innovatieve ontwikkelingen in deze periode waren beperkt. 
Tot op zekere hoogte begrijpelijk. Het was al ingewikkeld genoeg om alle nieuwe 
partners binnen de organisatie op één lijn te krijgen en meer met elkaar te laten 
samenwerken. Daaraan hebben zeker bijgedragen enkele wettelijke verplichtingen. 
Deze werden verafschuwd door de medewerkers en beschouwd als administratieve 
ballast en belasting. Desondanks hebben ze hun uitwerking gehad. Het betreft 
de drie volgende ontwikkelingen: het kwaliteitszorgbeleid, de onderwijs- en exa-
menregelingen en kwaliteitseisen rond de examens. Deze verplichtingen heb ik 
aangegrepen om Asa-breed tot normen en afspraken te komen en daarmee tot 
afstemming van opleidingspraktijk en examinering. Dat droeg bij aan de profes-
sionalisering van het onderwijzend personeel en aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Tot echte onderwijsvernieuwing leidden ze echter nog niet, dat was pas in een later 
fase aan de orde.

Het tweede halfjaar van 1999 ging ik met sabbatsverlof. Dat had al eerder 
moeten gebeuren, maar het vinden van een derde lid van het College van Bestuur 
bleek niet eenvoudig. Toen dat gelukt was in juni 1999, kon ik er een half jaar 
tussenuit. In dat half jaar heb ik veel tijd besteed aan de voorbereidingen van 
een studiereis naar Azië en aansluitend trokken mijn echtgenote en ik vijf weken 
met de camper door Nieuw-Zeeland.

3.7  Roc Asa: vernieuwing en transitie (2000-2004)

In de periode 2000-2003 had ik twee functies. Ik was drie dagen per week gedeta-
cheerd als bestuurder bij de Bve Raad en twee dagen per week bestuurder van Roc 
Asa. In september 2003 trad ik af als bestuurder bij de Bve Raad en een jaar later 
stopte ik met mijn activiteiten als bestuursvoorzitter van Asa. Op drie gebieden heb 
ik in die periode getracht de organisatie voor te bereiden op en klaar te maken voor 
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een nieuwe fase. Het ging daarbij ten eerste om onderwijsinnovatie en de herbezin-
ning op de rol van de leraar in de moderne onderwijsorganisatie, ten tweede om de 
interne organisatorische en bestuurlijke vernieuwing en ten derde om de oriëntatie 
op de samenleving, mede gegeven de maatschappelijke trends die in deze periode 
zichtbaar werden. Deze drie ontwikkelingsterreinen hingen nauw met elkaar samen 
en maakten een integrale aanpak noodzakelijk.

Ondanks de sporadische aanzetten hier en daar in de organisatie om de onder-
wijspraktijk op een nieuwe manier in te richten en de effecten van de nieuwe 
wet- en regelgeving, werd de ‘mainstream’ van het onderwijs gekenmerkt door 
de klassieke elementen: klassikaal onderwijs op basis van een rooster, dominantie 
van de leerkracht en programmering volgens het leerstofjaarklassensysteem. De 
urgentie om deze praxis fundamenteel te wijzigen was deels gelegen in externe druk, 
vooral gezien de maatschappelijke discussie over drop-outs en het overheidsbeleid 
ter zake, maar kwam ook voort uit de noodzaak om de organisatie een nieuwe 
impuls te geven. Door het aanbieden van nieuwe opleidingen kon weliswaar voor 
een deel worden voorzien in autonome groei, maar een meer duurzame groei 
zou moeten worden gerealiseerd door het voorkomen van ongekwalificeerde (en 
daarmee voortijdige) uitstroom van leerlingen. De uitval van leerlingen was ook 
in onze organisatie te hoog. De oorzaken daarvan werden vooral extern geduid: de 
leerlingen waren niet meer leerplichtig, veel leerlingen gingen werken voordat ze 
een diploma hadden, de leerlingen maakten verkeerde studiekeuzes, de leerlingen 
waren niet gemotiveerd en/of het voorbereidend onderwijs had zijn werk niet goed 
gedaan. Steeds pregnanter werd echter het besef dat we intern moesten gaan werken 
aan ons te lage rendement. Dat betekende niet alleen sleutelen aan de aanbodkant, 
onze opleidingen, en de ondersteuningsorganisatie, maar vooral kijken naar de 
inrichting van het onderwijsproces zelf. De noodzaak hiertoe werd versterkt door 
de heftige problematiek die zich voordeed bij allochtone jongeren. Die bleken zich 
in het klassieke onderwijspatroon steeds minder thuis te voelen, hetgeen leidde tot 
conflicten, soms onbeheersbare situaties en veel voortijdig schoolverlaten. Gezien 
de omvang van onze organisatie, de regionale spreiding en de enorme verscheiden-
heid van opleidingen en onderwijsopvattingen was de centrale vraag: kiezen we 
voor één gemeenschappelijk Asa-breed onderwijsconcept, voor de benadering 
‘laat duizend bloemen bloeien’ of voor een derde weg. De eerste aanpak had de 
charme van de eenvoud, de eenduidigheid en de herkenbaarheid. De tweede zou 
de minste interne weerstand oproepen, maar leiden tot een didactisch gezien 
‘Babylonische’ spraakverwarring en problemen met de wettelijke voorschriften. 
Uiteindelijk stelde ik na overleg met de directeur innovatie een andere benadering 
voor: we formuleren een aantal onderwijsprincipes waaraan al het onderwijs binnen 
de organisatie moet voldoen. Die principes zouden de opleidingsteams de ruimte 
moeten bieden om zelf te kiezen voor een didactisch concept. Tegelijkertijd bleef 
het mogelijk om organisatiebreed te monitoren welke ontwikkelingen zichtbaar 
waren en konden de teamprestaties onderling worden vergeleken. Zo formuleer-
den we zes ijkpunten voor een meerjarig vernieuwingstraject dat we Zichtbare 
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Vernieuwing noemden. Enkele daarvan waren: de deelnemer is zelf betrokken bij 
de inrichting van zijn opleidingstraject, de praktijkcomponent voor een opleiding 
beslaat minstens 30% van de opleidingstijd en er wordt een substantieel deel van 
het onderwijs verzorgd met behulp van ict. Alle teams kregen de opdracht te gaan 
werken aan de vernieuwing van hun onderwijs aan de hand van de ijkpunten. Er 
werd een nulmeting gehouden op een vijfpuntsschaal, zodat elk team kon bepalen 
wat de stand van zaken was met betrekking tot het onderwijs dat werd gegeven. 
Tegelijkertijd werd het element ‘ondernemerschap’ geïntroduceerd. Dat gebeurde 
via studiedagen en bijeenkomsten en de resultaten daarvan werden vastgelegd in 
het boekje Een onderneming voor Ondernemers. De filosofie daarachter was dat 
zowel medewerkers als deelnemers hun werk en opleiding als een onderneming 
moesten beschouwen. Geheel in overeenstemming met de gelijkenis van de talenten. 
Uiteindelijk was de hoofddoelstelling van de gehele operatie het verbeteren van 
de toegankelijkheid van ons onderwijs en daarmee de versterking van de positie 
van de deelnemer. De onderwijsvernieuwing werd gestimuleerd door gelijktijdige 
landelijke ontwikkelingen, met name in een latere fase, vanwege de introductie van 
het competentiegerichte onderwijs.

De toenemende verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de opleidingsteams 
leidde er toe dat het noodzakelijk werd ook de eigen beslissingsruimte van deze teams 
te vergroten. Daarom werd het belangrijke strategische besluit genomen om over 
te gaan tot de invoering van resultaatverantwoordelijke teams. Dat betekende dat 
teams rechtstreeks verantwoordelijk werden voor de resultaten van hun deelnemers. 
Daartoe kregen ze ook de beschikking over een eigen budget. Ze konden gaandeweg 
zelf bepalen hoe de teams werden samengesteld, wat hun werkwijze was en hoe het 
onderwijs werd ingericht. Daar stond tegenover dat er afspraken werden gemaakt 
over de te leveren prestaties in termen van vermindering schooluitval, diplomering 
en onderwijsinnovatie zoals het aanbieden van nieuwe opleidingen.

De combinatie van gerichte onderwijsvernieuwing en vergroting van de eigen 
beleidsruimte van de teams was zinvol. De totale organisatie werd dynamischer, 
medewerkers werden ondernemender en de uitval van leerlingen nam af. Na enkele 
jaren werden de ijkpunten bijgesteld en werd Zichtbare Vernieuwing II ingezet. 
Met dezelfde doelstelling, maar nu meer afgestemd op de kenmerken van het 
competentiegericht onderwijs. 

De introductie van de resultaatverantwoordelijke opleidingsteams maakte het 
noodzakelijk ook het hrm-beleid grondig te vernieuwen. De inzet was om het 
keurslijf van de cao en de daarop gebaseerde afspraken met de vakorganisaties 
over inzet van medewerkers en functies van ons af te werpen en te komen tot een 
personeelsbeleid dat aansloot bij de onderwijsvisie en de eigen beleidsruimte van de 
teams. Tegelijkertijd werd een intensief scholingstraject ontworpen voor opleidings-
managers en voor hen die dit wilden worden. Dat betekende dat in enkele jaren tijd 
een kleine honderd medewerkers dit programma volgden. Door het ontwerpen en 
introduceren van nieuwe functies en de vaak teamspecifieke taakverdeling kwam 
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ook de klassieke docentfunctie onder druk te staan. Er ontstond gaandeweg een 
nieuwe visie op de professionaliteit van de medewerker en de competenties die 
daarvoor nodig waren.

Steeds duidelijker werd in deze periode dat de wijze waarop Asa zich had georga-
niseerd niet langer een adequaat antwoord bood op zowel de interne onderwijs-
ontwikkelingen als veranderde externe omstandigheden. Nog steeds waren in elk 
van de drie regio’s de afzonderlijke colleges relatief autonoom. Inmiddels waren 
we wel overgegaan tot de invoering van drie regionale directieraden. In deze raden 
maakten de collegedirecties gezamenlijk afspraken over het te voeren beleid in de 
regio en de wijze van samenwerking. Aanvankelijk werden deze overleggen voor-
gezeten door een lid van het College van Bestuur, een poging om integraal beleid 
te bevorderen. Gaandeweg werd duidelijk dat dit model onvoldoende rendeerde. 
We besloten om in elke regio portefeuillehouders te benoemen die in de regio, 
naast hun directe lijnverantwoordelijkheid, ook verantwoordelijk waren voor een 
beleidsonderdeel, zoals personeelsbeleid en onderwijsontwikkeling. Tegelijkertijd 
werden op Asa-niveau zogenaamde Raden van Portefeuillehouders ingesteld. Hierin 
zaten per beleidsonderdeel de respectievelijke portefeuillehouders uit de regio’s 
onder voorzitterschap van de portefeuillehouder in het College van Bestuur. Deze 
wijze van organiseren hing rechtstreeks samen met het overwegend ontbreken van 
een centrale staforganisatie binnen Asa. Dat was eveneens een bijzonder kenmerk 
van de organisatie op dat moment. Alleen op het terrein van financiën en mid-
delen was sprake van een relatief professioneel ondersteuningsapparaat. We waren 
begonnen met het aantrekken van medewerkers op het gebied van het hrm-beleid. 
Voor kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie waren er wel twee directeuren, maar 
die hadden geen eigen staf. Zij hadden tot taak om met behulp van de directies 
en de opleidingsmanagers het overeengekomen beleid te implementeren. Zelf had 
ik eigenlijk nooit behoefte gehad aan een staf voor de portefeuilles en de dossiers 
waarvoor ik verantwoordelijk was. Zo nodig huurde ik mensen en ondersteuning 
in. Maar in de regel bedacht en schreef ik zelf waar ik behoefte aan had. Daarbij 
had ik veel gemak van de kennis en ervaring die ik opdeed in functies buiten Asa. 
Onderwijs en onderwijsontwikkeling waren belegd bij de directeuren van de colleges 
en daarmee overlegde ik. De Raden van Portefeuillehouders waren min of meer 
het gevolg van die situatie. Ze hadden eigenlijk een dubbele functie: ze voorzagen 
in de noodzakelijke deskundigheid en maakten de schakel tussen beleidsontwikke-
ling en -uitvoering eenvoudiger. Immers deze waren belegd bij dezelfde personen. 
Tegelijkertijd ontstond zo een tegenwicht voor de steeds groter wordende autonomie 
van de regio’s, het gevolg van het verbeteren van het zelfsturend vermogen wat weer 
het effect was van de gedwongen samenwerking.

De volgende fase in deze ontwikkeling lag voor de hand en was bovendien onaf-
wendbaar. Naarmate de zelfstandigheid van de opleidingsteams toenam, nam de 
toegevoegde waarde van de afzonderlijke colleges af. Bovendien ontstonden er 
steeds meer nieuwe opleidingen die niet altijd onder een bepaald college vielen. 
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De noodzaak voor gemeenschappelijk beleid en vertegenwoordiging werd groter, 
omdat gesprekspartners steeds vaker zaken wilden doen met Asa en niet met een 
collegedirecteur. De concurrentie werd sterker en de organisatie was onvoldoende 
in staat om daarop gepast te reageren. We namen het besluit om over te gaan tot 
regiodirecties. Daarmee verviel de functie van collegedirecteur. De regiodirecties 
bestonden uit directeuren met een beleidsportefeuille en een lijnverantwoordelijk-
heid voor een aantal opleidingsteams. Daarmee waren de opleidingsteams ook 
tegelijkertijd de centrale uitvoeringseenheden geworden, het hart van de onder-
wijsorganisatie. Geheel in lijn met de doelstellingen. Voor de totale organisatie was 
daarmee een nieuw evenwicht gebracht in de verhouding tussen Asa (het College van 
Bestuur), de regio (de regiodirectie) en het opleidingsteam (de opleidingsmanager). 
Zowel de regio’s als de teams kregen hierdoor meer slagkracht en beleidsruimte. De 
Raden van Portefeuillehouders wonnen aan inhoudelijke inbreng en uitvoerende 
kracht. De regionale portefeuillehouders waren immers niet langer afhankelijk van 
de medewerking van collegedirecteuren. Dit gehele bouwwerk werd bestuurlijk 
uitgewerkt in managementcontracten en prestatieafspraken. Naast de al langer 
bestaande Directieraad werden ook voor de opleidingsmanagers regionale en 
Asa-brede beraden georganiseerd. Deze mondden later uit in jaarlijkse tweedaagse 
studiebijeenkomsten voor het voltallig management.

Door deze laatste transitie werd Roc Asa in de regio’s steeds meer zichtbaar en een 
steeds belangrijkere speler in de lokale situatie. Daarmee werd tegemoet gekomen 
aan de algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, die ook grote gevolgen bleken te 
hebben voor het onderwijs. Roc Asa ging steeds meer deel uitmaken van netwerken 
en stimuleerde ook zelf de totstandkoming daarvan. Twee belangrijke oorzaken 
lagen daaraan ten grondslag. Asa had al vanaf het begin van zijn bestaan zijn kracht 
gezocht in partnerschappen en samenwerkingsverbanden. Dat was het rechtstreekse 
gevolg van zijn betrekkelijk geringe omvang in combinatie met het omvangrijke 
werkgebied. Louter zelfstandig operen was onmogelijk. De tweede oorzaak lag in de 
wijze waarop in het begin van de eenentwintigste eeuw overheidsbeleid uitwerkte 
op de rol van publieke organisaties en de latere maatschappelijke ondernemingen. 
Steeds meer werden die genoodzaakt om zelf oplossingen te zoeken voor de maat-
schappelijke vraagstukken waar zij bij de uitvoering van hun opdracht mee te maken 
kregen. De overheid plaatste zichzelf meer en meer op afstand en liet binnen het 
publieke domein steeds meer ruimte aan organisaties en individuen. Dat betekende 
dat we al snel om de tafel zaten met andere maatschappelijke dienstverleners zoals 
woningbouwcorporaties, onderwijsorganisaties, zorginstellingen, investeerders, 
ondernemingen en gemeentelijke instellingen. De gemeenschappelijkheid van de 
belangen en verantwoordelijkheden bleek een goede basis te zijn voor samenwer-
king. De school was niet langer een autistisch bolwerk, maar een partner in de 
versterking van de sociale cohesie van de wijk en de omgeving. Dat spoorde geheel 
met onze nieuwe opvattingen over onderwijs: leren is doen en leren doe je vooral 
in je maatschappelijke omgeving. De wijk is de school. Die combinatie van visies 
leidde tot een geheel nieuwe opvatting over de corebusiness van onze onderwijs-
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organisatie en de rol van onze scholen in de samenleving. Dat vond zijn vertaling 
in het Masterdam-concept dat Asa in Amsterdam ontwikkelde: samen met andere 
partners gemeenschappelijke voorzieningen inrichten ten behoeve van wonen, 
werken, zorgen en leren, waarbij diverse doelstellingen worden geïntegreerd. Die 
wijze van werken en omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen zou nieuwe 
kansen moeten scheppen.

De basis werd gelegd voor wijkgerichte stedelijke vernieuwingsprojecten in Am-
sterdam, de integratie van vmbo en mbo, voor de vestiging van een hotel en con-
ferentieoord en de overname van een sportcomplex in Amersfoort en voor de 
integratie van beroepsopleidingen in een nieuw ziekenhuiscomplex in Utrecht. De 
school zou op termijn opgaan in de samenleving. Juist in deze periode had ik de 
gelegenheid om mijn opvattingen over de plaats van onderwijs in de samenleving 
aan te scherpen. In Jan van Setten had ik een college die dit gedachtegoed optimaal 
als uitgangspunt hanteerde voor zijn contacten met corporaties, bij investeringen 
en bij de ontwikkeling van vastgoed ten behoeve van het vernieuwde onderwijs. 

Naast de ontwikkeling van een nieuwe visie op onderwijs waren er nog twee be-
langrijke zaken waar ik aan werkte aan het eind van mijn bestuursvoorzitterschap. 
De eerste was deels van organisatorische, deels van culturele aard. De tweede betrof 
toch weer een fusie. Toen de besluitvorming over mijn vertrek als voorzitter was 
afgerond, vonden we dat een goed moment om nog eens grondig na te denken over 
de gewenste uitgangssituatie voor mijn opvolger. We lieten daarom een diepgravende, 
bestuurlijke audit uitvoeren in de organisatie om boven water te krijgen waar de 
belangrijkste bedrijfsrisico’s zaten en welke bestuurlijke veranderingen wenselijk 
waren. De bestuurlijke audit nam ruim een half jaar in beslag en leverde goed 
materiaal op voor een noodzakelijke, vooral culturele, kanteling. Op hoofdlijnen 
was de organisatie goed uitgelijnd en er was geen sprake van grote bestuurlijke 
risico’s. Wel was het nodig om de georganiseerde beleidsruimte op lagere niveaus 
in de organisatie te transformeren tot door iedereen beleefde ruimte. Met andere 
woorden: de dominantie van het College van Bestuur, en vooral de voorzitter daar-
van, bleek sterker door anderen beleefd, dan door mij ervaren. Men had behoefte 
aan meer, vooral beleidsmatige en inhoudelijke, ruimte. In die zin was er sprake 
van een geschikt moment om die slag te maken. Na mijn vertrek konden daartoe 
de nodige initiatieven worden genomen. Tegelijkertijd professionaliseerden we 
de aansturing van wat wij de gemeenschappelijke diensten noemden. Dat waren 
die organisatieonderdelen die zowel het bestuurlijke apparaat als de uitvoerings-
organisaties in de drie regio’s ondersteunden. Deze diensten werden nog steeds 
rechtstreeks aangestuurd door het College van Bestuur. Ook dat was het gevolg 
van de traditie dat het bestuur vrij sterk ‘hands on’ opereerde. Tot op grote hoogte 
waren we even vaak aan het managen als aan het besturen. Dat gold in sterke mate 
voor de beide collega-bestuurders. Zelf was ik, ook vanwege mijn parttime functie, 
vooral bestuurlijk bezig. Ik vond het gewenst dat er een eind kwam aan deze situatie 
omdat die sterk persoonsgebonden was. Deze wijze van opereren hing namelijk 
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nauw samen met de bestuursstijl van de twee bestuurders die op korte termijn 
zouden vertrekken: Lenssen en (enige tijd later) Van Setten. We trokken daarom 
een directeur aan die leiding ging geven aan alle gemeenschappelijke diensten. Dat 
maakte het mogelijk dat het bestuur zich minder bezig hield met managementtaken. 
Vervolgens stelde ik voor een nieuwe afdeling in te richten: de directie Rekenschap. 
Dat was, en is nog steeds, in de onderwijswereld een innovatie. De taakstelling van 
de nieuwe directie Rekenschap zou zijn het permanent monitoren van de resultaten 
van het Roc in relatie tot de doelstellingen en de afgesproken resultaten. Daarnaast 
het verzorgen van interne audits om het functioneren van de bedrijfsvoering en 
het onderwijs te toetsen. Deze afdeling zou het interne geweten van de organisatie 
moeten worden en binnen de organisatie een onafhankelijke positie moeten krijgen. 
Er werd daarom een directeur van buiten aangetrokken en de afdeling werd verder 
aangevuld met medewerkers uit de organisatie. De directie bleek na een jaar veel 
toegevoegde waarde te genereren en een belangrijke rol te spelen bij de handhaving 
en borging van interne beleidsafspraken en resultaatbeoordelingen.

Al tijdens mijn bestuurslidmaatschap van de Bve Raad was ik zeer geïnteresseerd 
in de opkomst van de governance-discussie. Aanvankelijk beperkte die zich 
vooral tot het rekenschapvraagstuk, vooral als gevolg van de hbo-fraude. In een 
latere fase werd het fenomeen van de horizontale verantwoording geïntrodu-
ceerd, in de wandeling de meervoudig publieke verantwoording genoemd. Die 
ontwikkeling was het gevolg van de vergrote autonomie van de onderwijsinstel-
lingen. Overheidstoezicht nam af, maar de verantwoordingsverplichting van 
de instelling naar de gebruikers nam navenant toe. Hoofddoel daarvan was 
de betrokkenheid bij en de invloed van de gebruikers op de publieke dienstver-
lening te vergroten. Ongetwijfeld hing deze trend ook samen met de nieuwe 
positionering van de publieke organisatie ten opzichte van de maatschappelijke 
omgeving. Mijn participatie in het Netwerk Toekomst Maatschappelijke On-
dernemingen, onder voorzitterschap van toenmalig Aedesvoorzitter Willem 
van Leeuwen, hing met deze belangstelling samen. Als bestuurder van de Bve 
Raad en als bestuurder van een Roc achtte ik deze ontwikkeling van groot 
belang voor het opnieuw uitlijnen van de bestuurlijke verhoudingen tussen 
instelling, overheid en omgeving (stakeholders en gebruikers). Voor mij lag 
de essentie van governance in de vraag hoe je de nieuwe verhoudingen in het 
publieke domein in een nieuw, adequaat bestuurlijk paradigma kon vertalen 
en wel zodanig dat partijen niet meer de gelegenheid zouden krijgen om terug 
te vallen in oude gewoonten. Tegelijkertijd was het noodzakelijk om de nieuwe 
verantwoordelijkheden en verplichtingen transparant te maken en met name 
de risico’s daarvan in beeld te krijgen en op de juiste wijze te beleggen. Op die 
wijze zou een goede inrichting van de governance bestuurlijk borgen dat de 
belangen van de onderwijsgebruikers zouden worden behartigd en er een nieuwe 
balans zou ontstaan tussen de onderscheiden belangen. Steeds duidelijker werd 
het voor mij dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet langer geborgd kon 
worden door overheidsregelgeving maar mede afhankelijk was van de wijze 
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waarop de onderwijsinstelling zich zou gaan verhouden tot de gebruikers van 
het onderwijs. Juist de nieuwe governance-inzichten zouden een einde kun-
nen maken aan de machtspositie van het educatief-industrieel complex. (Als 
bestuurder had ik jarenlang optimaal gebruik gemaakt van dat complex en ik 
was bij uitstek op de hoogte van het feit dat de leerling, deelnemer en student 
de zwakste partij waren in dat machtsspel.)

Overigens beperkte zich de maatschappelijke discussie aanvankelijk vooral 
tot de interne bestuurlijke en toezichtsverhoudingen binnen de instelling. Het 
ontkoppelen van bestuurlijke verantwoording en toezicht daarop was een 
belangrijke stap op weg naar meer zuivere interne verhoudingen binnen de 
instelling. Die ontkoppeling zou mijns inziens echter alleen maar zinvol zijn als 
de positie van de stakeholders zou worden gewaarborgd door de verplichting 
van de toezichthouders daarop ook toe te zien.

Uiteraard was er aanvankelijk veel aanhang bij de instellingen voor het vergroten 
van de eigen autonomie. Het op professionele wijze omgaan met de stakeholders 
was voor veel instellingen echter nog ingewikkeld. Bovendien zou al spoedig 
blijken dat de nieuwe governance-opvattingen niet zonder meer leidden tot 
afname van verantwoordingslast. Met name de verplichting om meer en beter 
inzicht te geven in de prestaties van de instellingen maakte de noodzaak voor 
versterking van de interne bedrijfsvoering groter en legde al snel de zwakte 
van de instellingen in dit opzicht bloot. De zogenaamde ‘controlfunctie’ is in 
onderwijsorganisaties nog altijd zwak ontwikkeld. Binnen het financiële domein 
is er relatief gezien de meeste ontwikkeling waarneembaar. Dat hangt ook 
samen met de wijze van toezicht door de overheid. Bovendien zijn bestuurders 
altijd het meest beducht voor het financiële risico, paradoxaal genoeg. Niet op 
het financiële vlak liggen de continuïteitsrisico’s voor de instelling maar op het 
gebied van onderwijs en leerlingstromen.

Al vrij kort na de totstandkoming van Roc Asa hadden we in Amsterdam contact 
gelegd met het voortgezet onderwijs en in het bijzonder met de Interconfessionele 
Scholengroep Amsterdam (Isa). Deze organisatie voor voortgezet onderwijs was een 
natuurlijke partner als gevolg van de gemeenschappelijke opvattingen over identiteit, 
maar ook vanwege het omvangrijke aantal vmbo-leerlingen waarvoor zij verantwoor-
delijk was. In de loop der jaren werden er veel samenwerkingsprojecten geïnitieerd 
en was er sprake van veelvuldig contact op bestuurs- en managementniveau. Na 
enkele jaren namen we het besluit onze technische scholen (vmbo en mbo) die een 
marginaal bestaan leidden, te integreren en daar een gehele nieuwe school van te 
maken met nieuwe opleidingen. Een school waarin vmbo- en mbo-opleidingen 
waren geïntegreerd, onder één directie en onder één bestuurscommissie die bestond 
uit de beide colleges van bestuur. Dat besluit getuigde van moed van beide kanten, 
van ondernemerschap en vertrouwen. Een dergelijke verregaande innovatie was 
nog niet eerder gerealiseerd in het onderwijs. Dit ‘Technisch College Amsterdam’ 
legde de basis voor verdergaande samenwerking ook tussen andere scholen van Isa 
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en Asa. In het laatste jaar van mijn voorzitterschap werd de samenwerking steeds 
intensiever, mede vanwege gemeenschappelijke huisvestingsplannen. Een van mijn 
laatste activiteiten als bestuurder was daarom het schrijven van een notitie waarin ik, 
in samenwerking met een bestuurslid van Isa, het voorstel deed om beide organisaties 
te laten fuseren. In de loop van het daarop volgende jaar werd de besluitvorming 
voor de fusie voorbereid. Inmiddels was ik daar nauw bij betrokken als voorzitter 
van de stuurgroep fusie in het verlengde van mijn adviesfunctie ten behoeve van 
het bestuur van Asa.

De fusie tussen Isa en Asa zou het confessioneel beroepsonderwijs in Amsterdam 
definitief op de kaart zetten en de nieuwe organisatie zou één van de grote spelers 
in de Randstad gaan worden. Tegelijkertijd werd de basis gelegd voor innovatief 
beroepsonderwijs in Amsterdam. Niet langer meer onderscheiden in vmbo en 
mbo, maar in scholen en lycea voor beroepsonderwijs die op basis van de Master-
damprincipes een bijdragen zouden gaan leveren aan de versterking van de sociale 
infrastructuur van de stad. 

Mij werd in 1994 gevraagd een inleiding te houden op een studiedag van het 
bestuur van de Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Utrecht. Thema: 
strategische keuzes voor de toekomst. In mijn verhaal stelde ik dat het Cvo weinig 
toekomst had als er niet snel werd gekozen en geprofessionaliseerd. Dat leidde tot 
interne reorganisaties en bestuurlijke herstructurering. In de loop van 2000 kreeg 
ik het verzoek om voorzitter te worden van de nieuwe Raad van Toezicht. Die 
zou aantreden nadat het zittende bestuur een aantal besluiten over bestuurlijke 
herinrichting en professionalisering zou hebben genomen. Ik stemde toe onder 
een aantal voorwaarden. Ik wilde drie doelstellingen realiseren: ten eerste de 
omzetting van de vereniging in een stichting, ten tweede de professionalisering 
van de bestuurlijke inrichting en ten derde de fusie met het katholiek voortgezet 
onderwijs. Er was al enkele tientallen jaren sprake van gesprekken daarover. 
Eind 2004 waren deze doelstellingen gerealiseerd en trad ik af als voorzitter 
van het Cvo, dat inmiddels was opgegaan in de Willibrordstichting. 

3.8  Bestuurder-af (2004-2005)

Normaliter zou ik eind 2004 gestopt zijn met mijn bestuurslidmaatschap van de 
Bve Raad. Afgesproken was dat ik dan nog enige tijd fulltime als bestuursvoorzitter 
van Roc Asa zou functioneren en vervolgens de zaak, ijs en weder dienende, medio 
2005 aan mijn opvolger zou overgedragen. Mijn voortijdig vertrek als bestuurder 
van de Bve Raad (zie het vervolg) in september 2003 versnelde dit proces. Zelf had 
ik geen ambitie meer om nog twee jaar fulltime bestuursvoorzitter van Asa te zijn. 
Begin 2004 stelde ik daarom mijn collega’s op de hoogte van mijn voornemen om 
eerder afstand te doen van mijn voorzitterschap. We stelden een transitiescenario 
op en bespraken dit met de voorzitter van de Raad van Toezicht en vervolgens met 
de gehele Raad. De uitkomst daarvan was dat ik per 1 augustus 2004 zou stoppen 
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als bestuurder. Ik zou nog een jaar als adviseur in algemene dienst aanblijven en 
dan met vervroegd pensioen gaan. Van Setten opteerde voor een vertrek een jaar 
na mijn afscheid. Op die wijze zouden we gefaseerd kunnen voorzien in opvolging 
en konden we de personele effecten van de fusie met Isa ook een plek geven. Aldus 
geschiedde. Ik stopte met mijn bestuursvoorzitterschap per 1 augustus 2004. We 
verstuurden een desbetreffende mededeling aan de medewerkers en relaties en ik 
ruilde met mijn opvolger van kamer. Ik was van voorzitter gedemoveerd tot adviseur 
en dat beviel prima. Vooral gezien mijn toenemende activiteiten in de landelijke 
circuits. Mijn hoofdopdracht als adviseur was het voorzitterschap van de stuurgroep 
fusie. Daarbij was de belangrijkste doelstelling om een fusiebesluit, respectievelijk 
te nemen door de beide Colleges van Bestuur en de beide Raden van Toezicht, in 
de loop van 2005 te realiseren. In maart 2005 publiceerden we het fusierapport en 
eind 2005 werd een voorlopig fusiebesluit door beide partijen genomen.

Daarnaast was ik relatief druk met de activiteiten van het Netwerk Nieuw On-
derwijs, waaronder de organisatie van enkele innovatieconferenties. Ik ging een 
associatie aan met adviesbureau Berenschot en bleef actief in het lezingencircuit, 
verzorgde studiedagen voor onderwijsinstellingen en gaf regelmatig workshops. De 
contacten met Berenschot leidden tot de afspraak met de voorzitter, Theo Camps, 
en onderwijssocioloog Marc Vermeulen om de discussie over onderwijsinnovatie 
landelijk een extra impuls te geven. We organiseerden enkele gespreksronden voor 
geïnteresseerden, de zogenaamde Tias-debatten, en publiceerden de uitkomsten 
daarvan in een open brief aan het inmiddels geïnstalleerde Innovatieplatform van 
het kabinet-Balkenende. Een tweede serie publieksdebatten organiseerde ik met het 
adviesbureau CBE consultants op de Nimbasuniversity in Utrecht. Die gesprekken 
hadden vooral betrekking op het thema governance. Op deze wijze legde ik de basis 
voor een transitie naar een nieuwe positie en een nieuwe fase in mijn professionele 
leven, die van lector maatschappelijk ondernemerschap bij de Hogeschool InHolland.

In de openbare les die ik na mijn terugtreden als bestuursvoorzitter in mei 
2005 gaf, ben ik ingegaan op de relatie tussen de postmoderne kenmerken van 
de samenleving en de nieuwe rol van publieke instellingen. Daarin kwam ik 
onder andere tot de volgende waarnemingen. 

'De verschijnselen die onze tijd kenmerken – individualisering, fragmentari-
sering, erosie van instituties als kerk en overheid – betekenen een breuk met 
het vertrouwde. Die breuk – door sommigen getypeerd als de overgang van 
moderniteit naar postmoderniteit – leidt tot gevoelens van onbehagen. Dit is 
geen nieuw geluid; ik stel het hier slechts vast. Ons nageslacht zal er ooit naar 
kijken zoals wij nu kijken naar en oordelen over de gevolgen van de Reformatie 
of de uitvinding van de boekdrukkunst. Het tempo van veranderingen ligt alleen 
vele malen hoger. Veranderingen voltrekken zich anno 2005 in decennia, niet 
meer in eeuwen.
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Er zijn nog maar weinig instituties die als een manifestatie worden herkend 
van de cultuur van de moderniteit, zoals die zich de afgelopen eeuwen heeft 
ontwikkeld. De kerk heeft die rol verloren. De overheid treedt terug. 

Naast de hernieuwde aandacht voor mediale verbeelding is ook de teloorgang 
van ideologieën als basis voor autonome publieke instituties een voor velen 
beangstigend verschijnsel. We zien meer en meer dat publieke organisaties als 
scholen, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en waterschappen verbindin-
gen aangaan met hun omgeving. Er ontstaan netwerken in plaats van bolwerken 
en zuilen. We zijn getuige van de ontwikkeling van een netwerksamenleving.

Het bestendige, ene, alomvattende concept maakt plaats voor meer tijdelijke 
voorzieningen, die passen bij de aard van de samenwerking en de gewenste 
wisselwerking. Algemeen geldende waarheden of ordeningsprincipes blijken 
voor individuen en instellingen minder dominant dan gedacht; de aandacht 
verschuift naar het plaatselijke, het regionale en het eigen territorium.

Wat betekent dit voor het instituut school? Het schuiven van panelen is ook in 
het onderwijs aan de orde. Daarbij gaat het om dilemma’s als: de school als 
bolwerk of netwerk, de school als monopolist of partner.

In tegenstelling tot postmoderne filosofen, die het verlies van universele waarden 
en waarheden voorspellen en het verdwijnen van de ‘grote verhalen’ en instituties, 
ben ik van mening dat op het niveau van de zelfstandige instellingen het belang 
van waardeoriëntatie en beleefde waarden substantieel zal toenemen. Individuele 
instellingen kunnen zich niet langer verschuilen achter de zuilen van geloof en 
overtuiging. Ze moeten zelf keuzes maken bij het zoeken van partners, bij het 
formuleren van hun doelen. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor die keuzes 
en zich steeds meer en vaker de vraag moeten stellen: waartoe zijn wij op aarde?

De vraag naar zingeving wordt niet langer automatisch beantwoord door het 
bestel en de zuil, maar is een permanente zijnsvraag. Het zijn juist instellingen 
als scholen, corporaties en zorgbiedende organisaties, die in staat zijn – gezien 
hun voor individu en samenleving fundamentele primaire functie – om onder-
ling duurzame allianties aan te gaan en zo weer een basis te leggen voor nieuwe 
communities, die inhoud hebben en van betekenis zijn.'

3.9  Reflecties

Op grond waarvan heeft Asa de Web en de Roc-vorming ‘overleefd’? De overle-
vingskansen bij de geboorte waren niet groot, uiteindelijk is er toch een sterke 
dynamische organisatie uit voortgekomen. Verderop in deze studie zullen we op 
dit thema dieper ingaan. Enkele elementen willen we hier duiden, bij wijze van 
reflectie ook op ons eigen functioneren. Terugblikkend zijn er twee belangrijke 
omstandigheden die vrij duidelijk te onderscheiden zijn: een externe en een interne. 
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De externe is de wijze waarop de omgeving omging met de omstandigheden. Daar 
passen begrippen bij als hovaardig, arrogant, verblind, een gebrek aan gevoel voor 
(andermans) waarden en een tekort aan gevoel voor opportuniteit en kansen. Dat 
geldt zowel voor het handelen van de politiek, bewindslieden en Kamer, als voor 
collega-bestuurders. De belangrijkste interne kracht was mijns inziens het aanwezige 
gevoel voor ondernemerschap, gevoeligheid voor kansen en lef. Daar ligt wellicht 
ook mijn belangrijkste bijdrage aan de veerkracht van de organisatie. Roc Asa en 
zijn rechtsvoorgangers zijn altijd in sterke mate afhankelijk geweest van partners 
en hebben daarin hun kracht gezocht en gevonden. We hadden voortdurend voor 
ogen wat voor onze gesprekspartners interessant was en op welke wijze we die 
belangen konden combineren met onze strategische opties. Daarbij speelde ook een 
belangrijke rol dat we een vrij open organisatie waren die de kracht niet zocht in 
massa en macht, maar vooral in slimheid en strategie. Hoewel we dat aanvankelijk 
nog niet zo expliciteerden, was Roc Asa van meet af aan een waardegeoriënteerde 
netwerkorganisatie. Verspreid maar verbonden door een missie en gemeenschap-
pelijke belangen. We probeerden daarbij de ‘back office’ zo krachtig mogelijk te 
organiseren, zodat we niet ten onder zouden gaan aan de diaspora. Tegelijkertijd 
konden we daardoor in de regio’s flexibeler opereren en in de front office, de scholen, 
responsief omgaan met de vragen van partners en onze eigen mogelijkheden. De 
primaire organisatiestructuur, het samenstel van scholen en voorzieningen, was in 
elke regio verschillend. Wij zochten het heil niet in centralisering en schaalvergroting 
op uitvoeringsniveau. Veel van de collega-Roc’s deden dat wel. Dat leidde er in een 
aantal saillante gevallen toe dat potentiële partners naar ons toe kwamen, omdat zij 
zich niet wilden neerleggen bij de dictaten van de Roc’s in de omgeving. 

Vanuit het oogpunt van sturing leidde deze benadering echter tot een uiterst com-
plexe organisatie. In de eerste plaats hadden we te maken met zeer veel gespreks- en 
samenwerkingspartners. In een aantal opzichten was het aantal daarvan een factor 
drie keer groter dan die van vergelijkbare Roc’s, die veelal in één regio opereerden. 
Wij hadden te maken met tenminste drie grote gemeenten, die bovendien ook 
nog representanten bij uitstek waren van de grootstedelijke problematiek, en die 
alle drie hun eigen aanpak en eigenaardigheden kenden. Daarnaast hadden we als 
uitgangspunt dat we zoveel mogelijk kleinschalige voorzieningen wilden handhaven, 
hetgeen leidde tot een groot aantal leidinggevenden en situationele bijzonderheden. 
Elke locatie kende haar eigen problemen en had behoefte aan haar eigen oplossingen. 
Dat was de keerzijde van de medaille. Vanuit het perspectief van marktbenadering 
en -vergroting was de strategie succesvol, vanuit het oogpunt van besturing en 
beheersing was zij (uiterst) riskant. De ‘span of control’-vraag was een permanente, 
zeker omdat het College van Bestuur tot 2000 uit twee mensen bestond. Van wie er 
één ook nog veel externe verplichtingen had. In de eerste jaren na de grote fusies 
losten we dat op door te streven naar sterke directieteams voor elke vestiging. Deze 
teams werden rechtstreeks door het College van Bestuur aangestuurd.
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Asa heeft deze bestuursfilosofie alleen kunnen realiseren door twee basisvoor-
waarden te borgen. Voor de ene was ik vooral verantwoordelijk, voor de andere 
Jan van Setten. Mijn inbreng was enerzijds vooral van inhoudelijke, meer 
visionaire aard. ‘Er gebeurt wat, als je met de mensen in gesprek bent,’ zoals Van 
Setten formuleerde. Ik was kennelijk in staat bij mensen een ‘snaar te raken’ en 
ze in beweging te krijgen. Naast die wellicht charismatische kant, zorgde ik voor 
een stevige bestuurlijke organisatie en procedurele afspraken. Een fundament 
dat enerzijds ruimte gaf, maar anderzijds voldoende middelpuntzoekende 
tegenkracht genereerde. Bovendien bleef ik permanent zoeken naar nieuwe 
balansen en nieuwe organisatieprincipes om te voorkomen dat leidinggevenden 
zich te veel hechtten aan het bestaande. Daar waren ze niet altijd blij mee, 
maar het voorkwam restauratie en ongewenste machtsconcentratie. Voor de 
andere was Jan van Setten verantwoordelijk, hij knoopte de financiële eindjes 
aan elkaar. Dat was meer dan alleen een kwestie van boekhouden, het was 
vooral een staaltje van pecuniaire creativiteit en betekende de finale borging 
van de duurzaamheid van beleid en organisatie. Bovendien was hij in staat 
om mijn tekorten als het ging om het aanvoelen wat er in de organisatie leefde 
te compenseren. Daarnaast had hij veel meer dan ik gevoel voor het spirituele, 
voor de onderstromen in de organisatie die ik niet aanvoelde. Tegelijkertijd 
hadden we veelvuldig verschillen van mening, met name vanwege ons verschil 
in bestuurlijke stijl. Ik zag het conflict als katalysator, hij vooral het gesprek.

Geleidelijk werd duidelijk dat onze regionale kracht onvoldoende was om op termijn 
de positie te handhaven of te versterken. Daarvoor waren de scholen in elke regio te 
zelfstandig en werd er te weinig samengewerkt. We gingen over naar de versterking 
van de samenwerking in elke regio door het instellen van de regionale directieraden 
onder voorzitterschap van een lid van het College van Bestuur. Daardoor werd de 
betrokkenheid van dat college bij de regio-ontwikkelingen vergroot en kon er meer 
gemeenschappelijke sturing plaatsvinden. In een vervolgfase werden de afzonderlijke 
schooldirecties opgeheven en gingen we over naar regiodirecties die verantwoordelijk 
waren voor een regio met een eigen voorzitter. Daarmee werd principieel de keuze 
gemaakt voor het versterken van de regionale positie met als mogelijke negatieve 
tegenhanger de afname van de invloed van het gemeenschappelijke Asa-beleid.

Een belangrijk sturingsinstrument was het (gemeenschappelijk) formuleren van 
beleid en het vaststellen van de te realiseren resultaten. Om daar lijn in aan te brengen 
ontwikkelden we het concept van kaderstellende (prestatie)normen voor de gehele 
organisatie die door de colleges moesten worden voorzien van eigen concrete doel-
stellingen. Aan dat proces ging vooraf het opstellen van het strategisch beleidskader. 
Dat deden we onder andere door discussies met behulp van buitenstaanders, ‘critical 
friends’, en op grond van ‘berichten uit de samenleving’: informatie die ik haalde uit 
de media en uit beleidsstukken van de overheid. Deze Strategienota’s hadden een 
meerjarenperspectief, werden door mij zelf geschreven evenals de jaarlijkse en later 
tweejaarlijkse kadernota’s. Hierin stonden thematisch geordend de gebieden waarop 
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we resultaten wilden boeken en de daarbij behorende streefnormen in termen van 
aantallen, percentages of activiteiten. Deze stukken waren de basis voor de beleids-
ontwikkeling op de scholen en later in de regio’s. De managementcontracten waren 
hierop gebaseerd evenals de (half)jaarlijkse verslagen en rapportages van de directies. 
Deze afspraken waren ook taakstellend voor het bestuur en vormden de basis voor de 
agenda van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Op deze wijze probeerde 
ik beleid, bestuur en ontwikkeling te integreren.

Als bestuurder van Roc Asa heb ik altijd gebalanceerd op het touwtje dat gespan-
nen was tussen de ene staander ‘Asa’ en de andere staander ‘regio’. Het geld moest 
verdiend worden in de regio. Dat wil zeggen: de leerlingen kwamen uit de regio en 
in dat opzicht waren er weinig gemeenschappelijke belangen tussen bijvoorbeeld de 
regio Amsterdam en de regio Utrecht. Dat betekende bestuurlijk optimaal ruimte 
scheppen om regionaal responsief te zijn. De zwakte van Asa zat echter in het feit 
dat we in elke regio structureel en substantieel de kleinste speler waren en dus moest 
de kracht van Asa gegenereerd worden door het idee dat ‘we samen het wel zouden 
rooien.’ Het was een proces van voortdurend laten vieren en weer aantrekken. 
Constanten waren de spanningen tussen de belangen van de onderdelen en het 
geheel, de rolverdeling tussen bestuur en directies en de omvang en samenstelling 
van de onderscheiden onderdelen. Die spanningen zijn nooit definitief opgelost, 
wel is steeds opnieuw gezocht naar nieuwe verhoudingen en nieuwe posities, mede 
vanwege de veranderingen in de samenleving.

Ongetwijfeld hebben directeuren en opleidingsmanagers in veel gevallen de klappen 
op moeten vangen van de permanente zoektocht naar de optimale organisatie. Niet 
alle directeuren konden zich altijd in de ontwikkeling vinden. Het vereiste een ander 
type leiderschap en veel flexibiliteit. Het verloop onder directeuren was in sommige 
jaren groot en dat leidde weer tot andere problemen. Opmerkelijk is wel dat relatief 
veel directeuren via Asa in eindfuncties op andere scholen terecht kwamen als lid 
CvB of voorzitter van directies. 

De geschiedenis van mijn leven is tussen 1980 en 2004 toch vooral bepaald door 
de geschiedenis van Roc Asa en zijn rechtsvoorgangers en in wat mindere mate 
door de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Dat 
ik daar dag en nacht mee bezig was, is een cliché, evenals de constatering dat mijn 
werk kennelijk mijn hobby was. Maar clichés zijn vaak wel uiterst to-the-point. 
Ik ontwikkelde me als persoon en als professional in en door Asa en de context 
waarin Asa zich bevond. Tegelijkertijd zouden Asa en die context er zonder mijn 
bemoeienis ook anders hebben uit gezien, naar ik vermoed. Toch was er geen sprake 
van een identificatie van mijzelf met de ontwikkeling van Asa. Ik heb ook zelden 
echt wakker gelegen van problemen in de organisatie. Ik was er druk mee, maar 
er mentaal niet aan overgeleverd of van afhankelijk. Dat bleek op twee momenten 
heel duidelijk. Voor het eerst toen ik gebruik maakte van mijn sabbatsverlof. Ik liet 
van de een op de ander dag de organisatie niet alleen achter me, maar ook compleet 
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los. Gedurende zes maanden had ik er geen contact mee. Later bleek dat ook toen 
ik stopte als bestuurder. Ik deed mijn agenda dicht en liet de zaak aan anderen over. 

De genese van Roc Asa kan worden beschouwd als een exempel van de wijze waarop 
in deze periode overheidsbeleid met betrekking tot onderwijs en samenleving re-
sulteerde in een bestelonderdeel, het Bve, en een geheel van instellingen met bijna 
on-Nederlandse karakteristieken. Wat Asa betreft, beschouw ik twee ontwikkelings-
lijnen als relatief specifiek voor deze organisatie. De eerste is de uitbouw van het 
interregionale karakter met een netwerk aan voorzieningen gebaseerd op het behoud 
van een relatief grote mate van eigenheid en karakter van de onderdelen daarvan. 
Dit organisatietype voldeed en voldoet geenszins aan de ‘educatieve planologie’ 
zoals de wetgever die als uitgangspunt voor zijn beleid voor ogen had. Inmiddels is 
het mijn overtuiging dat juist dit type (netwerk)organisaties op langere termijn zijn 
bestaansrecht zal bewijzen, gezien de ontwikkelingen die de samenleving als geheel 
doormaakt. De tweede lijn hangt nauw met de eerste samen en betreft de bestuurlijke 
spagaat die vooral het gevolg is van de spanning tussen het van rechtswege afgedwon-
gen centralisatieprincipe en de noodzaak de regionale inbedding te borgen door de 
relatieve autonomie van de onderdelen. Deze spanning is uiteraard rechtstreeks het 
gevolg van onze keuze om niet op te gaan in monopoloïde regionale constructies. Een 
vraagstuk dat van geheel andere orde is dan de bekende ‘centraal-decentraal’-optie, 
in de regel verwoord door de slogan: ‘centraal wat moet en decentraal wat kan.’ Dit 
laatste paradigma hangt vooral samen met opvattingen over besturingsfilosofie. Voor 
Asa was en is de regionale inbedding en verankering een bestaansconditie die aan 
de besturingsvraag vooraf ging en om een specifieke oplossing vroeg, die van meer 
fundamentele aard was. Dat leidde bijvoorbeeld tot veel spanningen op het gebied 
van door de wet voorgeschreven eenheid van programmering en examinering, daar 
waar de verschillende regio’s hun eigen specifieke omgevingsfactoren en dito vragen 
kenden. De wetgever had hier uiteraard niet in voorzien. De eerste ontwikkelingslijn 
garandeerde het bestaansrecht van Asa, de tweede vormde een permanente bedreiging 
voor de bestuurlijke continuïteit. Tot op zekere hoogte had ik minder moeite met het 
omgaan met de eerste ontwikkelingslijn dan met de tweede. De eerste deed vooral een 
beroep op mijn strategische inzichten en onderhandelingsvaardigheden, de tweede 
vroeg meer van mijn vermogen om intern draagvlak te creëren. Dat was tot op zekere 
hoogte mijn blinde vlek en dus hanteerde ik vooral het bekende instrument van 
permanente aanpassingen van de interne organisatiestructuur. Feitelijk betekende 
dat een voortdurend zoeken naar een nieuw evenwicht en het schuiven met en van 
leidinggevenden om te voorkomen dat de verkeerde gewoonten en reflecties zouden 
inslijpen. Dat bleek ook uit de jaarlijkse evaluaties en beoordelingen van het College 
van Bestuur door de Raad van Toezicht. Leidinggevenden bleken zich niet altijd even 
‘veilig te voelen’ zoals dat tegenwoordig heet en jaarlijks kreeg ik het verzoek beter op 
de grote mobiliteit binnen deze functiegroep te letten.

Ten tijde van de oprichting van de Bve Raad in 1996 had ik mede het initiatief 
genomen om een platform te creëren voor de confessionele Roc’s, die voorheen 
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aangesloten waren bij de (protestants christelijke) onderwijskoepel Besturen-
raad. Ik vond het gewenst dat deze instellingen gemeenschappelijk zouden 
blijven werken aan de invulling van de identiteit. Deze Federatie Christelijk 
Bve zette zich vooral in voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s op 
het gebied van levensbeschouwing en voor de ondersteuning op het gebied van 
identiteitsvorming. Een belangrijk besluit was om zelf opleidingen onderwijsas-
sistent te (laten) ontwikkelen. Dat hing samen met de noodzaak het onderwijs 
anders in te richten en met het ontbreken van opleidingen die specifiek waren 
afgestemd op het bve. We nodigden vijf hogescholen met lerarenopleidingen uit 
een programma te ontwikkelen volgens onze specificaties en dat programma uit 
te voeren in samenwerking met de federatie. Dat gebeurde als contractactiviteit. 
De Roc’s betaalden dat uit hun scholingsvoorzieningen. Later is het programma 
opgenomen in de reguliere opleidingsstructuur van de lerarenopleidingen. Ik 
ben altijd groot voorstander geweest van deze formule. Het (doen) opleiden van 
medewerkers behoort mijns inziens tot de core business van onderwijsinstel-
lingen en is primair een verantwoordelijkheid van werkgevers. Ik heb er ook in 
de jaren daarna voor gepleit om opleidingsbudgetten voor lerarenopleidingen 
via werkgevers uit te zetten. Werkgevers hebben er immers alle belang bij dat 
studenten betrokken zijn bij hun school en opleiding en niet halverwege afhaken 
of na afloop alsnog niet kiezen voor het onderwijs. 

Aan de basis van bijna alle (strategische) keuzes van Asa lag het primaat van de 
levensbeschouwelijke uitgangspunten. In welke mate was mijn betrokkenheid bij 
die levensbeschouwelijke basis van Asa een intrinsieke dan wel vooral een instru-
mentele? Hoewel het milieu waaruit ik stamde geen expliciete religieuze wortels 
had en we niet kerkelijk waren, was de omgang met het geloof en het functioneren 
binnen de protestantse zuil voor mij tamelijk vanzelfsprekend. Op de lagere school 
waren het gebed, het leren van psalmen en gezangen en de Bijbelse verhalen deel 
van de cultuur, ook al vermoed ik dat slechts weinigen van mijn schoolgenoten 
kerkelijk betrokken waren. Met het gezin van mijn vriendje op de lagere school 
bezocht ik de gereformeerde kerk (synodaal) op de hoek van de Maliebaan en ik 
voelde me daar geen vreemde. Ook de mulo was traditioneel protestants-christelijk 
van signatuur en dat gold eveneens voor de kweekschool, hoewel die een tamelijk 
vrijzinnig karakter had. Op de kweekschool werden we expliciet voorbereid op het 
onderwijzerschap in het protestants-christelijke basisonderwijs. Godsdienst en de 
geschiedenis van het christendom namen een belangrijke plaats in en ik heb ook 
het desbetreffende diploma behaald, hoewel dat niet verplicht was. Ik ‘kweekte’ 
en ‘hospiteerde’ op protestants-christelijke scholen en zo leerde ik bidden voor de 
klas, godsdienstlessen verzorgen, bijbellezen en overwegingen houden. Achteraf 
gezien waren dat wel belangrijke competenties, maar met een meer persoonlijk 
beleefd geloof hadden die niet zo veel te maken. De ‘zuil’ was mijn thuis, ik kende 
de gewoontes, de gebruiken en de cultuur en daar kon ik aardig in mee. Een ge-
loofscrisis heb ik nooit gekend, evenmin als existentiële twijfel. Daarvoor was er 
in onvoldoende mate sprake van ‘geloof ’. Ongelovig was ik ook niet expliciet, maar 
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in meer dogmatische zin had ik weinig affiniteit met een aantal ‘geloofswaarheden’. 
Voor mij betekende het deel uitmaken van de protestante zuil vooral het delen van 
een aantal waarden, meer dan van geloofswaarheden. Het waren vooral die waarden 
die voor mij steeds meer ‘waarde’ kregen in mijn professionele bestaan. Die waarden 
zijn latere geconcretiseerd in de toetsstenen die Roc Asa heeft ontwikkeld voor zijn 
opvattingen en activiteiten. Essentieel binnen dat spectrum was wel het grote belang 
dat ik hechtte aan de waardeoriëntatie van onderwijsorganisaties als zodanig. Het 
was en is mijn overtuiging dat de opvoedingscontext nooit waardevrij kan zijn en dat 
het expliciteren van de waarden van waaruit wordt gewerkt van even groot belang 
is als de confrontatie van leerlingen met levenswaarden in algemene zin. Actief lid 
van een kerkgemeente ben ik uiteraard ook nooit geweest, maar dat hing vooral 
samen met mijn onvermogen om deel uit te maken van een gemeenschap, club of 
vereniging, behoudens als gevolg van professionele verplichtingen. Zodra ik leiding 
moest geven aan een levensbeschouwelijke organisatie werd het vraagstuk actueel 
op welke wijze die oriëntaties concreet zouden kunnen worden gemaakt en een rol 
zouden kunnen gaan spelen bij de ontwikkeling van de school. Vanaf dat moment 
vormden zij een belangrijke pijler onder mijn schoolleiderschap. In die zin was er 
sprake van een overtuigde omgang met die waarden zonder dat de achterliggende 
levensbeschouwelijke geloofsoriëntaties voor mij bijzonder wezenlijk waren. Dat 
kan vanuit die optiek wellicht instrumenteel worden genoemd. 

Vaak is mij gevraagd of en waarom het bestaan van Roc Asa in het belang van de 
leerling was. De achterliggende idee bij die vraag was overwegend dat de aanwezig-
heid van meerdere Roc’s in een regio het leerlingen moeilijker maakte om te kiezen 
en dat een dubbel aanbod van opleidingen eigenlijk een vorm van geldverspilling 
was en indirect daarom ook niet in het belang van de deelnemer. Uiteraard speelde 
hierbij ook de opvatting mee dat levensbeschouwelijk onderwijs gelegitimeerd was 
voor zover een instelling uitsluitend leerlingen zou toelaten die voldeden aan een 
toelatingstoets gebaseerd op het godsdienstige of levensbeschouwelijk profiel van 
de instelling. Voor Asa gold dat uiteraard in het geheel niet. Het in dit verband 
moreel en niet juridisch gedefinieerde bestaansrecht was mijns inziens gelegen in 
de wijze waarop de geprefereerde en beleden waarden door de organisatie werden 
geconcretiseerd en door de ouders en leerlingen van belang werden geacht en op die 
wijze bijdroegen aan de kwaliteit van de samenleving. Je zou de vraag ook anders 
kunnen formuleren: is er een verband tussen differentiatie van scholen op grond van 
levensbeschouwelijkheid of waardeoriëntatie (verzuiling) en het principe van toe-
gankelijkheid? Voor mij is het antwoord op die vraag altijd de lakmoesproef geweest 
waar het ging om het bestaansrecht van Asa en zijn rechtsvoorgangers en waar het 
mijn eigen integriteit als schoolleider van een organisatie met levenbeschouwelijke 
principes betrof. De vraag is langs twee lijnen te beantwoorden. De eerste volgt 
die van de levensbeschouwelijke voorkeur van individuen. De redenering is dan 
dat een bestel toegankelijker is naar de mate waarin wordt voorzien in individuele 
preferenties van leerlingen. De tweede lijn volgt meer de principes van de markt 
in relatie tot kwaliteit. Differentiatie en pluriformiteit van aanbod in het algemeen 
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bevordert de kwaliteit op grond van het concurrentieprincipe. De samenleving en 
de leerling in het bijzonder hebben er daarom belang bij dat kan worden gekozen 
uit meerdere aanbieders. Uiteraard geldt hier wel het adagium dat de grenzen van 
de werking van dit principe worden bepaald door wetten van billijkheid en rede-
lijkheid en de overheidsbegroting. In het algemeen ben ik ervan overtuigd dat de 
samenleving is gebaat bij differentiatie en verscheidenheid en dat deze kenmerken 
bijdragen aan de kwaliteit van het functioneren van de samenleving, ongeacht de 
principes die ten grondslag liggen aan de maatschappelijke pluriformiteit. Zeer in 
het bijzonder is de vraag aan de orde of pluriformiteit in het onderwijsaanbod op 
basis van waardeoriëntaties niet een segregatiebevorderend effect heeft en integratie 
belemmert. De ontwikkeling van de leerling-populatie van Asa, en vele andere 
scholen, het afgelopen decennium wijst mijns inziens op het tegendeel.

4.  Bestuurder van de sectororganisaties in het beroepsonderwijs 
en de volwasseneneducatie (1992-2003)

4.1  Bestuurder van de Vereniging Bve (1992-1996)

De Vereniging Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (Vbve) vormde de 
overgangsfase naar de latere Bve Raad. Zij was echter, gegeven de ingewikkelde 
bestuurlijke constellatie in de sector, op het moment van oprichting het hoogst 
haalbare. De Vbve was een vereniging van instellingen voor zover vertegenwoordigd 
door de Centrale Directies daarvan. Vanaf de oprichting was de Vbve echter voor 
de overheid, lees minister Ritzen, de gesprekspartner ten aanzien van alle relevante 
beleidsonderwerpen. Dat betrof met name de voorbereiding van de Web en de Roc-
vorming. Bij de totstandkoming van de Vbve was ik overigens niet betrokken. Ik 
maakte toen niet deel uit van de gremia die zich daar mee bezig hielden en behoorde 
ook nog niet tot de groep van invloedrijke schoolleiders in het Bve.

Pas in 2008 zou de laatste onderwijssector, die van het primair onderwijs zich 
ontdoen van de kluisters van de koepelorganisaties met de oprichting van de 
PO Raad. Dat was het bestuurlijk sluitstuk van een emancipatieproces in het 
onderwijs van vele decennia. Ik mocht daaraan een bijdrage leveren als onaf-
hankelijk voorzitter van de stuurgroep die de oprichting tot stand bracht.

De eerste voorzitter van de Vbve was Jan Teuwen, tot dat moment schoolleider van 
een katholiek svm-cluster in Limburg en voorzitter van de belangenorganisatie van 
mdgo-scholen. Hij was ook namens de instellingen de voorzitter van de onderhan-
delingsdelegatie bij de totstandkoming van het Convenant 1991–1992. Het bestuur 
werd overigens samengesteld op basis van vrije verkiezingen en aan de hand van 
kandidaatstelling. Ik had inmiddels enige ervaring op gedaan als bestuurslid van 
de AVS en had daarbij te maken gekregen met de inleidende beschietingen rond 
het dossier Roc-vorming en wilde daar graag op landelijk niveau bij betrokken 
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blijven. Ik stelde mij kandidaat, beschreef mijn profiel en ambities en werd gekozen. 
Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van werksoorten die deel uitmaakten 
van de sector Bve. Dat waren er betrekkelijk veel. De onderlinge band was daarom 
niet groot in tegenstelling tot de verschillen in opvatting en achtergrond. Teuwen 
heeft daar overwegend handig in geopereerd. Hij had te maken met een kruiwagen 
vol kikkers, die ook elkaar bestreden. Daarbij maakte hij onbekommerd gebruik 
van zijn belangrijkste troefkaart: zijn contact met de minister. Hij had daardoor 
een sterke machtspositie en speelde die ook uit. De vergaderingen begonnen dan 
ook altijd met een exposé van de laatste gesprekken tussen Ritzen en Teuwen. De 
laatste wist als geen ander dat hij daarmee ook een werktuig was in handen van de 
eerste. Binnen het bestuur van de Vbve, dus ook binnen het ledenbestand, was er 
overwegend sympathie voor de doelstellingen van de Web en de Roc-vorming. Dat 
was al gebleken bij de totstandkoming van het Convenant. Naarmate duidelijker 
werd welke institutionele perspectieven de minister daarbij voor ogen had, ontstond 
er meer weerstand. De ambities van Ritzen betekenden immers het verdwijnen 
van veel instellingen, en daarmee de werkgelegenheid van veel directies, de kans 
op volledige ontzuiling van de sector en vooral veel onzekerheid. Het bestuur koos 
dus als strategie om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor keuzes van individuele 
instellingen. We opponeerden niet tegen het beleid op hoofdlijnen, daarvoor was het 
politieke klimaat niet aanwezig, maar tegen onderdelen en de uitvoering daarvan. 
Voor mij was helder dat ik de meeste invloed kon uitoefenen als ik invloed kon 
uitoefenen op de voorzitter. Dat deed ik vooral buiten de vergaderingen om. We 
onderhielden een druk fax- en telefoonverkeer. Van email was nog geen sprake. 
Teuwen waardeerde mijn strategisch inzicht en maakte daar gebruik van. Hot 
topics waren in die eerste jaren, naast de web en de Roc-vorming, uiteraard de 
bekostigingsvraagstukken en later de huisvesting.

Hoewel ik financieel gezien geen enkele deskundigheid had, heb ik het thema 
‘financiën en de publieke sector’ wel altijd interessant gevonden. De overheid stuurt 
immers vooral via geld. Wie daarop invloed kon uitoefenen, oefende invloed uit 
op veel andere zaken. Van meet af aan heb ik me daarom als bestuurder vooral 
met bekostigingsvraagstukken bemoeid. Ik maakte daartoe vooral gebruik van de 
kennis van Jan van Setten. Hij zorgde ervoor dat ik geen blunders beging en hij 
was feitelijk degene die mij voorzag van de kennis en inzichten die ik strategisch 
kon gebruiken.

Ik nam als bestuurder van de Vbve het initiatief om een onafhankelijk extern 
onderzoek te laten doen naar de financiële positie van de svm-instellingen in het 
licht van hun nieuwe taakstellingen en de voornemens van Ritzen om de school-
gebouwen aan de instellingen over te dragen. De uitkomsten van dat onderzoek, 
verricht door Moret, Ernst & Young, waren zodanig dat de Kamer er aanleiding in 
zag om kritisch te kijken naar de voorgenomen Roc-vorming. Hetgeen uiteraard 
ook de bedoeling was. Ritzen bestreed de uitkomsten en liet een tegenonderzoek 
uitvoeren door adviesbureau Berenschot.



96 Hoe sterk is de eenzame fietser?

Het politiek-strategisch belang van deze aanpak was dat onderwijsinstellingen finan-
cieel beoordeeld werden op financiële kengetallen met het oog op hun risicoprofiel en 
continuïteit, hetgeen in het onderwijs niet gebruikelijk was. Het was ook nadrukkelijk 
mijn bedoeling om te komen tot een set financiële criteria waarmee de bedrijfsvoering 
van Bve-instellingen kon worden beoordeeld en waardoor tevens een normatief kader 
kon worden opgesteld waarmee de relatie tussen opbrengsten en uitgaven zichtbaar 
zou worden. Dat zou vervolgens een rol moeten gaan spelen in de onderhandelingen 
over de bekostiging. Die denklijn heb ik ook later gehandhaafd.

Door de onderzoeken werd Ritzen gedwongen zich meer bezig te houden met het 
financiële probleem van de instellingen en hadden wij een belangrijke troef achter 
de hand in het kader van de Roc-vorming en de Okf-operatie (zie verderop). Voor 
de uiteindelijke uitkomsten van de Okf-operatie was deze aanpak van doorslag-
gevend belang.

Omdat de twee rapporten conflicteerden werd er een commissie van drie ingesteld 
die zich moest buigen over de conclusies in het licht van de gehanteerde begrippen 
en methoden. Bovendien richtte Ritzen een zogenaamde knelpuntenpot in. Hij 
erkende dat er grote verschillen bestonden tussen de instellingen en dat enkele ervan 
financieel gezien kwetsbaar waren. Voor het eerst werd ook helder dat het invoeren 
van de lumpsumfinanciering zonder zicht op de aard van de bedrijfsvoering in de 
svm-scholen in veel gevallen tot ongewenste situaties had geleid.

Omdat Ritzen zich politiek had gecommitteerd aan de overdracht van de huisvesting 
eind 1996 kwam dit traject onder grote druk te staan door de financiële claims die 
door de Vbve werden gelegd. Daarvan hebben we nadrukkelijk gebruik gemaakt.

Mijn rol binnen het bestuur en binnen de sector als geheel kristalliseerde zich sterk 
uit toen mij werd gevraagd namens de instellingen, vertegenwoordigd door de 
optelsom van de Vbve en de besturenorganisaties die het ‘Bve Samenwerkingsver-
band’ werd genoemd, de onderhandelingen met het departement te voeren over 
de overdracht van de schoolgebouwen naar de scholen. Dit was een belangrijk 
onderdeel van het overheidsbeleid ten aanzien van de autonomievergroting en 
professionalisering van onderwijsinstellingen. Het wo en hbo waren het bve hierin 
voorgegaan. Bovendien was duidelijk dat de Roc-vorming niet zou lukken als de 
complexe huisvestingssituatie in de sector voor die tijd niet was opgelost. Deze 
Okf-operatie (Okf = omkering kapitaaldienstfinanciering) zou van mei 1994 tot 
eind 1996 een stempel drukken op mijn bestaan als bestuurder.

De opmaat naar de Web en de Roc-vorming bepaalde de agenda van het bestuur 
van de Vbve. Ik had daarbij bekostiging, toezicht en kwaliteitszorg en later de 
informatievoorziening in mijn portefeuille. In combinatie met het Okf-project 
betekende dat een weektaak op zich. Of anders gezegd: ik had eigenlijk twee banen. 

Zoals hierboven al aangegeven was de bekostiging van de onderwijsinstellingen 
door de overheid een even permanente als dominante factor in het overleg met 
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het departement. Daarbij trad ik op als voorzitter van de beleidsgroep bekostiging 
van de Vbve. Het overleg ging vooral over techniek en uitvoering, dus vooral over 
allocatievragen, bekostigingsdata en wegingsfactoren en veel te weinig over de 
principes. De onderzoeken naar de financiële situatie van de instellingen hadden 
de wederzijdse posities verscherpt. Ik was er echter van overtuigd dat ook voor de 
langere termijn de beschikbare financiën uiteindelijk zouden bepalen of de instel-
lingen professioneel zouden kunnen opereren.

Voor mij moest het uitgangspunt van de bekostiging de gedachte zijn dat elke 
prestatie (geleverd door de instelling) een prijs had (te betalen door de overheid) en 
dat die prijs eenvoudig te berekenen moest zijn. Daarbij stond het de overheid vrij 
de begroting en het budget vast te stellen, maar moest uit onderhandelingen blijken 
welke prestatie voor het beschikbare budget kon worden geleverd. Wij spraken in 
dat verband van het principe van de prijs/prestatie-verhouding. 

Die gedachte was voor het departement niet aanvaardbaar. Dat principe betekende 
namelijk dat er een transparante relatie zou ontstaan tussen beschikbare middelen 
en geleverde prestaties en daarmee dat de overheid zich vooraf zou committeren aan 
een bepaald prestatieniveau. Dat zou politiek erg ingewikkeld worden. De bestaande 
gang van zaken gaf wel inzicht in het macrobudget en dus ook in het beschikbare 
bedrag per leerling, maar welke prestatie daarvoor kon worden geleverd bleef buiten 
de discussie. Dat is het permanente pijnpunt gebleven in de relatie tussen scholen en 
overheid als het gaat om het beschikbare budget. Dat budget is historisch gegroeid, 
wordt macro aangepast en bijgesteld op grond van politieke opportuniteiten, maar 
is structureel niet gekoppeld aan een overzichtelijk geheel van (tegen)prestaties van 
de scholen. Incidentele, vaak politiek bepaalde extra inspanningen worden dan 
ook in de regel met incidentele subsidies of begrotingsposten mogelijk gemaakt. 
Dat gegeven maakte bezuinigingen in het onderwijs ook altijd relatief eenvoudig. 
Niemand kon en kan echt feitelijk een verband zichtbaar maken tussen een bezui-
niging en bijbehorende lagere prestaties. De rek in het onderwijsproductieproces 
was kennelijk zo groot dat er een stevige budgettaire bandbreedte was waarbinnen 
nog min of meer aanvaardbare prestaties kunnen worden geleverd. (Zowel over-
heid als instellingen hadden overigens, afhankelijk van de conjunctuur, baat bij dit 
systeem, getuige de vermogensvorming van de instellingen na de invoering van de 
lumpsum.) De bekostiging was feitelijk gebaseerd op een historisch gegroeide situatie 
en daar lag geen andere ratio aan ten grondslag, dan dat het ooit zo gegroeid was. 
In het Londo-systeem voor het primair onderwijs werd in 1985 een poging gedaan 
om te komen tot een kostenopbouw voor materiële kosten. Die was echter zo 
gedetailleerd uitgewerkt dat het weinig effectief was en ook aanleiding tot voort-
durende bijstelling. Ik pleitte daarom voor een veel eenvoudiger benadering die 
paste binnen de lumpsumsystematiek. Die kwam er op neer dat scholen een prijs 
per eenheid onderwijs en per eenheid leerling zouden bepalen, geobjectiveerd en 
extern gelegitimeerd, over die prijs zou vervolgens onderhandeld worden. Uiteraard 
wist ik dat deze benadering ver buiten de realiteitskaders viel, maar het dwong het 



98 Hoe sterk is de eenzame fietser?

departement wel na te denken over de ratio achter zijn regelgeving. Ritzen introdu-
ceerde ook de outputbekostiging in het bve en het macro-doelmatigheidsprincipe. 
Als onderwijseconoom had hij hierover al eerder gepubliceerd. Hij speelde enige 
tijd zelfs met de onzalige gedachte om mbo’ers niet voor bekostiging in aanmerking 
te laten komen als die niet een baan zouden vinden in de sector waarvoor ze waren 
opgeleid. Voor hem was dat de ultieme macro-doelmatigheidstoets. De introductie 
van de outputbekostiging in het mbo leidde er toe dat de bekostiging gedeeltelijk 
werd gebaseerd op de verblijfsduur van deelnemers en voor een klein deel op de 
behaalde diploma’s. In de onderhandelingen daarover hebben we vooral gediscus-
sieerd over het begrip ‘output’. Wat doe je met een leerling die zonder diploma de 
school verlaat en toch een baan vindt? Erger nog: met een leerling die een baan 
krijgt aangeboden en daarom de school verlaat? Wat betekent ‘output’ voor een 
gediplomeerde die geen baan vindt? Zeker in het beroepsonderwijs zou naar onze 
mening niet het diploma maar het hebben van een baan doorslaggevend moeten zijn. 
Ten principale gingen deze discussies over de toegevoegde waarde van het onderwijs 
en de wijze waarop die kan worden gemeten. Onzes inziens kon die toegevoegde 
waarde niet uitsluitend worden afgemeten aan het diploma. Op het moment dat 
ook de primaire arbeidsvoorwaarden, en daarmee de hoogte van de salarissen, deel 
gingen uitmaken van de verantwoordelijkheid van de instellingen, werd de noodzaak 
om meer inzichtelijk de kostprijs van een eenheid onderwijs te bepalen groter. Tot 
dat moment was de overheid nog verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent 
van de exploitatiekosten van de scholen. Het is even opvallend als illustratief voor 
de toenmalige opvattingen dat de Web is ingevoerd zonder financiële paragraaf. 
Ritzen wilde absoluut niet dat er politieke problemen zouden ontstaan door aan de 
Roc-vorming ook een bedrijfseconomisch plaatje te hangen. De Vbve heeft daar 
altijd voor gepleit, maar voor de politiek was dat te riskant. 

Nog steeds weten we in Nederland niet wat de ‘werkelijke’ kostprijs is van het 
gedurende een x-periode opleiden van een x-aantal leerlingen in bijvoorbeeld 
het mbo. Het black-box-proces van het onderwijs is de oorzaak van die situatie. 
De invoering van de lumpsumfinanciering heeft hier ook sterk aan bijgedragen. 
Ten tijde van de declaratiebekostiging was de overheid gedwongen voortdurend 
tal van exogene variabelen te betrekken bij het ramen van de kosten. Dat leidde 
wel stelselmatig tot verkeerde (lees: te lage) ramingen, maar er bleef een relatie 
behouden met de feitelijke prijsontwikkeling. De invoering van de lumpsum 
maakte het voor de overheid allemaal een stuk eenvoudiger. Scholen kregen op 
grond van eerdere begrotingen een vastgesteld bedrag per leerling uitgekeerd 
en de overheid behoefde voor haar begrotingen slechts de ontwikkeling van 
het aantal leerlingen in de gaten te houden. De feitelijke (externe) prijs- en 
(interne) kostenontwikkelingen op grond van de gewijzigde bedrijfsvoering 
werden voortaan een probleem voor de scholen. Zelfs prijsindexering werd 
niet altijd verwerkt in het budget. Een kernvraagstuk in de bedrijfsvoering 
van scholen was lange tijd de onduidelijkheid met betrekking tot de aard en de 
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omvang van het bedrijfsrisico39. Gedegen en branchespecifiek wetenschappelijk 
onderzoek hiernaar werd niet verricht, afgezien van de onderzoeken die ik 
zelf had geëntameerd. Omdat het zicht op de omvang van de bedrijfsrisico’s 
ontbrak, gingen scholen over tot het aanhouden van aanzienlijke reserves en 
voorzieningen om zo veel mogelijk gevrijwaard te zijn van mogelijke onbekende 
financiële tegenvallers in de toekomst. Ook het departement had geen notie van 
de aard van de financiële risico’s van scholen en viel daarom terug op de in de 
profitsector gehanteerde kengetallen en normen. Die waren echter op volstrekt 
andere sectoren van toepassing. In het onderwijs is mede daarom geen sprake 
van prijselasticiteit maar van een prestatie-elasticiteit. Anderzijds is de efficiëntie 
van het onderwijsproces kennelijk zo laag dat het onderwijs heel lang in staat is 
op deze wijze bezuinigingen of extra taken op te vangen. (Maar ook dat hangt 
weer af van je normen en criteria.) De paradox is dat het departement er zelf 
baat bij had het financiële dossier zo ondoorzichtig mogelijk te houden. Dat 
maakte de discussie tussen het ministerie van onderwijs en het departement 
van financiën wel moeizaam, maar vaak ook profijtelijk. Deetman leverde dat 
de naam op dat hij zwaar bezuinigde, maar ook dat hij bezuinigingen voor de 
scholen ‘onzichtbaar’ kon maken. Ritzen benaderde de zaak anders. Hij wilde 
vooral een eind maken aan de voortdurende begrotingsoverschrijdingen van 
het departement. Er was niet meer geld dan er was en principiële discussies 
hadden dus geen zin. Hij wilde scholen de mogelijkheid geven met het door 
hem ter beschikking gestelde budget te doen wat ze zelf verstandig vonden, 
maar ze konden niet afdingen op de te leveren prestaties. Hij ging er simpelweg 
van uit dat scholen zelf uiteindelijk slim genoeg zouden worden om optimaal 
om te gaan met de eeuwige mismatch tussen bekostigingsniveau en prestatie-
eisen. De onderwijsbegroting bleef daarbij in zijn ogen wel in zoverre een 
open begroting dat de autonome stijging van het aantal leerlingen in principe 
moest worden doorvertaald naar het budget. Inmiddels is wel duidelijk dat 
de rigide outputcondities contraproductief zijn gaan werken. Dat is de ook de 
achtergrond van het verschijnsel dat later door de Onderwijsraad aan de orde 
zou worden gesteld, namelijk de verschuiving van middelen van het primaire 
naar het secundaire proces40. In de pre-lumpsumsituatie ging het gehele budget 
voor (onderwijzend) personeel naar het (onderwijzend) personeel. Andere 
mogelijkheden waren er nauwelijks. Na de invoering van de lumpsum werd 
wel van scholen verwacht dat ze professionaliseerden, maar werd niet het 
budget dat daarvoor nodig was ter beschikking gesteld. Dat bleef gebaseerd 
op de ‘oude’ normen en dus verschoven instellingen de inzet van middelen 
zelf binnen de beschikbare budgetten. Hetgeen tot mijns inziens voorspelbare 
uitkomsten leidde.

39 Dat vraagstuk is inmiddels beantwoord door het rapport van de commissie Don. (Rapport Com-
missie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, Den Haag 2009).

40 Ik heb dit proces geschetst in Hettema en Lenssen, Van wie is het onderwijs. 
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Ook het thema kwaliteitszorg kwam hoog op de agenda te staan. Dat hing samen 
met de toegenomen autonomie van scholen en het principe van zelfregulering, als 
bestuurlijke pendant van de lumpsumfinanciering. De overheid was niet langer 
de hoeder van de kwaliteit van het onderwijs met de inspectie als belangrijkste 
instrument daarvoor. De Web zou gaan voorzien in eisen met betrekking tot het 
kwaliteitszorgsysteem van instellingen als borging voor de kwaliteit van het on-
derwijs. Het model van de Roc-vorming was mede ontleend aan de Amerikaanse 
Community Colleges. Deze colleges zijn in verregaande mate zelfstandige onderne-
mingen. Kenmerkend voor hun functioneren is het gemeenschappelijke systeem van 
accreditatie en kwaliteitszorg. In de periode van de voorbereiding op de Roc-vorming 
zijn dan ook vliegtuigladingen onderwijsbestuurders in Amerika op bezoek geweest 
om deze Colleges te bezoeken en kennis te nemen van onderwijs, bedrijfsvoering 
en financiën. Ik werd namens de VBVE voorzitter van een gemengde werkgroep 
‘kwaliteitszorg’, waarin vertegenwoordigers van instellingen, het departement en de 
inspectie waren opgenomen. Wij hadden de opdracht met een kwaliteitszorgmodel 
voor het bve te komen dat als basis zou kunnen dienen voor een desbetreffende 
wetstekst. Uiteindelijk is daar het model van interne kwaliteitszorg en verslaglegging 
uit voortgevloeid, onder handhaving van de rol van de inspectie op basis van een 
toezichtarrangement. Een enigszins halfslachtig model derhalve. De instellingen 
gaven de voorkeur aan een accreditatiemodel, maar daarvoor ontbrak, en wel 
enigszins terecht, het politieke draagvlak. De schoolexamens werden gebonden aan 
wat werd genoemd de ‘externe legitimering’, een aanpak waarbij externe instanties 
toezicht hielden op de kwaliteit van de examinering. Later is de Wet op het Onder-
wijstoezicht tot stand gekomen waarmee ik een volgende fase van mijn bestuurlijke 
loopbaan te maken kreeg.

Het vraagstuk van de informatievoorziening ging al spoedig een rol spelen. Dat hing 
samen met de opkomst van de automatisering, de grotere informatiebehoefte van 
zowel de instellingen als de overheid en de toename van de verantwoordingsnood-
zaak. Immers de grotere autonomie van de instellingen leidde tot verplichtingen op 
het terrein van verantwoording en informatie. De complexiteit van de instellingen 
was bovendien ook sterk toegenomen. Ook hiervoor werd zoals gebruikelijk een 
gemengde werkgroep ingesteld, met externe deskundigen en ook daarvan werd ik 
namens de Vbve voorzitter. Eigenlijk was dat mijn terrein niet. Het onderwerp was 
vooral erg technisch en een speeltuin voor de techneuten. Het ging over informatie-
protocollen en wat dies meer zij. Ik beperkte me tot het bewaken van de strategische 
belangen van de instellingen en zorgde voor de voortgang. Het traject was moeizaam 
en taai, grotendeels omdat er sprake was van een nieuw domein dat nog ontgonnen 
moest worden. Uiteindelijk leidde het overleg tot een informatiestatuut tussen 
overheid en instellingen. Op zich een moderne manier om de verhouding tussen 
de instellingen met toegenomen eigen verantwoordelijkheid en de afstandelijke 
overheid meer adequaat te regelen.
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Terugkijkend op de rol van de Vbve in deze periode en de invloed ervan op de 
ontwikkelingen in de sector is het volgende op te merken. De bestuurders van de 
Vbve werden rechtstreeks gekozen en vormden daarmee een afspiegeling van het 
ledenbestand, de instellingen vertegenwoordigd door hun directies. Een klassiek 
bestuursmodel derhalve met een representatief bestuur. Dat betekende dat eigenlijk 
alleen de voorzitter in overwegende mate was vrijgesteld voor bestuurlijke activiteiten 
en het overige dozijn bestuurders het bestuurlijke werk erbij deden. De dominantie 
van de voorzitter in het feitelijk functioneren van de Vbve was daarom groot. De 
organisatie bevond zich daarmee in een pioniersfase en had veel last van de kinder-
ziekten. Juist in deze periode echter werden de belangrijkste grondslagen gelegd voor 
een fundamentele wijziging van het gehele bve-bestel. De Vbve was in aanvang nog 
niet veel meer dan een optelsom van verschillende, vaak tegengestelde, belangen. 
Voor zover de Vbve invloed uitoefende op het wetgevingsproces en de vormgeving 
van de Roc’s gebeurde dat vooral door op specifieke dossiers te participeren in 
werkgroepen die wetgeving voorbereidden. Daarnaast oefende de voorzitter wel 
zijn invloed uit als belangrijkste gesprekspartner van de minister. Feitelijk echter 
werd, voor zover er sprake was van effectieve beïnvloeding, vooral rechtstreeks door 
schoolbesturen en de nog steeds bestaande verzuilde belangenorganisaties invloed 
uitgeoefend via de klassieke kanalen en tenslotte speelde ook de begeleidingscom-
missie van de procescoördinatie svm nog een rol. Zelf was ik in die commissie als 
enige kritisch over de Roc-vorming. In een studie uit 1994 word ik opgevoerd als 
‘een spraakmakende tegenstander van het Roc-beleid’.41 Er was dus sprake van een 
versnipperd patroon van beïnvloeding en niet van een eensgezind optreden van 
de sector. Dat was ook niet mogelijk gezien de grote tegengestelde belangen van 
de instellingen, waarbij het gemeenschappelijke overstijgende belang van de sector 
niet te definiëren was. De Vbve kon dus slechts marginaal invloed uitoefenen op de 
ontwikkelingen. Dat is wellicht mede een van de oorzaken geweest van het snelle 
verloop van het gehele wetgevingstraject. In 1996 werd de Vbve omgezet in de Bve 
Raad. Daarmee kwam definitief een einde aan het bestaan van vele belangenorga-
nisaties in de bve-sector. Bij de verkiezingen van de nieuwe bestuursleden stelde 
ik me wel kandidaat, maar viel ik buiten de prijzen. Enerzijds was dat jammer, 
anderzijds stelde het me in staat om me op de ontwikkelingen van mijn school te 
concentreren. Achteraf bleek het buitengewone belang van die omstandigheid. Mijn 
landelijke activiteiten waren in deze periode beperkt. Ik participeerde voor de Bve 
Raad in werkgroepen bekostiging en informatiestatuut.

4.2  De Okf-operatie (1994-1997)

In de loop van de jaren negentig was het decentralisatiebeleid van de overheid een 
sterk sturende factor in de ontwikkeling en de positionering van onderwijsinstel-

41 Th.W.M. Veld, Roc-vorming: beleid voor een nieuw bestel. Een onderzoek naar de beleids- en me-
ningsvorming inzake ROC’S (De Lier 1994),108.
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lingen. Onder Deetman werd vooral het hoger onderwijs op ‘afstand geplaatst’, 
Ritzen deed dat voor de bve-sector. Onderdeel van dat beleid vormde de overdracht 
van het eigendom van de schoolgebouwen aan de scholen. Na het wetenschappelijk 
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs was het bve aan de beurt. Ritzen was voor 
alle drie de operaties verantwoordelijk. Gezien de complexiteit van de eigendoms-
situaties en het grote aantal betrokken instellingen was dat een traject met een voor 
alle partijen hoog afbreukrisico. In 1994 werd het spel op de wagen gezet en ik was 
namens de Vbve vanaf dat moment een van de menners. De andere menner had 
echter zo zijn eigen ideeën over richting en snelheid en dat leidde tot soms riskante 
momenten. Ik werd voor een dag in de week vrijgesteld voor deze opdracht en kreeg 
daarvoor de ruimte van mijn bestuur en van Jan van Setten. In een aantal opzichten 
was ik niet bijzonder geschikt voor deze klus. In ieder geval was ik met betrekking 
tot het hele financiële domein niet deskundig. Ik had bovendien weinig of geen 
verstand van vastgoedkwesties. Ik had geen juridische kennis en had eigenlijk niet 
eerder enige ervaring opgedaan in dit type trajecten. Kortom, mijn opdrachtgevers 
noch ik hadden helder voor ogen wat de reikwijdte was van onze afspraken. 

De overdracht van de schoolgebouwen betrof zowel het juridisch eigendom als het 
economisch claimrecht en was zowel financieel-technisch als juridisch complex. Het 
politieke belang was voor alle partijen groot, dat gold zowel voor het kabinet als voor 
de instellingen. Tenslotte was voor mij het bestuurlijk afbreukrisico niet gering. Er 
was immers een zeer kritische achterban met zeer verschillende opvattingen over 
zowel de wenselijkheid als de uitvoeringtechnische mogelijkheid van de operatie.

Het doorgaan van de operatie was mijns inziens van fundamenteel belang voor de 
instellingen. Het kunnen beschikken over eigen beleidsruimte met betrekking tot de 
huisvesting was voor scholen cruciaal om effectief met de beschikbare middelen om 
te springen. Bovendien speelden mijn eigen ervaringen met het huisvestingsbeleid 
van de overheid een rol. Scholen moesten af van de willekeurige wijze waarop de 
overheid omging met zowel de huisvestingsmiddelen als de wijze van besteding. 
Strategisch gezien zaten departement en ik op één lijn. De ervaringen in het we-
tenschappelijk onderwijs waren echter niet onverdeeld gunstig. De universiteiten 
hadden hun huisvesting om niet overgedragen gekregen. Vervolgens bleek echter 
in de loop der jaren dat onderhoud en vervanging zwaar gingen drukken op de 
exploitatie en dat daarvoor geen voorziening was getroffen in de budgetten. Kortom: 
er was sprake van een mooie balanspositie maar ook van een beroerde exploitatie. 
De hbo-aanpak sprak ons meer aan. Daar was zowel sprake van een regeling die 
alle instellingen in een gelijke uitgangspositie had gebracht, maar ook van een 
toevoeging van middelen aan het budget. Voor het bve was echter het uitgangspunt 
dat de overdracht geen geld mocht kosten. Gezien mijn gebrek aan inhoudelijke 
kennis was het noodzakelijk een team van deskundigen, structureel of op afroep, 
te formeren. De middelen daartoe werden door het departement ter beschikking 
gesteld. We richtten een projectorganisatie in en stelden een stuurgroep samen 
die het strategisch beleid bewaakte. Er was een projectgroep die het feitelijk werk 
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deed en er was een adviesgroep. Van groot belang was de communicatie met de 
achterban: de instellingen. Die geschiedde door middel van een bulletin en door 
frequente regionale informatie- en overlegbijeenkomsten. Mijn geheime wapen 
was echter vooral de stille kracht op de achtergrond, Jan van Setten. Gedurende de 
gehele operatie is hij mijn belangrijkste adviseur geweest.

Voor de Vbve was al spoedig duidelijk dat de operatie alleen kon slagen als alle 
instellingen in een gelijke uitgangspositie zouden worden gebracht, in relatie tot hun 
omvang, en als er voldoende extra middelen structureel aan de lumpsum zouden 
worden toegevoegd om te voorzien in de afschrijvingskosten. Het eerste was vooral 
een kwestie van techniek, het laatste van politiek. Juist daarom had ik ooit het 
onderzoek naar de structurele financiële situatie van de scholen geëntameerd. Mijn 
directe counterpart was de directeur-generaal De Wijkerslooth, zijn belangrijkste 
ambtenaar Leo van der Kemp. Deze speelde een bijzondere rol tijdens het gehele 
traject. Feitelijk was hij de enige echte deskundige, omdat hij de eerdere overdrachts-
onderhandelingen met de universiteiten en de hbo-instellingen had geleid.

Tijdens het eerste overleg met de departementale vertegenwoordiging onder leiding 
van De Wijkerslooth stelde ik me zodanig hard op dat aan gene zijde de indruk ont-
stond dat we eigenlijk niet wilden meewerken en het departement niet vertrouwden. 
Van der Kemp zag dat De Wijkerslooth hier niet mee om kon gaan – deze was de 
beschaafde omgangsvormen in het (semi-) academische hoger onderwijs gewend 
– en dat het risico bestond dat er een uiterst moeizaam proces zou ontstaan. Voor 
een ambtenaar geen aanlokkelijk vooruitzicht. Hij vroeg belet te mijnen kantore om 
‘elkaar maar eens in de ogen te kijken’. Ik zorgde ervoor dat Van Setten aanwezig 
was en op een goede middag hebben we in enkele uren tijd de hoofdlijnen van de 
operatie geformuleerd. Van der Kemp gaf inzicht in de financiële bandbreedte ook 
op de lange termijn. Hij legde uit wat zijns inziens de opbrengsten voor de sector 
konden zijn en Jan van Setten gaf aan dat hij er wel brood in zag. Van der Kemp 
en ik besloten vanaf dat moment dat we door konden gaan en op welke wijze we 
dat zouden doen. De rol van Van der Kemp in het gehele proces was in die zin 
bijzonder, omdat hij halverwege het traject bij een commercieel bouwadviesbureau 
ging werken. Vanaf dat moment huurden wij hem in als onze belangrijkste adviseur, 
met medewerking van Ritzen, en zat de echte deskundige aan onze kant. Uiteraard 
betaald uit het door het departement aan de Vbve ter beschikking gestelde budget 
voor de uitvoering van het gehele proces. De gehele operatie nam ruim tweeënhalf 
jaar in beslag en leidde tot een akkoord tussen de minister en de instellingen. Per 
1 juli 1997 werd de Wet Okf-bve van kracht. 

Over de techniek van de operatie en de randvoorwaarden werd op een gegeven 
moment overeenstemming bereikt. Voor ons was echter essentieel dat de exploi-
tatiekosten van de huisvesting in verband met afschrijving en onderhoud zouden 
worden toegevoegd aan de lumpsum met een indexering. De omvang van die laatste 
vergoeding was de sleutel voor het welslagen van het hele traject. Tot op het laatste 
moment heb ik getracht dat bedrag zo hoog mogelijk te maken. Ritzen wilde niet 
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verder gaan dan het reeds in de begroting opgenomen bedrag voor huisvesting. 
Politiek gezien en dus ook voor mij was de situatie echter op dat moment nog even 
spannend. De datum van 1 januari 1997 als beoogde ingangsdatum van de wet 
werd niet gehaald. De politieke besluitvorming werd vertraagd door onze eisen met 
betrekking tot de toevoeging aan de lumpsum. Ik beschik nog over een kopie van 
een intern departementsmemo met woedende aantekening van Ritzen over mijn 
strategie. Uiteindelijk lag de sleutel bij de behandeling in de Eerste Kamer. Daar was 
de opstelling van de CDA-fractie doorslaggevend. Woordvoerder voor die fractie 
was Henk Hofstede, oud CNV-voorzitter en voorzitter van de Raad van Toezicht 
van de Asa Onderwijsgroep. Met hem stemde ik de te volgen strategie af. Ritzen wist 
dit en hij was daar niet vrolijk onder. Wij wilden een hogere jaarlijkse bijdrage van 
het rijk en de CDA-fractie wilde daar wel in meegaan. Dat zou kiezen of kabelen 
worden voor Ritzen. Financieel zouden we er in ieder geval niet slechter van worden. 
In december 2006 was Gerrit Brokx benoemd als voorzitter van de nieuwe BVE 
Raad. Hij wilde per se met Ritzen tot een goede verhouding komen. Hij was van 
mening dat wij het niet van de Eerste Kamer moesten laten afhangen of de wet er 
zou komen – zoals hij mij telefonisch uit China liet weten – en dealde rechtstreeks 
met Ritzen een eindbedrag af. Daarmee werd de Eerste Kamer voor een voldon-
gen feit gesteld en was mijn rol uitgespeeld. Uiteindelijk werd overeenstemming 
bereikt over een vanaf 1997 jaarlijks toe te voegen bedrag aan de lumpsum van de 
scholen. Met die vergoeding konden scholen hun rente- en aflossingsverplichtingen 
nakomen of zelf hun nieuw- of verbouw financieren. De totale transactie beliep in 
de miljarden. Tien jaar later zou de huisvestingssituatie in de sector Bve er relatief 
riant voor staan. Brokx incasseerde de politieke winst. 

4.3 Bestuurder van de Bve Raad (2000-2003)

Kort na het verstrijken van mijn sabbatsverlof meldde zich begin 2000 Gerrit Brokx42. 
Hij verzocht me om me beschikbaar te stellen voor het nieuwe bestuur van de Bve 
Raad voor de periode 2000-2004. Veel positieve ervaringen met Brokx had ik tot 
dan toe niet gehad. Na zijn interventie bij de afronding van de Okf-operatie had 
ik nog een aanvaring met hem over de bekostigingsafspraken tussen Bve Raad en 
departement. Daarbij bleek hij niet vatbaar voor afwijkende standpunten. Tijdens de 
mede door mij georganiseerde trip naar Australië spraken we elkaar nauwelijks en 
viel hij vooral op omdat hij de neiging had tijdens meetings zich als delegatieleider 
te presenteren. Ik zei dus niet onmiddellijk ‘ja’. Ik gaf aan dat we waarschijnlijk 
voortdurend met elkaar in de clinch zouden liggen, omdat ik gewend was mijn eigen 
speelruimte te bepalen. Hij was daar niet bang voor. Op basis van wederzijds respect 
voor onze kwaliteiten zouden we het moeten kunnen rooien. Dat laatste bleek het 

42 Gerrit Brokx was de eerste, onafhankelijke, voorzitter van de Bve Raad vanaf 1996. Hij was in 1999 
lange tijd ernstig ziek geweest. In november 2001 moest hij opnieuw een operatie ondergaan. Hij 
overleed aan de complicaties daarvan in januari 2002. Ik heb hem dus een kleine anderhalf jaar 
meegemaakt als voorzitter.
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geval te zijn. Ik voerde op zijn verzoek een gesprek met de selectiecommissie en werd 
in het voorjaar van 2000 voorgedragen als bestuurslid van de Bve Raad. Ik diende 
mijn wensenlijstje in voor mijn portefeuille en dat werd gehonoreerd. Ik zou me de 
komende jaren gaan bezighouden met wetgeving, bekostiging en bedrijfsvoering, 
kwaliteitszorg en toezicht en bestuurlijke verhoudingen. Het bestuurslidmaatschap 
van de Bve Raad besloeg drie dagen per week en was daarmee mijn hoofdtaak. 
Twee dagen besteedde ik aan Roc Asa. Overigens was ik gedetacheerd door mijn 
werkgever bij de brancheorganisatie, ik was financieel niet afhankelijk van mijn 
functie aldaar. Zowel mijn collega-bestuurders bij Roc Asa als de Raad van Toezicht 
waren akkoord gegaan met deze constructie. Gedurende mijn sabbatsverlof was 
gebleken dat de organisatie dat wel aan moest kunnen. De afgelopen jaren hadden 
wel duidelijk gemaakt dat het bestuursvoorzitterschap van een Roc voor mij geen 
volledige weektaak betekende. Bovendien had ik weer behoefte aan een ander type 
bestuurlijke problematiek. In de praktijk kwam het er op neer dat ik twee banen 
had. Maar die lieten zich goed combineren. 

Als bestuurder van de Bve Raad heb ik te maken gehad met enkele cruciale ontwik-
kelingen. De belangrijkste daarvan waren: de zogenaamde ‘hbo fraude’ (later het 
Schutte-dossier genoemd) waarbij ook het bve betrokken was, de evaluatie van de 
Web, de inrichting van de examens en de oprichting van het Kce, de lesurenver-
plichting en de transparante onderwijsprogrammering, de totstandkoming van de 
wet op het onderwijstoezicht, de introductie van maatschappelijk ondernemerschap, 
good governance en meervoudig publieke verantwoording, het ontwikkelen van 
een benchmarkinstrument voor de Roc’s en de vernieuwing van de bestuurlijke 
verhoudingen met de overheid. Daarnaast bleven bekostigingsvraagstukken een 
permanente bron van zorg.

1000 uren

Een van de eerste onderwerpen waar ik als bestuurder mee te maken kreeg, was 
de verplichting voor de Roc’s om een minimaal aantal lesuren te verzorgen per 
jaar. Dit was een voortdurend terugkerend thema in de sturingsrelatie overheid-
instellingen. De overheid had weinig andere mogelijkheden binnen de bestaande 
wet- en regelgeving om de productietijd van scholen te controleren. Naast de 
kwaliteitscontrole door inspectie en de diploma-output wilde de overheid daarom 
ook zicht blijven houden op het aantal lesuren dat een deelnemer volgde43. Een 
van de laatste voorstellen van toenmalig inspecteur-generaal Ferdinand Mertens 
was het verplicht stellen voor mbo-opleidingen van het verzorgen van tenminste 
1000 lesuren (in onderwijsjargon: contacturen in onderwijstijd). Dat voorstel werd 
overgenomen in het regeerakkoord van Paars II (1998-2002). Voor de instellingen 
was dat onaanvaardbaar. De vraag was echter: hoe krijg je de minister zo ver dat hij 
het regeerakkoord niet uitvoert? Politiek gezien een ingewikkelde klus. De essentie 
was dat we een instrument moesten ontwerpen dat zowel de politiek in staat stelde 
43 Een decennium later zou ditzelfde thema weer voor veel (publieke) opschudding zorgen.



106 Hoe sterk is de eenzame fietser?

om de productietijd van de instellingen te monitoren als de scholen ruimte gaf het 
onderwijs te vernieuwen. We kregen in ieder geval minister Hermans zo ver dat 
hij bereid was de invoering van de maatregel op te schorten om ons in de gelegen-
heid te stellen een alternatief op tafel te leggen. Ik stelde een model voor waarvan 
de hoofdlijnen waren ontwikkeld binnen Roc Asa toen we bezig waren om een 
intern monitoringsysteem te ontwikkelen voor het nieuwe onderwijsconcept. Dit 
model – later het Top-model (transparante onderwijsprogrammering) genoemd – 
onderscheidde vier onderwijsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de 
instelling vielen. Dat waren dus niet uitsluitend lessen meer. Instellingen konden zo 
zelf bepalen welke eigen activiteiten onder welke categorie ‘top’-activiteiten vielen en 
hoeveel uren per activiteit per jaar werden verzorgd. Uiteraard waren scholen, noch 
overheid onmiddellijk zeer enthousiast. Het betekende verantwoording afleggen over 
het onderwijsproces en voor elke opleiding de verplichting het onderwijsprogramma 
transparant te maken. Uiteindelijk gingen zowel mijn achterban als de minister 
akkoord met deze nieuwe benadering. Er werd een convenant gesloten met een 
overgangsperiode en een invoeringstermijn. Voor mij was echter het belangrijkste 
dat de 1000-uren maatregel definitief van tafel was. De overeenkomst over het 
Top-model gaf tijd en ruimte om weer enkele jaren verder te kunnen. Van feitelijke 
invoering is het door nieuwe ontwikkelingen overigens niet gekomen. 

Evaluatie Web

Door Hermans werd ook de evaluatie van de Web uitgevoerd. Deze evaluatie was 
door de wet (ingevoerd per 1 januari 1996) voorgeschreven. Achteraf gezien kwam 
hij veel te vroeg, gezien de complexiteit van de Roc-vorming en de inrichting van het 
‘webse’ onderwijs. Met de uitkomsten van de evaluatie is ook weinig gedaan. Vooral 
vanwege de forse tegenstand die de bevindingen opriepen bij enkele belangenorgani-
saties. Op zich echter is een dergelijke evaluatie een zinnige zaak. Zeker als het nieuwe 
wetgeving betreft. Er werd in juni 1999 een onafhankelijke stuurgroep evaluatie 
web geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Fnv-directeur en oud-Rocbestuurder 
Marianne Heeremans, en er werden enkele tientallen onderzoeksthema’s uitgezet 
bij universiteiten en andere instellingen. Het totaal leverde een jaar later ongeveer 
vijftien centimeter evaluatie op. Voor mij als bestuurder van de Bve Raad was de 
evaluatie vooral van belang om de positie van de instellingen ten opzichte van de 
overheid en sociale partners te verbeteren. 

De kracht en toegevoegde waarde van de Web was het onder één juridische en 
bestuurlijk regime brengen van verwante werksoorten, gekoppeld aan grotere 
beleidsvrijheid van instellingen. De zwakke elementen in de Web waren voor de 
Bve Raad44, naast voorschriften die de administratieve last van de instellingen sub-
stantieel vergrootten en het ontbreken van en faire bekostigingsparagraaf, vooral het 
handhaven en zelfs vergroten van de invloed op het onderwijs van de sociale partners 

44 BVE Raad, Minder maar beter. Visie van de Bve Raad op de evaluatie en bijstelling van de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs (De Bilt 2001).
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via de landelijke organen beroepsonderwijs. De aanbevelingen van de stuurgroep 
sloten nauw aan bij de kritiek van de instellingen. Een van de aanbevelingen was om 
het aantal Lob’s terug te brengen tot vier en de bevoegdheden ervan in te perken. 
Hermans had echter geen behoefte aan een vervolgdiscussie met de sociale partners 
en beperkte zich tot procedurele vervolgacties. Hij liet verder alles zoals het was. De 
evaluatie was gestrand op de machtsverhoudingen in het onderwijs. Deze stand van 
zaken leidde tot een jarenlange machtsstrijd, vaak onuitgesproken, soms expliciet 
uitgevochten, tussen de Roc’s en de landelijke organen onderwijs-bedrijfsleven 
(Lob’s). Anders gezegd: tussen de Bve Raad en het Colo, de brancheorganisatie van 
de Lob’s, onder voorzitterschap van Roel in ’t Veld. De inzet van de Bve Raad was 
van meet af aan om de invloed van de Lob’s op de bedrijfsvoering van de Roc’s te 
beperken tot de formulering van de eindtermen. Voor mij als bestuurder was deze 
situatie aanleiding om twee initiatieven te nemen. Het doen van een onderzoek 
naar de bedrijfsvoering van het Roc45, en het initiatief om op basis van het rapport 
‘Minder maar beter’ en het document ‘De loopbaan van de deelnemer centraal’46 
het initiatief te nemen voor het ontwerpen van een nieuwe wet voor het Bve, in de 
wandeling Web II genoemd. Het was duidelijk dat we een voorzet moesten doen 
voor echt innovatieve wetgeving voor een volgend kabinet. Ik kreeg hiervoor fiat 
van het bestuur en met name van Brokx en startte het project Web II. We trokken 
Andries Postma, befaamd onderwijsjurist, als auctor intellectualis aan en stelden 
een resonansgroep samen met in- en externe deskundigen. Uitgangspunt voor Web 
II was het principe van optimale toegankelijkheid door middel van de borging 
van de belangen van de deelnemer. Dat betekende dat niet langer institutionele 
belangen en machtsverhoudingen de inhoud van de wet zouden moeten bepalen. 
Het eindproduct werd opgeleverd toen Margo Vliegenthart voorzitter van de Bve 
Raad was geworden. Zij had geen behoefte aan een document dat niet bij voorbaat 
gebaseerd was op de klassieke machtsverdeling in de sector. Het stuk speelde daarom 
geen rol meer in de beleidsvorming van de Bve Raad. Een gemiste kans. 

Web II is als proeve van wetgeving een goed doordacht voorbeeld van de wijze 
waarop wetgeving die gebaseerd is op het dienen van de belangen van de leer-
ling er uit kan zien. Ik geef daarom graag wat citaten uit dit document47.“De 
gedachten die aan de Proeve ten grondslag liggen zijn uitvoeriger terug te vinden 
in ‘De loopbaan van de deelnemer centraal. Analyse en Toelichting’. Centraal 
staat de loopbaan van de deelnemer en daarmee de deelnemer zelf. De deelnemer 
heeft een relatie met de instelling die gekenmerkt wordt door rechten en plichten. 
Op verschillende wijzen is dit in de Proeve tot uiting gebracht. Zo wordt in de 
Proeve aan de deelnemer een apart hoofdstuk gewijd dat bovendien vooraan is 

45 BVE Raad, BVE in Bedrijf (De Bilt 2001). Het onderzoek toonde aan dat de instellingen met het 
budget voor hun wettelijke taken niet uit de voeten kunnen.

46 BVE Raad, De loopbaan van de deelnemer centraal. Een nieuwe denklijn bij de aanpassing van de 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (De Bilt 2002).

47 BVE Raad, De loopbaan van de deelnemers centraal. Proeve van een voorontwerp van een gemoder-
niseerde Wet Educatie en Beroepsonderwijs (De Bilt 2003). 
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geplaatst. Voorts worden de rechten en plichten van de deelnemer geformuleerd. 
Hierin wordt tot uiting gebracht dat hij gezien wordt als een verantwoordelijke 
persoon. Op twee manieren worden de rechten van de deelnemer geformuleerd: 
expliciet als rechten van de deelnemer en impliciet als plichten die de instelling 
ten opzichte van de deelnemer heeft.”

“Een tweede principe betreft de relatie van de instelling tot de overheid. De 
instelling wordt opgevat als een maatschappelijke onderneming en moet dien-
overeenkomstig worden toegerust. Zij is zoveel mogelijk onderworpen aan het 
gewone recht. Slechts waar dat noodzakelijk is, worden specifieke regelingen 
ontworpen. Een gevolg van dit principe is dat vele bepalingen uit de vigerende 
WEB achterwege kunnen blijven.”

Examens

Al tijdens de svm-operatie was het thema ‘examens’ een gevoelig punt. Na het 
afschaffen van de centrale examens in het mbo ontstonden er grote twijfels over 
de kwaliteit van de examinering. De inspectieverslagen waren negatief en het 
gevaar ontstond dat de publieke waardering, en daarmee het civiel effect, van de 
diploma’s zou afnemen. Al voor mijn aantreden als bestuurder waren er met name 
bij de werkgeversorganisaties pleidooien gehouden voor het opnieuw invoeren 
van de centrale examinering. Een niet onbelangrijke overweging hierbij was dat 
de landelijke organen, bestuurd door de sociale partners, zelf vanouds examens 
produceerden en afnamen ten behoeve van het leerlingwezen. Zij zagen er wel 
brood in om de centrale examinering weer in te voeren en die te laten uitvoeren 
door de landelijke organen. In eerste instantie konden we met het departement 
tot afspraken komen over kwaliteitsverbetering van de examens via de kwaliteits-
zorgsystemen. We kregen daarvoor enkele jaren de ruimte en ook middelen om de 
Roc’s op weg te helpen. Uiteindelijk leidde dat in onvoldoende mate tot substantiële 
verbetering. Het was daarom nodig om zelf structureel in te grijpen en daarmee 
te voorkomen dat de overheid weer opnieuw centrale examens zou introduceren. 
Daarmee zou de net op gang gebrachte onderwijsvernieuwing in de kiem zijn 
gesmoord. De Bve Raad en het Colo richtten, daarbij van harte ondersteund 
door de minister, een commissie in om met een oplossing voor het probleem te 
komen. Daarvan maakte ik deel uit. Het Colo was er voorstander van om de Lob’s 
als exameninstellingen een wettelijke status te geven en de Roc’s te verplichten 
hun examens te betrekken bij de Lob’s. Uiteraard voelde ik daar weinig voor. Dat 
zou immers betekenen dat de Roc’s weer min of meer uitvoeringsorganisaties 
werden van de Lob’s. Tegelijkertijd was het wel nodig om op een of andere manier 
een externe instantie toezicht te laten uitoefenen op de kwaliteit van de examens. 
Ik stelde voor een onafhankelijk orgaan in het leven te roepen met de functie 
voorschriften te formuleren met betrekking tot de kwaliteit van de examens en 
toe te zien op de instellingen bij de uitvoering van de examens. Uiteraard waren 
zowel de instellingen als de Lob’s niet onverdeeld blij met dit voorstel. De instel-
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lingen zouden hun autonomie kwijt zijn en de Lob’s een mogelijk aantrekkelijke 
marktpositie in de toekomst. Uiteindelijk werd de Commissie Deetman ingesteld 
om met een definitief voorstel te komen. Daarmee werd de basis gelegd voor de 
totstandkoming van het wetsvoorstel Kwaliteitscentrum Examinering (Kce). Dit 
onafhankelijke instituut zou voortaan de kwaliteit van de examens bewaken. 
Deetman werd voorzitter van het stichtingsbestuur, waar ik ook deel van uitmaakte. 
Kees Datema, oud-bestuurder van de VU, werd directeur. Bestuurlijk gezien is de 
totstandkoming van het Kce een voorbeeld van de zelfregulering van de sector 
en daarmee van de volwassenwording ervan. Door het vroegtijdig overlijden van 
Datema, het daarop volgende mismanagement van het instituut en de voortdurende 
conflicten met de Roc’s, verzandden de oorspronkelijke doelstellingen en werd 
het Kce uiteindelijk onder curatele van de onderwijsinspectie geplaatst.

De autonome school

In de eerste jaren van de 21e eeuw kreeg het concept van de autonome school steeds 
meer inhoud. De overheid maakte serieus werk van het op afstand plaatsen van 
de scholen. Dat betekende wel dat de traditionele verhoudingen met de overheid 
moesten worden vervangen door nieuwe gedragsregels en nieuwe rollen. Onge-
veer tegelijkertijd kwam het begrip ‘maatschappelijk ondernemerschap’ op en in 
samenhang daarmee het fenomeen ‘meervoudig publieke verantwoording’. Al deze 
ontwikkelingen waren te plaatsen onder de noemer good governance en niet los 
te zien van het debat in de profit sector over gedragsregels voor ondernemingen 
(Commissie Tabaksblat). Gezien mijn interesse voor bestuurlijke verhoudingen 
formuleerde ik op basis van al deze ontwikkelingen een basistekst ten behoeve van het 
overleg met de staatssecretaris over een convenant waarin de verhoudingen tussen 
zowel instellingen als brancheorganisatie enerzijds en het departement anderzijds 
nader werden geregeld. Tegelijkertijd werkten we aan documenten die het gedrag 
van de leden van Bve Raad onderling en ten opzichte van de vereniging moesten 
reguleren. We legden daarmee de basis voor een gedragscode ten behoeve van de 
instellingen waarin de rechten van de deelnemers ook in termen van toegankelijkheid 
waren geformuleerd. Later zou die worden uitgewerkt in een echte branchecode. Het 
concept maatschappelijk ondernemerschap had in bijzondere mate mijn interesse. 
Het was voor mij een benadering die het mogelijk maakte vanuit een nieuw para-
digma te kijken naar publieke instellingen in een zich vernieuwende samenleving. 
De eerder door de commissie Cohen en Roel in ’t Veld gevoede discussie over 
markt- en taakorganisaties, versus hybride organisaties, vond ik niet vruchtbaar. Ik 
werd gevraagd, ongetwijfeld via een tip van Brokx, door de toenmalige voorzitter 
van de brancheorganisatie van woningbouwcorporaties Aedes te participeren in 
een netwerk voor maatschappelijk ondernemerschap. Die club, het latere Netwerk 
Toekomst Maatschappelijke Onderneming, beoogde de maatschappelijke positio-
nering van publieke organisaties te bevorderen. De deelnemers waren afkomstig 
uit diverse brancheorganisaties uit de zorgsector en het onderwijs. We lieten een 
rapport opstellen over maatschappelijk ondernemerschap dat later mede de basis 
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is geweest voor adviezen van de Ser en dienovereenkomstige stellingname door de 
overheid. Voor het maatschappelijk debat was vooral de koppeling van publieke 
dienstverlening en ondernemerschap nieuw. Dit perspectief gaf ook voeding aan de 
gedachtevorming over governance en de versterking van de positie van de afnemers 
van de publieke diensten.

Hbo-fraude

In het najaar van 2001 verschenen de eerste berichten over fraude in het hbo. 
Studenten zouden ten onrechte zijn ingeschreven en voor bekostiging in aan-
merking gebracht door de hbo-instellingen. Door de publieke en politieke druk 
voelde Hermans zich gedwongen maatregelen te nemen. Politiek gezien voelde hij 
er weinig voor om nog voor de verkiezingen geconfronteerd te worden met zo’n 
pijnlijk dossier. Hij besloot de instellingen in het hoger onderwijs en het bve in 
de gelegenheid te stellen zelf inzicht te geven in hun handelen rond bekostiging, 
inschrijving studenten en deelnemers en diplomering: het zogenaamde ‘zelfreini-
gend onderzoek’. De uitkomsten van dat onderzoek zouden vervolgens bepalend 
zijn voor de volgende stappen. Als portefeuillehouder bekostiging was ik de eerst 
verantwoordelijke voor de gevolgen van het fraudedossier voor de sector bve. Na 
het besluit van de minister om ook het bve te betrekken in het onderzoek, stelde 
het bestuur – Brokx was door zijn ziekte hier niet meer bij betrokken – de leden 
de volgende strategie voor. In de eerste plaats zouden we alle communicatie en de 
public affairs delegeren aan het bestuur. Leden, de bestuurders van de instellingen, 
zouden zich onthouden van individuele statements. Het belang hiervan was groot. 
In het hbo was inmiddels sprake van een Babylonische spraakverwarring. De Hbo 
Raad had de regie op dit vlak, voor zover die er überhaupt was, niet meer in handen. 
In de tweede plaats zouden we het beantwoorden van vragen van het departement 
ten behoeve van het ‘zelfreinigend onderzoek’ gemeenschappelijk aanpakken. Dat 
voorkwam interpretatieverschillen en stelde ons als bestuur in staat regie voeren. We 
belegden informatiebijeenkomsten voordat de leden de vragenlijsten invulden. Op 
deze wijze hadden we als bestuur goed inzicht in de situatie in het veld en kenden 
we de knelpunten. Met het departement bespraken we alle probleemgevallen en 
interpretatieverschillen rond de bekostigingsregels. Door deze aanpak slaagden we 
er in als bve buiten de hitte van het politieke debat te blijven en te voorkomen dat 
er iets als de ‘bve-fraude’ zou ontstaan. Tegelijkertijd kregen we een goed inzicht in 
de bekostigingsproblematiek. Dat de bekostiging complex, ondoorzichtig en voor 
meerdere uitleg vatbaar was bleek na de inventarisatie van de uitkomsten van het 
zelfreinigend onderzoek. Zelf voor de onderwijskundige en bestuurlijke top van 
Nederland, de Amsterdamse burgemeester Cohen en Onderwijsraadvoorzitter Van 
Wieringen die samen de praxis moesten toetsen aan de regelgeving, was het niet 
mogelijk om voor alle gevallen aan te geven of ze wel of niet aanvaarbaar waren. 
Oud-kamerlid Schutte kreeg daarom de opdracht knopen door te hakken. Zijn 
conclusies werden overgenomen door de bewindslieden en vervolgens in veel 
gevallen door de instellingen weer aan de bestuursrechter voorgelegd.
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Nieuwe kwalificatiestructuur

De noodzaak om de bestaande kwalificatiestructuur van het mbo te herzien werd 
steeds groter. Er werden honderden beroepsopleidingen aangeboden met zeer 
gedetailleerde kwalificaties die allemaal waren opgenomen in een centraal register 
en die zowel zorgden voor een enorme administratieve last als voor onvoldoende 
ruimte voor het innoveren van het onderwijs. Op initiatief van de Bve Raad kwam er 
na veel overleg overeenstemming met het Colo en het departement over een ingrij-
pende vernieuwing van de gehele opleidingenstructuur onder gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van Bve Raad en Colo. Over de uitgangspunten daarvan, de 
beroepscompetenties en competentiegestuurde opleidingsprogramma’s, werden we 
het eens. Daarmee was voor het eerste een gemeenschappelijke visie op onderwijs 
geformuleerd en kreeg de belangentegenstelling tussen onderwijs en sociale partners 
een minder dominante rol.

Het conflict

De strategische opvattingen van Margo Vliegenthart alsmede haar bestuursstijl 
leidden steeds vaker tot conflicten binnen het bestuur. Voor mij was er voldoende 
aanleiding om mijn bestuurslidmaatschap er aan te geven. Openlijk het conflict 
aangaan en de ledenvergadering hier in te betrekken vond ik weinig opportuun. De 
voorzitter was in functie gekozen en ik had geen behoefte aan een competentiestrijd. 
Ik had inmiddels goede contacten opgebouwd met de redactie van Buitenhof, het 
wekelijkse tv-discussieprogramma op de zondagmiddag. In juni 2003 was ik te gast 
voor een debatje met D66-kamerlid Lambrechts over de examens in het vmbo. Dat 
was de redactie goed bevallen en we spraken af contact te houden. In de loop van 
de zomerperiode had ik de beschikking gekregen over de rapportages van het Cfi 
(het agentschap van het ministerie dat verantwoordelijk was voor de geldstromen 
in het onderwijs) over de financiële situatie van de afzonderlijke instellingen en de 
onderwijssectoren als geheel. Die informatie was buitengewoon interessant. Na 
analyse restte vooral de conclusie: de scholen beschikken over ongekende financiële 
reserves. Maar vooral: niemand maakt daar een punt van. We blijven collectief 
roepen dat het onderwijs geld te kort komt en geven het vervolgens niet uit.

Met Van Setten nam ik mijn analyses door. Hij bevestigde de juistheid ervan. Ver-
volgens gaf ik het materiaal aan het hoofd van de accountantsdienst van een grote 
accountants- en adviesorganisatie. Ook hij was het met me eens. Het leek me een 
aardig item voor Buitenhof. Met de hoofdredacteur besprak ik de materie. Hij vond 
het de moeite waard en zou kijken wanneer het onderwerp aan bod kon komen. 
Op woensdag 10 september liet hij me weten dat ik de zondag daarop, vlak voor 
Prinsjesdag, stond geprogrammeerd als vervanger van Ad Melkert, die het af had 
laten weten. Dat betekende dat ik een paar dagen de tijd had om mijn verhaal voor 
te bereiden. Er volgde druk mailverkeer om de hoofdlijn vast te stellen en vragen 
en antwoorden af te stemmen. Mijn medebestuursleden liet ik per mail weten dat 
ik in Buitenhof te gast zou zijn en dat ik het zou hebben over de financiële situatie 
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in het onderwijs. Verdere details verschafte ik niet. Ik zou immers optreden als 
bestuurder van Roc Asa. Daarin vergiste ik me achteraf: door de redactie werd ik 
aangekondigd als bestuurder van de Bve Raad. Ook mijn mede CvB-leden van Asa 
waren gedetailleerd op de hoogte, evenals de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Zij stonden achter mijn verhaal. Dat luidde: door overmaat aan regelgeving van de 
zijde van de overheid en gebrek aan ondernemingszin van schoolbestuurders worden 
jaarlijks substantiële bedragen door scholen niet uitgegeven en toegevoegd aan het 
eigen vermogen. Het vraaggesprek ging niet slecht, uiteraard hield presentator Trip 
zich niet aan de afgesproken lijn en was enige hardnekkigheid mijnerzijds vereist 
om mijn punten te maken. Na afloop belde de voorzitter van de Raad van Toezicht 
mij in de auto op, hij complimenteerde mij en vond het een goed verhaal. De rest 
van die dag bracht ik in de tuin door. Me niet bewust van de persberichten die 
inmiddels werden verspreid en de inhoud van nieuwsuitzendingen. De volgende 
ochtend ging ik naar kantoor en daarna naar de bestuursvergadering van de Bve 
Raad. Mijn mede-bestuursleden waren ‘not amused’ en vonden dat ik de sector 
schade had toegebracht. Ik trok ter plekke mijn conclusies, gaf ieder een hand en 
stapte op. Daarmee was een einde gekomen aan mijn bestuurslidmaatschap van de 
BVE Raad en kreeg ik de tijd om de effecten van mijn optreden, die ik niet in die 
omvang en impact had voorzien, te redresseren en regisseren. Dat optreden luidde 
een nieuwe fase in mijn publieke bestaan in.

4.4 Reflectie

Terugblikkend valt mij vooral op dat ik als bestuurder vanaf 1992 vrijwel alle 
relevante issues die het onderwijsbeleid, in het bijzonder het beroepsonderwijs, 
en het publieke debat daarover hebben gekenmerkt, voorbij heb zien komen. 
Opmerkelijk is echter de hardnekkigheid die veel van die thema’s en dossiers 
kenmerkt. Anno 1010 zijn in veel opzichten nog dezelfde thema’s aan de orde 
als vijftien jaar daarvoor. Een paar thema’s zijn van zeer fundamentele aard, zo 
is gebleken. Dat zijn in ieder geval de thema’s financiën en bedrijfsvoering, de 
kwaliteitsvraag, de (toewijzing en verdeling van de) bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid, de inrichting van het bestel en de daarmee samenhangende spanning 
tussen doelmatigheid en toegankelijkheid. Deze speelden aan het begin van de 
introductie van de lumpsumfinanciering en de zogenaamde autonomie-vergroting 
van de scholen en spelen nu, na enkele decennia van het opdoen van praktische 
ervaring en bijbehorende beleidsontwikkeling, nog steeds. Enkele van die thema’s 
identificeerde ik, wellicht intuïtief, al in het begin van mijn bestuurderschap bij 
de Vbve. De wijze waarop ik daar mee omging was wel principieel, maar niet 
altijd praktisch. Het zat echter in mijn aard om vooral naar de onderliggende 
principes van vraagstukken te kijken, eerder dan naar de opportuniteit en de 
haalbaarheid van oplossingen. Ik ben er echter nog steeds van overtuigd dat ik 
van meet af aan de juiste agenda heb geprobeerd te ontwikkelen. Afgezien van 
het praktische succes van de Okf-operatie vermoed ik echter niet dat ik op de 
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andere gebieden veel substantiële opbrengsten heb kunnen boeken. Wel heb ik 
hier en daar wat bij kunnen buigen en wat inzichten kunnen doen vertalen in 
wet- en regelgeving, maar indrukwekkend is dat niet. Waar ik ten tijde van mijn 
bestuurderschap onvoldoende inzicht in had en dientengevolge ook onvoldoende 
aandacht aan schonk, was het gevolg van veel maatregelen voor de positie van 
de leerling of deelnemer. We waren te druk met de bestuurlijke, bedrijfsmatige 
en organisatorische vraagstukken. De Web beoogde wel in juridische en institu-
tionele zin de belangen van de deelnemer te behartigen, maar de desbetreffende 
paragrafen waren vooral van procedurele aard en de herinrichting van het bestel 
was wel gericht op principes als flexibel overstappen en aansluiten, maar dat bleek 
in de weerbarstige praktijk niet geheel te werken. Pas in een latere fase werd ik 
mij bewust van het echte probleem van de web: de botsing tussen het belang van 
de overheid en dat van de deelnemer. Toen deed ik ook het voorstel om Web II 
te gaan schrijven als praktische oefening in nieuw denken. Ook daarvoor was de 
tijd echter niet rijp. 

Als bestuurder van een belangenorganisatie had ik, evenmin als dat het geval was 
in mijn rol als schoolleider, niet al te veel oog voor het draagvlakprincipe. Dat is 
ook voor die functie een handicap. Het belangrijkste was daarom voor mij dat ik 
mijn collega-bestuurders kon overtuigen en vervolgens ging ik met dat krediet aan 
de slag in het overleg of in werkgroepen en commissies. Vervolgens presenteerde ik 
de uitkomsten daarvan als voorstellen waar het bestuur achter stond. Die formule 
werkte wel in formeel opzicht, niet altijd echter waren de leden inhoudelijk even 
enthousiast.

In kort bestek valt er over mijn schoolleiderschap zowel als mijn bestuurderschap 
het volgende te zeggen. Als schoolbestuurder en als bestuurder van een belan-
genorganisatie had ik het geluk te kunnen opereren in een pioniersfase waarbij 
sprake was van een grote dynamiek en veel interactie tussen externe factoren en 
interne vraagstukken. In deze periode was bovendien sprake van sterke groei en 
bijbehorende ontwikkelingskansen. Ook binnen Asa was er relatief weinig tijd en 
gelegenheid voor consolidatie. Wellicht is dat ook de echte reden waarom ik stopte 
met het bestuurderschap op een gegeven moment. De uitdaging lag voor mij per 
definitie in de invloed van de omgeving op de organisatie en op het beïnvloeden 
van die omgeving. Mijn kracht lag in het onderkennen van trends en het mede-
agenderen van issues. Ik was – alles in relatieve mate – innovatief, ondernemend, 
risico-zoekend en eigenzinnig. Mijn keuzes waren eerder waardegeoriënteerd dan 
pragmatisch en meer gericht op de belangen van de leerling dan bijvoorbeeld op 
die van de medewerker. Ik had binnen het onderwijsdomein overal een opvatting 
over en ventileerde die ook. In die zin had ik geen last van bescheidenheid, maar 
ik was daarbij vooral geïnteresseerd in mijn intellectuele gelijk en in het invloed 
uitoefenen, meer dan in mijn carrière. Het vermogen waar ik echter het meest van 
heb geprofiteerd is het talent om het operationele en het conceptuele te verbinden. 
Ik was in staat om een visie te vertalen in zijn concrete effecten en om de dagelijkse 
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praxis te kunnen voorzien van een conceptueel kader. Mijn grote tekort lag in het 
intermenselijk communicatieve en het empathische. Ik had weinig aandacht voor 
het individu en zijn ambities en problemen, geen aandacht voor de belangen van 
anderen en de door hen gewenste ruimte en had een blinde vlek voor het belang 
van het draagvlak. Medewerkers benaderde ik vooral instrumenteel en ik had een 
broertje dood aan voor de cultuur van organisaties zo belangrijke zaken als perso-
neelsbijeenkomsten, uitjes en partijen. ‘Leuk’ was voor mij geen toetssteen. Mijn 
adagium was: ‘draagvlak is mooi, maar je moet er geen last van hebben’. Eigenlijk 
ben ik altijd sterk gefocust geweest op strategie, beleid en bestuur, op innovatie en 
ondernemerschap en daarnaast op structuur, organisatie en interne regelgeving. Ik 
ben nooit een peoplesmanager geweest en was ook niet sterk in delegeren. Tot op 
zekere hoogte was ik daarom niet geschikt voor organisatietypen als een school, de 
platte professionele bureaucratie. Ik had echter het geluk dat ik vanaf 1984 gedurende 
twintig jaar in een permanent reorganisatieproces terechtkwam. In die processen 
waren strategisch inzicht en een strakke bestuurlijke stijl wel handig. Daarom was 
voor mij het stoppen met het bestuurderschap geen groot probleem, ik miste de 
mensen niet en ook niet zozeer de organisatie. Ik had weer nieuwe ideeën en die 
kon ik binnen Asa niet meer kwijt. In die zin beschouw ik Asa ook niet als mijn 
levenswerk, ik heb geen imperium willen nalaten. Asa was de uitkomst van een 
manier van kijken naar de wereld, de consolidatie van een bepaald ideeëngoed, 
specifieke omstandigheden en persoonlijke eigenschappen, geen doel waarnaar ik 
heb gestreefd. Dat allemaal loslaten was dan ook niet moeilijk.



Deel II

Verantwoording

Every man his own methodologist! Methodologists! Get to work!

(C. Wright Mills)

1. Inleiding

Zoals in de Inleiding aangegeven vormde het schrijven van de autobiografie het 
eerste deel van het onderzoek dat in deze studie wordt beschreven. De aanleiding 
daartoe was het vermoeden dat het beschreven leven data, ervaringen en feiten, 
op zou kunnen leveren die nader wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen 
rechtvaardigen. De autobiografie zelf bevestigde dat vermoeden en leidde tot de 
definitieve vraagstelling. Vervolgens was het de vraag op welke wijze het materiaal 
verantwoord onderzocht kan worden, welke onderzoeksmethode zich daarvoor leent 
en wat de methodologische implicaties zijn die daarmee samenhangen. Het gebruik 
maken van een autobiografie als onderzoeksobject is op zich niet nieuw48, wel is 
het uitzonderlijk dat de onderzoeker tevens hoofdpersoon is van de autobiografie. 
Die aanpak vereiste extra zorgvuldigheid met betrekking tot de methodologische 
verantwoording, met name wat betreft de bijzondere rol van de onderzoeker. Ge-
geven de geformuleerde vraagstelling was de vraag aan de orde op welke wijze het 
onderzoek zijn beslag zou moeten krijgen. Hoe kunnen individuele gedragingen 
en belevingen worden verbonden met systemen en structuren? Tenslotte was het 
nodig ten behoeve van de analyse te beschikken over theoretische uitgangspunten. 
In dit deel ‘Verantwoording’ wordt van die zoektocht verslag gedaan.

2. Vraagstelling

Dit boek gaat over de interactie tussen individu en systeem, meer in het bijzonder 
over de wijze waarop onderwijsbestel en het zich ontwikkelende individu elkaar 
beïnvloeden. De centrale vraag daarbij luidt: hoe verhouden zich onderwijsbestel 
en individuele actor zich tot elkaar en welke factoren zijn daarbij van belang? Die 
centrale vraag wordt uitgewerkt in de volgende deelvragen:

48 Gusdorf, G., ‘Conditions and Limits of Autobiography’, in: James Olney, Autobiography: Essays 
Theoretical and Critical (Princeton 1980).
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1) Wat zijn de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de interactie tussen 
individu en systeem?

2) Welke kenmerken van het systeem zijn van belang voor die interactie?

3) Wat is de aard en de rol van de persoonlijke kenmerken bij die interac-
tie?

Gegeven de aard van de vraagstelling in relatie tot het bijzondere karakter van 
de empirische data gaan we hieronder in op enkele relevante methodologische 
vragen.

3.  Methodologie, onderzoeks- en interpretatiekader en 
theoretische overwegingen

3.1  Methodologische opmerkingen

Ons onderzoek is niet gebaseerd op vooraf geformuleerde hypothesen, zoals we heb-
ben aangegeven. Integendeel, het onderzoek zou, gegeven de vraagstelling, kunnen 
leiden tot hypothesen voor nader onderzoek. De Groot49 verschaft wat betreft de 
wetenschappelijke methodologie50 die in dat licht gezien voor onze studie relevant 
zou kunnen zijn, de volgende inzichten.

Onderzoek dat mogelijkerwijs leidt tot hypothesevorming kan plaatsvinden door 
het observeren van empirische data met het doel verbanden te zoeken en die te 
‘exploreren’.51 Via die bevindingen kan de onderzoeker op ‘ideeën’ komen. De 
Groot noemt dat ‘empirische exploratie’. De observaties zijn op zich niet geschikt 
voor scherpe wetenschappelijke toetsing van vooraf opgestelde hypothesen. Het 
‘exploratief onderzoek’52 noemt hij als empirisch onderzoek een tussenvorm tussen 
descriptief onderzoek en toetsingsonderzoek. De doelstelling van de onderzoeker 
is niet in de eerste plaats het veld te verkennen of verschijnselen te registreren, 
maar om tot mogelijke hypothesen te komen. De onderzoeker gaat van zekere 
verwachtingen uit, met een vaag theoretisch raam, hij is gericht op het vinden van 
samenhangen in zijn materiaal. Omdat de verschijnselen uit de levensloop die in de 
autobiografie wordt beschreven in verband worden gebracht met omgevingsfactoren, 
de bestaande theorievorming en met eerdere empirische onderzoeken kunnen we 
spreken van een exploratief onderzoek. Swanborn wijst op de verschillen tusen 
toetsend en exploratief onderzoek in relatie tot de mate van specificiteit van het 
onderzoeksmateriaal en de onderzoeksresultaten. De legitimatie ervan schuilt 

49 De Groot, Methodologie. 
50 P.G. Swanborn/L. Rademaker (red.), Sociologische grondbegrippen. 2 Methoden en technieken 

(Utrecht/Antwerpen 1992), 16. 
51 De Groot, Methodologie, 54.
52 Ibid, 322.
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met name in de ‘rijkdom’ van de empirie. Exploratief onderzoek is aantrekkelijk 
omdat het de onderzoeker in een nieuwe situatie leidt en een sterk beroep doet op 
creativiteit en innovatievermogen.53 Daarmee is het karakter, in methodologische 
zin althans, van de studie globaal gedefinieerd. 

Het empirisch materiaal in deze studie bestaat primair uit een levensverhaal. Ook 
dat gegeven roept methodologische vragen op, bijvoorbeeld met betrekking tot 
het objectiviteitscriterium. De mate van objectiviteit en intersubjectiviteit van een 
onderzoek hangt samen met het doel van dat onderzoek. Wie zoekt naar historische, 
sociostructurele verbanden legt andere maatstaven aan dan de onderzoeker die 
percepties, waarden en persoonlijke doelstellingen bestudeert. De wetenschap-
pelijke oriëntaties van de onderzoeker spelen in het laatste geval ook een rol.54 
Wat de positie van de onderzoeker betreft, vereist het gebruik van levensverhalen 
altijd interpretatie door de onderzoeker. Het vereist ‘some sociological thinking to 
make sense. But the problem of validating interpretations is not specific to the life 
story approach; it lies at the core of interpretative research.’55 Onderzoek naar de 
beleving van de werkelijkheid door het individu en de wijze waarop hij reageert op 
anderen en de wijze waarop hij gedrag en uitingen interpreteert, zoals dat in deze 
studie het geval is, past binnen de zogenaamde interpretatieve benadering. Flyvbjerg 
verbindt die interpretatieve benadering aan het validiteitsprincipe door te stellen 
dat interpretatief onderzoek open staat voor toetsing door andere interpretaties en 
nader onderzoek.56 Die benadering kent een eigen methode van onderzoek, niet 
met behulp van grootschalige dataverwerving, maar onder andere door middel van 
onderzoek van individuele ontwikkelingen en levenslopen, de microsociologische 
benadering. Onze studie past in die zin ook in de interpretatieve traditie: ‘These 
interpretive traditions draw from an array of methodologies that incorporate not 
only particular methods for the collection and analysis of empirical materials, 
but particular philosophical approaches to the nature of knowledge and the role 
of persons in the world, the nature of the research enterprise, and the role of the 
researcher.’57 Die plaatsbepaling is voor deze studie van belang. De interpretatieve 
traditie gaat uit van een mensbeeld waarin het individu handelt conform regels 
en zijn handelen betekenisvol is. Dat handelen is sociaal van aard en contextueel 
ingebed. Giddens gebruikt hiervoor het begrip ‘agency’, het vermogen van het 
individu om onafhankelijk te handelen en eigen keuzes te maken.58 ‘Agency’ verwijst 
daarbij niet naar de onveranderlijke, persoonlijke eigenschappen, maar naar de zich 
ontwikkelende persoonlijke hulpbronnen die het individu inzet. Ook in deze studie 

53 Swanborn, Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 136.
54 Swanborn/Rademaker, Sociologische grondbegrippen, 53.
55 D. Bertaux, en M. Kohli, ‘The Life Story Approach: A continental view’, in: Annual Review of 

Sociology, 10 (1984), 215-237, 233.
56 Flyvbjerg, Making social science matter, 130.
57 Rielh, Bridges to the future, 116.
58 A. Giddens, Nieuwe regels voor de sociologische methode. Een positieve kritiek op de interpretatieve 

sociologie (Baarn 1976), 76.
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wordt het object van onderzoek, de hoofdpersoon van de autobiografie, benaderd 
als een subject dat zijn leven zelf mede stuurt. Miedema citeert in dit verband Gid-
dens: “Sociology, unlike natural science, stands in a subject-subject relation to its 
‘field of study’, not a subject-object relation; it deals with a pre-interpreted world, 
in which the meanings developed by active subjects actually enter into the actual 
constitution or production of that world; the construction of a social theory thus 
involves a double hermeneutic that has no parallel elsewhere; and finally the logical 
status of generalisations is in a very significant way distinct from that of natural 
scientific laws.”59 Het gedrag van actoren zelf dient derhalve te worden gezien als 
werkelijkheidsinterpretaties. Anders gezegd: sociale feiten zijn interpretaties van 
de werkelijkheid door actoren. Wetenschappelijke interpretaties riskeren dus de 
essentie te missen als onderzoekers niet onderkennen dat het om interpretaties van 
interpretaties gaat, om dubbele hermeneutiek derhalve. Maso en Smaling gaan hierin 
nog verder.60 Zij spreken van meervoudige hermeneutiek. Er is ook sprake van een 
zich ontwikkelende hermeneutische relatie tussen onderzochte en onderzoeker. Dus 
niet alleen de sociale werkelijkheid is een al geïnterpreteerde werkelijkheid, maar ook 
de relatie onderzoeker-onderzochte wordt doorlopend wederzijds geïnterpreteerd. 

De criteria betrouwbaarheid en validiteit betreffen in de regel alleen onderzoeks-
conclusies, resultaten en handelwijzen.61 Daarmee kan echter aan de belangrijke 
rol van de onderzoeker bij het streven naar objectiviteit tekort worden gedaan. De 
subjectiviteit van de onderzoeker is ook een onmisbare toegang tot wat onderzocht 
moet worden. Hij moet intelligent –‘ some sociological thinking’ – gebruik maken 
van de eigen subjectiviteit.62 Om het object van het onderzoek tot zijn recht te laten 
komen, dient de onderzoeker zich persoonlijk betrokken te voelen bij en zich in 
te laten met de onderzochte realiteit. Met andere woorden: objectiviteit hangt ook 
samen met de mate waarin het object tot zijn recht komt. Dat kan worden bevorderd 
door de aard van de dialogische verhouding tussen onderzoeker en respondenten 
nader te expliciteren, zoals we verderop in deze studie zullen trachten te doen. Het 
streven naar deze dialogische verhouding valt echter niet onder het traditionele idee 
van validiteit. Men zou daarom kunnen spreken van communicatieve validiteit63 
of communicatieve validering.64 Deze benadering van het objectiviteitscriterium 
is een vruchtbare voor de onderhavige studie, gezien het bijzondere karakter van 
het empirisch materiaal.

Externe validiteit is een aspect van methodologische objectiviteit, en hangt samen 
met het trekken van algemene conclusies uit een veelheid aan individuele gegevens 

59 S. Miedema, Het peilen van de diepte: de relatie tussen werkloosheid en delinquentie bij jongvolwassen 
mannen (Groningen 1997), 47.

60 Maso en Smaling, Kwalitatief onderzoek.
61 Swanborn, Methoden, 220.
62 M. Deutscher, Subjecting and objecting. An assay on objectivity (Oxford 1983).
63 Maso en Smaling, Kwalitatief onderzoek, 79. 
64 I. Diepstraten, De nieuwe leerder. Trendsettende leerbiografieën in een kennissamenleving (Tilburg 

2006), 84.
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en omstandigheden.65 Bij kwalitatief onderzoek gaat het er echter niet primair om 
hoe vaak een verschijnsel voorkomt. Het gaat eerder om uniciteit en variatie van 
verschijnselen. Ook in de onderhavige studie zien we enerzijds de uniciteit van het 
levensverhaal in de autobiografie en anderzijds de variabiliteit van ontwikkelingen 
in de context. In het geval van kwalitatief onderzoek zijn met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van onderzoeksuitkomsten de begrippen ‘reliability’ en ‘validity’ 
te onderscheiden. Het eerste begrip hangt samen met de vraag of herhaling van het 
onderzoek dezelfde gegevens genereert. Het tweede heeft betrekking op de juistheid 
van de informatie. Hebben de onderzochte data een relatie met een externe realiteit?66 
In hoeverre wordt betrouwbaarheid in deze studie gewaarborgd? Is er geen sprake 
van systematische vertekening van het object van studie? Anders gezegd: levert, 
theoretisch gesproken, een herhaling van het onderzoek dezelfde informatie op? 
Verantwoord moeten dan worden de onderzoeksaanpak, methodiek, procedures en 
verslaglegging: de externe betrouwbaarheid.67 Daarom is de verantwoording van de 
methode waarmee kennis is verzameld als bijdrage aan die toetsing zo belangrijk. De 
vraag naar de externe validiteit kan gezien de kenmerken van kwalitatief, en meer 
specifiek: interpretatief, onderzoek niet louter worden verbonden aan de criteria 
van herhaalbaarheid en ‘algemene geldigheid’ van de resultaten. Betekenissen, als 
uitkomsten van het interpretatieproces zijn immers individu- en groepsgebonden. 
De validiteitsnorm hangt dan vooral samen met de vraag of de wijze waarop de 
handelingen van individuen zijn geïnterpreteerd toetsbaar en consistent is. De 
opbrengsten van een wetenschappelijke studie kunnen in dat geval niet worden 
gedefinieerd in termen van causaal-determinatief te construeren relaties tussen 
verschijnselen, maar slechts als inzichten in beweegredenen en betekeniscomplexen. 
De toetsing van de kwaliteit van het onderzoek, en dus ook van het onderhavige, als 
de toets op de validiteit van de gegenereerde kennis krijgt dan een ander karakter. 
Niet de generaliseerbaarheid maar de ‘overdraagbaarheid’ (transferability) van de 
onderzoeksresultaten bepalen de externe validiteit. Als algemeen principe daarvoor 
geldt dan veeleer de ‘intersubjectieve navolgbaarheid’ van het onderzoekstraject.68 
Criteria daarvoor zijn: 1. de kwaliteit van het handelen van de onderzoeker tijdens 
het onderzoek (interne validiteit) 2. de kwaliteit van de resultaten (externe validiteit) 
vanuit de vraag of deze werkelijk een weergave zijn van de zingevingsuitkom-
sten (is er sprake van ‘authenticity’?) 3. de kwaliteit van het onderzoeksverslag 
als verantwoording ten opzichte van het forum van samenleving en in engere zin 
collega-onderzoekers.69 Daarom is transparantie nodig, de onderzoeker moet niet 
het zicht verhinderen op de onderzochte werkelijkheid. Buitenstaanders moeten 

65 Maso en Smaling, Kwalitatief onderzoek, 74.
66 Giele en Elder, Methods of Life Course Research, 123.
67 Maso en Smaling, Kwalitatief onderzoek, 70.
68 G. Kelchtermans, ‘De biografische methode’, in: B. Levering en P. Smeyers, (red.) Opvoeding en 

onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek (Meppel 1999), 132 -153, 148.
69 W. Wardekker, ‘Criteria voor de kwaliteit van onderzoek’, in: B. Levering en P. Smeyers, (red.), 

Opvoeding en onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek (Meppel 1999). 
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zowel in staat zijn het onderzoeksverloop te reconstrueren als om de constructie 
van de onderzoeksresultaten na te gaan.

3.2 Analysekader: Giele en Elder 

De centrale onderzoeksvraag voor deze studie luidt: hoe verhouden onderwijsbestel 
en individuele gebruiker zich tot elkaar en welke factoren hebben op de uitkomsten 
van die verhouding invloed? De vraagstelling heeft betrekking op de interactie tus-
sen individu en systeem, nader gepreciseerd als onderwijsbeleid en -bestel. In dit 
hoofdstuk gaan we in op de theoretische uitgangspunten die we hanteren om die 
interactie te onderzoeken. Leidraad daarbij is het onderzoekskader van de Ameri-
kaanse sociologen Janet Z. Giele en Glen H. Elder waaraan we in de inleiding reeds 
refereerden. De onderzoeken naar de context van de autobiografische data (deel III) 
brengen we via dit onderzoekskader met elkaar en met de autobiografische data in 
één samenhangend verband. Het gaat hier dus om theoriegestuurde interpretatie 
met behulp van concepten die we hieronder nader uiteenzetten. 

Levensgeschiedenissen en biografieën leveren verhalen op van individuele ambities 
en documenteren de rol van de handelingsbekwame actor (‘agency’) tegen de 
achtergrond van de sociale context. Levenslooponderzoek maakt dat proces zicht-
baar. De focus ligt daarbij op vragen naar individuele karakteristieken enerzijds en 
systeemeigenschappen anderzijds. Deze meer dynamische vraagstelling vereist een 
onderzoeksdesign dat gebruikmaakt van een ‘combined social system approach’, 
waardoor het mogelijk is de individuele ontwikkeling en systeemdynamiek tege-
lijkertijd aan de orde te stellen. Levenslooponderzoek is gericht op het zoeken naar 
de relatie tussen het geleefde leven en de individuele ontwikkelingsprocessen.70 De 
interesse gaat daarbij uit naar de mate waarin het verband tussen sociale structuur 
en persoonlijkheid tot uiting komt in individuele doelen en behoeften en de wijze 
waarop individuen bewust trachten invloed uit te oefenen op de samenleving. Dat 
onderzoeksparadigma kan dus worden opgevat als een instrument om de opvat-
tingen van Giddens over de rol van ‘agency’ te operationaliseren. Op basis van een 
analyse van het werk van onder anderen Parsons, Weber en Murray heeft Giele een 
‘theory of action’ ontworpen om levensverhalen te analyseren. Zij brengt daarbij 
een synthese tot stand tussen diverse overeenkomstige theoretische benaderingen 
in de vorm van een viervoudig paradigma, waarvan de kern wordt gevormd door 
vier levensloopthema’s: ‘identity, relational style, motiviation and adaptive style’.71 
Deze vier elementen vormen een conceptueel kader en een theoretische basis 
voor het verklaren van verschillen in levenslopen, met inbegrip van verschillen 
die samenhangen met afkomst en startposities. Daarbij stelt ze: ‘Such a framework 

70 ‘G.H. Elder jr. and J.Z. Giele, ‘Life Course Studies. An evolving field’, in: G.H. Elder Jr. and J. Z. 
Giele, The Craft of Life Course research (New York 2009), 6.

71 J.Z. Giele, Life Stories to Understand Diversity. Variations by Class, Race, and Gender. In: Elder & 
Giele The Craft of Life Course research, p. 236.
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meets the tests of coherence, parsimony, and generalizability that are required of 
any theory.’ Op basis hiervan heeft ze vervolgens samen met Elder72 een analyse-
kader gemaakt voor het onderzoek van levenslopen. Giele en Elder formuleren 
gezamenlijk vier contextfactoren, ‘key elements’, die een hulpmiddel zijn om de 
interactie tussen individu en omgeving op het spoor te komen en die bepalend zijn 
voor de het uiteindelijke beeld van de levensloop: de historische en geografische 
plaatsbepaling, de sociale verbanden waarvan het individu deel uitmaakt, de indi-
viduele oriëntaties en de individuele respons op gebeurtenissen in de tijd. De beide 
onderzoekers hanteren daarbij de volgende definities. ‘Location’ heeft betrekking 
op de historische en geografische situering van de levensloop, de sociale structuur 
en cultuur die de achtergrond vormen van het leven: wat gebeurde er waar en van 
welke invloed is dat geweest? ‘Linked lives’ omvat de matrix aan sociale instituties 
waarvan het individu deel uitmaakt en lidmaatschappen van sociale groepen. Deze 
vormen het individuele leven mede gedurende de levensloop en zijn de resultante 
van allerlei vormen van sociale interactie en sociale integratie. De aanwezigheid

Figuur 1: de vier contextfactoren ‘key elements’ van Giele en Elder73

72 Giele & Elder, Methods of Life Course Research, 2.
73 Figuur overgenomen uit: Giele & Elder, Methods of Life Course research, 11.
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van ‘significant others’ speelt hierin een belangrijke rol. ‘Human agency’ komt tot 
uiting in de wijze waarop individuen pogen persoonlijke doelen te bereiken en 
daarmee hun eigen leven en hun gevoel voor eigenwaarde constitueren, gegeven 
kansen en belemmeringen. ‘Timing’ tenslotte heeft betrekking op het moment dat 
een bepaalde externe gebeurtenis zich voordoet in het leven en de wijze waarop het 
individu daarmee omgaat. De levensloop bestaat in dit model uit het chronologisch 
geordende geheel van gebeurtenissen in een leven waarbij het persoonlijke wordt 
gecombineerd met het historische en de sociale context. ‘Timing’ vormt daarin 
uiteindelijk de trechter die bepalend is voor de wijze waarop de levensloop zijn 
beslag krijgt. Het definieert de wijze waarop het individu adaptief en responsief 
omgaat met de omgeving en reageert op concrete situaties en gebeurtenissen in 
het licht van persoonlijke doelstellingen.

Dit theoretisch model en analysekader vormt de basis voor ons onderzoek. De data 
waarover we beschikken betreffen zowel individuele karakteristieken als systeemei-
genschappen en stellen ons in staat ons tegelijkertijd te richten op het individu en het 
systeem. In het bijzonder leent de levensloopanalyse gebaseerd op een autobiografie 
zich ook voor onderzoek naar de mate waarin persoonlijke doelen en ambities een 
rol spelen bij de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de sociale structuur en 
naar de wijze waarop individuen bewust trachten de samenleving te veranderen. 
Elder en Giele wijzen op de steeds terugkerende puzzel in longitudinale studies 
die samenhangt met de vraag waarom mensen niet de levensloop volgen die ‘voor 
de hand ligt’ en waarvoor ze ogenschijnlijk lijken voorbestemd. Het gaat dan om 
mensen die niet ‘the continuity or conventional script from social origin to their 
destination in later life’ volgen. ‘Contrary to predictions based on social origin, 
some people do much better than expected in life, wheras others do much worse. 
What are the personal qualities and experiences that help to explain these different 
life paths?’74 De veel gebruikte survey-onderzoeken op basis van vragenlijsten die 
door grote populaties worden beantwoord, voorzien niet in het antwoord op de 
vraag welke motieven en doelstellingen achter gedrag en keuzes schuil gaan. Zoals 
Giele het formuleert: ‘What are the life course factors that enable a ‘minority’ 
individual with inferior ascribed status to achieve ‘majority’ status? Or, to use the 
psychological language of identity, what enables an individual to depart from the 
master narrative of a given nation, class, race, or gender and construct a different 
narrative of the self?’75

Veel onderzoek maakt wel zichtbaar hoe de sociale context het individu beïnvloedt, 
maar er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van individuen op de systemen 
in hun omgeving. Van belang daarbij is de waarneming van Giele dat in de dynamiek 
van veranderende structuren ‘meso-level structures’ vaak mediëren op het snijvlak 
van persoonlijke en sociale geschiedenis.76 Tot een dergelijke meso-level structure 

74 Elder & Giele, The Craft of Life Course research, 23. 
75 Ibid., 237.
76 Giele & Elder, Methods of Life Course Research, 7.
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kunnen bijvoorbeeld het onderwijsbestel en onderdelen daarvan worden gerekend.77 
Voor de analyse kiezen we voor de benadering waarbij we een gegeven uitkomst 
in verband brengen met mogelijke ‘events’ die daarop van invloed zijn geweest. 
Elder spreekt van ‘linking outcomes to events’.78 Hij specificeert de werking van dit 
model als volgt: ‘The research task is to assess the influence of distal and proximal 
antecedent variables that are theoretically relevant to this outcome. A historical event 
may be included as one of these antecedent variables, but the research effort will not 
assess all primary aspects of the change.’ Die ‘outcome’ is in ons geval: de levens-
loop als expressie van de interactie tussen individu en systeem. Meer thematisch 
geformuleerd: het gaat om de aard en de effecten van het aspect ‘toegankelijkheid’ 
in het onderwijsbestel. Wetenschappelijke analyses van levensloopeffecten volgen 
in de regel de omgekeerde benadering en werken volgens een causaal model. In zijn 
overzichtsartikel laat Kalmijn79 zien dat die hypothesetoetsende levenslooponderzoe-
ken vooral gericht zijn op de effecten van variabelen op elkaar en op de levensloop 
met het doel verklaringen te geven voor het effect van levenslooptransities op de 
levensloop. In onze studie staat het begrijpen van de levensloop in relatie tot het 
onderwijssysteem centraal en worden relevant geachte variabelen, die daar meer of 
minder op van invloed kunnen zijn geweest in kaart gebracht. Vanwege de relatief 
beperkte verklarende kracht van dit onderzoeksmodel, er wordt immers slechts één 
‘outcome’ bestudeerd, is de waarde van het model vooral gelegen in het vormen van 
‘the initial step in a discovery process.’ In die zin sluit dit onderzoeksparadigma aan 
bij het exploratieve karakter van het onderhavige onderzoek. Een ‘outcome-study’ 
kan worden gebruikt als basis voor bijvoorbeeld een studie naar de gevolgen van 
bepaalde ‘events’ op levenslopen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in deel IV de 
schoolloopbanen zoals die naar voren komen in de data zowel analyseren vanuit het 
sociaal-psychologisch concept – bereikte statusposities zijn het gevolg van indivi-
duele prestaties en keuzes – als vanuit de structuralistische benadering, waarbij het 
accent ligt op de inrichting van het onderwijsbestel. Zoals Giele en Elder formuleren: 
‘By contrast, the constituent (or structural) approach observes systems through the 
properties of their members (events, rates of change, background characteristics), 
and the contextual approach studies individuals through the properties of the groups 
to which they belong.’ Deze benadering sluit nauw aan bij wat Mills ‘the sociological 
imagination’ heeft genoemd: het vermogen van de onderzoeker om van perspectief 
te wisselen en daarmee een beeld van de samenleving en haar componenten op te 
bouwen.80 ‘Know that the problems of social science, when adequately formulated, 
must include both troubles and issues, both biography and history, and the range of 
their intricate relations. Within that range the life of the individual and the making 
of societies occur.’81

77 Klarus en Dieleman, Wat is goed onderwijs, 17.
78 Giele & Elder, Methods of Life Course Research, 270.
79 M. Kalmijn, ‘Sociologische analyses van levensloopeffecten: een overzicht van economische, sociale 

en culturele gevolgen’, in: Bevolking en Gezin, 31,3, (Brussel 2002), 3-46.
80 Mills, The sociological imagination, 211.
81 Ibid., 226.
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Het totale onderzoek op basis van deze elementen kunnen we als volgt omschrij-
ven. De autobiografie wordt voorzien van contextuele informatie op basis van de 
vier factoren van het model van Giele en Elder. Die informatie kent globaal drie 
invalshoeken: de historische, de sociale en de structurele. Het analytisch deel van 
het onderzoek verbindt vervolgens de autobiografische data aan de contextuele 
variabelen. Daardoor krijgen we zicht op de levensloop als geheel van interactie-
patronen en die worden ten slotte nader geïnterpreteerd. 

3.3 Het theoretisch interpretatiekader

Zoals we hierboven uiteen hebben gezet past deze studie in de interpretatieve 
traditie. Deze wetenschappelijke traditie maakt gebruik van een breed scala aan 
methoden om empirisch materiaal te verzamelen en te analyseren. In dit deel 
geven we aan op welke theoretische uitgangspunten onze interpreatieve analyse is 
gebaseerd. De feitelijke analyse geven we in deel IV: de Verbinding. Het gaat in deze 
studie om de relatie tussen individu en systeem. In die interactie spelen aspecten 
als socialisatie, identiteitsvorming, systeem en structuur, waardeoriëntaties en 
besluitvormingsprocessen een belangrijke rol. Daarom gaan we nader in op elk van 
deze aspecten vanuit het perspectief van de onderlinge interactie die bestaat tussen 
actor en omgeving, conform het ‘agency-principe’ van Giddens. 

Individu en socialisatie

De sociale wetenschappen houden zich onder meer bezig met de maatschappelijke 
bepaaldheid van het individueel ontwikkelingsproces en kijken daarbij naar de wijze 
waarop het individu ‘vermaatschappelijkt’ en de wijze waarop cultuuroverdracht 
zijn beslag krijgt. Persoonlijkheidsontwikkeling is daarom niet uitsluitend een 
verschijnsel dat op microniveau bestudeerd kan worden, maar hangt ook samen met 
verschijnselen op macroniveau. Op dat snijvlak is sprake van socialisatie en daarbij 
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gaat het om de latente en manifeste beïnvloeding door het geheel van maatschap-
pelijke omgevingsfactoren op de persoonlijkheidsontwikkeling van de mens. De 
relatie tussen de persoonlijkheidsontwikkeling en de samenleving komt tot uiting 
in het proces van socialisatie82, dat door Leune als volgt is omschreven: ‘Het proces 
van overdracht van waarden, normen, kennis en vaardigheden die individuen in 
staat stellen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Dit proces is één van 
de belangrijkste hulpmiddelen van een samenleving om wenselijk sociaal gedrag te 
ontwikkelen.83 Vanuit het individu gezien spreken we van het ‘individuatieproces’: 
het ontstaansproces van individuele motivatie- en waardestructuren, persoonlijke 
handelingsdisposities en gedragsnormen, die afwijken van de maatschappelijk 
geïnstitutionaliseerde en die het individu in staat stellen zich gedistantieerd tegenover 
zijn rollen op te stellen.84 Rollen zijn in sociologische zin bundels van verwachtingen 
die de omgeving heeft ten aanzien van de roldrager op grond van diens positie.85 
Côté gebruikt voor zijn analyse van de onderlinge relatie tussen de drie niveaus 
structuur, interactie en persoonlijkheid onder meer het begrip ‘identiteitskapitaal’ 
voor de individuele ontwikkelingscompetentie.86 Hij sluit daarbij aan op de termino-
logie van Bourdieu, maar ziet het identiteitsvormingsproces minder als structureel 
gedetermineerd en meer als het geheel van individuele transities onder invloed van 
de individuele ‘agency’. Dat identiteitskapitaal kan worden gezien als een beschikbaar 
geheel aan psychologische vaardigheden die het individu in staat stellen om aan het 
roer van zijn eigen gedrag te staan. Daarmee verbindt Côté het kapitaalconcept van 
Bourdieu nadrukkelijk met cognitieve vaardigheden en persoonlijke kenmerken. Dat 
kapitaal wordt geïnvesteerd in sociale, culturele en professionele netwerken. Minder 
tastbare, maar zeer wezenlijke aspecten van dat kapitaal vormen eigenschappen als 
zelfefficiëntie, cognitieve flexibiliteit, doelgerichtheid en kritisch reflectievermogen. 
Kortom: capaciteiten om te begrijpen wie men is, wat men wil worden en hoe daarin 
te (onder)handelen in een gegeven contextuele structuur. 

Het raakvlak tussen de persoonlijkheidsleer en de sociale wetenschappen kan 
worden gedefinieerd als de identiteitsontwikkeling van het individu mede onder 
invloed van socialisatieprocessen. Die processen hebben niet louter betrekking op 
cultuuroverdracht, maar zijn ook processen waardoor mensen zich ontwikkelen 
tot sociaal-culturele wezens met een eigen identiteit tot uiting komend in de wijze 
waarop ze deelnemen aan het maatschappelijk leven. Socialisatie betreft daarom niet 
alleen de maatschappelijke integratie, maar ook de verhouding van het individu tot 
die samenleving waarbij ook overtuigingen en waardesystemen van groot belang 
zijn. Het proces van persoonlijkheidsontwikkeling moet dan ook mede worden 

82 Peschar, Onderwijssociologie, 134.
83 J. Leune, Wat is onderwijssociologie (Deventer 1980), 3.
84 C.E. Vervoort, Onderwijs en maatschappij. Een oriëntering in de sociologie van het onderwijs (Nijmegen 

1975), 64.
85 Peschar, Onderwijssociologie, 141.
86 J.E. Côté, ‘Sociological perspectives on identity formation: the culture-identity link and identity 

capital’, in: Journal of Adolescence 19 (Amsterdam 1996), 424.
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bestudeerd vanuit een concrete maatschappelijke en historische context enerzijds 
en de biografische omgevingskenmerken anderzijds. De autobiografie als levensloop 
zoals die in deze studie is onderzocht, biedt dat kader. Die casus levert inzichten over 
de ontwikkelingen van het individu over een langere periode en kan inzicht geven 
in hoeverre de vroege jeugdjaren van belang zijn voor het begrip van de aard van 
het sociale adaptatieproces en sociale bindingen in het latere leven.87 Daarmee is er 
ook sprake van methodische consistentie met het analysekader van Giele en Elder. 
Zeer in het bijzonder kan daarbij aandacht worden besteed aan de mate waarin het 
handelend subject mede op grond van zijn individuele ontwikkelingsproces een 
habitus heeft ontwikkeld die gericht is op het invloed uitoefenen op de omliggende 
maatschappelijke structuren. Klaassen pleit nadrukkelijk voor het belang van aan-
dacht voor dit type sociale processen.88 Wij zien de persoonlijkheidsontwikkeling 
vooral als de wijze waarop het individu is omgegaan met de gegeven omstandig-
heden mede gezien zijn capaciteiten en ambities. Die benadering sluit aan bij de 
kleinschaligheid van de onderhavige empirische data, die vooral de mogelijkheid 
biedt om inzicht te krijgen in de wijze waarop interactie- en leerprocessen feitelijk 
hebben plaatsgevonden. Socialisatie heeft ons inziens een dubbelfunctie die door 
zijn tegenstrijdige aard het individu dwingt steeds de balans te zoeken tussen sociale 
integratie, en daarmee tot op zekere hoogte reproductie en allocatie, en autonome 
persoonlijkheidsontwikkeling. We sluiten daarbij aan bij de opvattingen van Mat-
thys die de levensloop ziet als een zich continu ontwikkelend dynamisch proces 
van betekenisgeving en betekenisconstructie, waarin de vraag of er sprake is van 
reductie of reproductie van sociale verhoudingen niet aan de orde is.89 Zoals we 
zullen zien relateert Giddens zijn opvatting over de handelingsbekwame actor, het 
‘agency-begrip’, nadrukkelijk aan de kenmerken van de late moderniteit waarin het 
individu niet meer automatisch kan terugvallen op de traditie.90 

De sociale identiteit verwijst ook naar de kennis en waardering van de sociale groep 
waarvan men lid is.91 Het ‘psychologisch lidmaatschap’ regelt de zelfpositionering 
en identificatie met anderen. Tenslotte is het onderscheid tussen primaire en se-
cundaire socialisatie92 zinnig voor ons onderzoeksdoel. De primaire socialisatie 
ondergaat het individu tijdens zijn kinderjaren en zorgt ervoor dat hij een lid van 
de maatschappij wordt. De secundaire socialisatie is het proces dat daar op volgt 
en dat het gesocialiseerde individu inwijdt in nieuwe sectoren van de samenleving. 
Een belangrijke rol in de primaire fase spelen ‘significant others’, deze zorgen voor 
processen van imitatie en identificatie en dragen bij aan het ontwikkelen van bepaalde 
‘houdingen’, het aannemen van ‘rollen’ en het toekennen van betekenissen aan 

87 Giele & Elder, Life Course Studies. An evolving field, in: Giele & Elder, Methods of Life Course 
Research, 9.

88 Klaassen, Sociologie van de persoonlijkheidsontwikkeling, 264.
89 Matthys, Doorzetters, 29. 
90 Giddens, Modernity and Self- Identity, 5. 
91 Matthys, Doorzetters, 61.
92 Klaassen, Sociologie van de persoonlijkheidsontwikkeling, 155. 
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sociale verschijnselen en relaties. Dat proces van socialisatie houdt feitelijk nooit 
op. In deze studie wordt de levensloop als één geheel gezien en is de socialisatie een 
permanent proces. Daarom passen begrippen als ‘deficiet’ niet in die benadering, 
omdat er sprake is van een permanent proces van zich verhouden tot de wereld 
door het individu, als persoonlijk-historisch gebeuren. Uit de levensloopliteratuur 
kennen we de ‘cumulative adventage theory’.93 Deze theorie veronderstelt dat er in 
de levensloop sprake is van processen die elkaar versterken op basis van de initiële 
startpositie van het individu. De status van het individu is ‘pad-afhankelijk’ en dat 
bepaalt de levensloop. Individuele ontwikkelingspatronen voltrekken zich echter 
niet volgens het eenvoudige recept ‘wie rijk is wordt rijker, wie arm is blijft arm.’ 
De primaire socialisatie is wel essentieel voor de latere ontwikkelingen, maar niet 
van doorslaggevende betekenis. In die fase vormt het individu zijn wereld en de 
robuustheid daarvan is van invloed op de wijze waarop hij later relaties aangaat met 
de sociale wereld om hem heen. Sociologisch gezien is de identiteit het gesociali-
seerde deel van het zelf dat wordt verworven door de interactie met anderen. Het 
vermogen tot distantie speelt daarom een belangrijke rol in het socialisatieproces. 
Het bepaalt de mate waarin het individu zich als individualiteit kan opstellen ten 
opzichte van maatschappelijke normen en de mate waarin hij toekomt aan reflectie 
en zelfhandhaving. Tegelijkertijd is ook het empatisch vermogen van belang voor de 
socialisatie, omdat dat bepaalt in hoeverre het individu in staat is sociale contacten 
te baseren op verwachtingspatronen. Matthys wijst op het fenomeen rationalisering 
dat als ego-defensiemechanisme gericht is op het neutraliseren van affecties door ze 
te formaliseren. Dit mechanisme helpt om sociaal geaccepteerd te worden zonder 
te vervallen in conformisme.94

Voor een beter begrip van de socialisatie-effecten biedt de ‘ik-identiteitstheorie’ 
aanknopingspunten als socialisatie- en interactietheorie. De vraag die met deze 
theorie verband houdt, kan als volgt worden geformuleerd: hoe kan het individu met 
een eigen unieke biografie binnen het kader van het door anderen verwachte gedrag 
zich zoveel mogelijk zowel sociaal gedragen als zich van anderen onderscheiden?95 
Daarin manifesteert zich het onderscheid tussen sociale identiteit en persoonlijke 
identiteit. De eerste verwijst naar de verwachtingen van anderen in de sociale inter-
actie, de tweede verwijst naar de individuele uniciteit als resultante van ervaringen in 
de levensgeschiedenis zoals die tot uiting komt in de biografie. In dit spanningsveld 
ontwikkelen zich ook de waardeoriëntaties van het individu en komt de morele 
socialisatie tot stand.96 De ideeën van Hammack met betrekking tot de relatie tussen 
identiteitsvorming en het individuele, persoonsgebonden verhaal onderstrepen het 
belang van de autobiografie met name voor het verkrijgen van inzicht in de ontwik-

93 A.M. Rand, Cumulative Processes in the Life Course, in: Elder & Giele, The Craft of Life Course 
research, 121.

94 Matthys, Doorzetters, 51.
95 C. Klaassen, Socialisatie en moraal. Onderwijs en waarden in een laat-moderne tijd (Leuven/Apel-

doorn 1996), 48.
96 Giddens, Modernity and Self-Identity. 
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keling van de persoonlijke identiteit. Hij ziet die identiteit tot uiting komen in het 
persoonlijke verhaal geconstrueerd en gereconstrueerd gedurende de levensloop 
en bepaald door sociale interactie en sociale praktijk.97 

Individu en structuur 

Het inzicht dat ‘social agents’ zowel bepaald worden door ‘structure’ als deze zelf 
ook bepalen, vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop we de autobiografische 
data willen interpreteren.98 Zoals Bourdieu in een interview met hem verwoordt: 
‘Het in het oog lopende feit van biologische individuatie maakt dat we niet goed 
kunnen inzien dat de maatschappij in twee onlosmakelijke vormen bestaat: enerzijds 
de instituties die de vorm kunnen aannemen van fysieke dingen, monumenten, 
boeken, instrumenten enz.; anderzijds de verworven disposities, de duurzame 
zienswijzen of gedragswijzen die in lichamen geïncarneerd zijn (en die ik habitus 
noem). Het gesocialiseerde lichaam (dat men als individu of persoon aanduidt) staat 
niet tegenover de maatschappij: het is een van haar bestaansvormen.99 Bourdieu 
probeerde op die wijze ook de tegenstelling tussen de subjectivistische nadruk 
op het individuele bewustzijn enerzijds en de objectivistische preoccupatie met 
sociale structuren als dominante sociale factoren anderzijds te overbruggen. Ook 
Giddens heeft de relatie individu-structuur (actor-structuurdualisme) uitgewerkt 
in zijn structuratietheorie. Individuen profiteren van de sociale structuur bij hun 
socialisatieproces, door hun handelen dragen ze echter ook bij aan de veranderingen 
in de sociale structuur.100 Giddens' opvattingen geven ook ruimte aan de complexiteit 
van het menselijk gedrag en de menselijke vaardigheden en aan de onbewuste 
motieven, drijfveren en verdringingsmechanismen die daarbij een rol spelen. ‘Macht’ 
stelt individuen in staat om doelen te bereiken en als ‘transformatief vermogen’ de 
sociale en materiële wereld te veranderen101. Die macht is nauw verbonden met 
‘knowledge’, expertise of de ‘sens practique’, zoals Bourdieu dat noemt. De mens is 
het waarnemende, interpreterende, kiezende en dus waarderende wezen, dat maakt 
hem tot de ‘capabele’ mens. De omgeving dwingt hem tot het kiezen van kaders om 
nieuwe keuzen te maken, dat proces draagt bij aan de vorming van zijn, ook morele, 
identiteit. Waarnemen, zin- en betekenisgeving zijn met elkaar verbonden. Ook 
Lash ziet het zingevingsthema als belangrijk aspect van de moderne sociologie.102 
Betekenis geven houdt in dat een verschijnsel een referentie krijgt, wordt ingepast 
in het (waarde)kader van het individu. Deze opvattingen kunnen bijdragen aan 
het verwerven van inzicht in het proces dat de hoofdpersoon van de autobiografie 

97 Hammack, Ph. L., ‘Narrative and the Cultural Psychology of Identity’, in: Personality and social 
psychology review, 12, 3(Thousand Oaks 2008), 222-247.

98 Bourdieu, The State Nobility, xvi. 
99 Bourdieu, Opstellen over smaak, 44.
100 A. Giddens, Profiles and critiques in social theory (London/Basingstoke 1982), 8.
101 Giddens, Nieuwe regels voor de sociologische methode, 118.
102 S. Lash, Another modernity, a different rationality (Oxford 1999).
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doormaakt als betekenisgevend en betekeniszoekend individu en de mate waarin 
dat proces doorwerkt in zijn interactie met zijn omgeving.

Individu en waardeoriëntaties 

In de autobiografie speelt de relatie tussen hoofdpersoon en de omgeving waarin 
hij werkzaam is een belangrijke rol. Om die relatie te kunnen analyseren en duiden 
hebben we een model nodig dat ons hierbij behulpzaam kan zijn. Van Dinten103 
heeft een dergelijk model ontwikkeld met betrekking tot (waarden)oriëntaties van 
individuen in relatie tot de aard van systemen. Het gaat daarbij niet om een model 
om de werkelijkheid te beschrijven, maar over een manier van waarnemen van 
verschijnselen, met als aangrijpingspunt van observatie de rol van betekenis(geving) 
voor de ontwikkeling van die relatie. Oriëntaties zijn op te vatten als gedragspatro-
nen die mensen in de loop der tijd hebben ontwikkeld op basis van een mix van 
ervaringen, interpretaties daarvan en aanleg. Ze bepalen de wijze waarop mensen 
betekenis geven aan hun omgeving en de realiteit benaderen en beoordelen, de 
wijze dus waarop ze betekenis geven aan verschijnselen. Deze bij ieder aanwezige 
‘vooringenomenheid’ is te onderscheiden in twee hoofdvormen: interne en externe 
oriëntatie. De interne oriëntatie komt tot uiting in fenomenen als rationaliseren en 
overtuigen, construeren en machtsuitoefening. Bij de externe oriëntatie gaat het 
vooral om elementen als normeren, sociale samenhang en in laatste instantie het 
accepteren van de realiteit als zodanig. De mate waarin een van deze twee domineert 
bepaalt ook de wijze waarop een individu handelt met betrekking tot zijn omgeving, 
anders gezegd: daarin samenhang aanbrengt en die organiseert. Dat proces van 
samenhang aanbrengen en organiseren heeft bepaalde kenmerken al naar gelang de 
aard van de oriëntatie. Van Dinten onderscheidt op basis van deze uitgangspunten 
vier hoofdoriëntaties waarmee het handelen van mensen kan worden getypeerd: 
rationeel, zelfreferentieel, sociaal en open. Zij bieden een mogelijkheid om de door 
Bourdieu en Giddens in meer abstracte zin verwoorde relatie individu-structuur 
praktisch inzichtelijk te maken. De vier genoemde hoofdoriëntaties kunnen nader 
worden geduid in termen van gedragspatronen en dan worden de volgende primaire 
kenmerken zichtbaar. Het gedrag van het individu (of de organisatie) dat zelfrefe-
rentieel is, wordt gekenmerkt door het uitgaan van zichzelf, de eigen keuzes, het 
ervaren van het eigen gelijk en de uniciteit van het eigen zijn en het eigen oordeel. 
De rationele oriëntatie komt tot uiting in de behoefte om oorzakelijke verbanden 
te herkennen en ordening aan te brengen. Er wordt gezocht naar generalisaties en 
achterliggende principes. Het gaat primair om het doorgronden en analyseren van 
de realiteit, waarbij ontworpen concepten worden voorzien van een praktische 
inrichtingscomponent. Het gedragspatroon van de sociale oriëntatie wordt gedreven 
door het betekenis geven aan en van betekenis willen zijn voor de ander. Het lid 
zijn van een groep is een essentiële waarde en de groep is de norm. De open oriën-

103 W. van Dinten, Met gevoel voor realiteit. Over herkennen van betekenis bij organiseren (Delft 
2003).
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tatie ten slotte ervaart het bestaan als een permanent proces van beïnvloeding en 
evolutie. Niet de generalisatie en de groep geven betekenis, maar het situationele en 
specifieke. Er is geen specifieke strategische doelgerichtheid, maar een situationele 
wisselwerking die leidt tot keuzes, men oefent invloed uit en wordt beïnvloed in 
een continu proces. 

Van Dinten laat bovendien zien dat deze oriëntaties niet strikt individugebonden 
zijn, maar ook doorwerken in de wijze waarop organisaties functioneren.104 Or-
ganisaties zijn derhalve ook te beschouwen als afspiegelingen van de dominante 
oriëntaties van het aanwezige leiderschap. Met andere woorden: ook organisaties 
zijn wat betreft de wijze waarop ze zich verhouden tot hun omgeving te typeren 
op basis van hun primaire oriëntatie en die oriëntatie heeft ook haar effecten op 
de aard van de wisselwerking met de buitenwereld. Organisaties, te beschouwen 
als een specifieke vorm van een systeem, kunnen dan worden getypeerd op basis 
van hun oriëntaties en de aard van de wisselwerking met de omgeving. Die hebben 
hun invloed op de wijze waarop de organisatie de situatie definieert, zich op basis 
daarvan positioneert, op de keuzes van activiteiten, de vorm van de organisatie en 
de wijze waarop wordt gestuurd. Op basis van de aard van de oriëntatie, intern of 
extern gericht, zijn organisaties te typeren als systeemgedreven of als contextge-
dreven. In het eerste geval wordt betekenisgeving bepaald door interne oriëntatie 
en interne systeemimmanente waarden. In het tweede geval worden betekenissen 
verbonden aan externe ontwikkelingen en externe waarden. In het eerste geval 
reageren organisaties op de omgeving door die vanuit het eigen aanbod te ordenen 
en te benaderen, vaak door aanbodvergroting of -differentiatie, dan wel door zich 
voor de omgeving af te sluiten. De specificaties voor dienstverlening en producten 
worden door eigen inzichten bepaald. In het tweede geval wordt de toegevoegde 
waarde van de organisatie verbonden aan de ervaring van de gebruiker en niet door 
de eigen doelstellingen.105 

Individu en organisatie

Om inzicht te krijgen in wijze waarop de individuele ‘agency’ zich ontwikkelt 
in relatie tot het systeem is een analysekader nodig dat de onderzoeker in staat 
stelt om die interacties te interpreteren. Daartoe maken we gebruik van de con-
ceptuele frames van Bolman en Deal.106 Zij zien een organisatie als een complex 
geheel van activiteiten, doelstellingen, ambities en competitie en trekken daaruit 
de conclusie dat het niet zinvol is om vanuit één specifiek beoordelingskader of 
normensysteem naar organisaties en dus ook het leiderschap daarvan te kijken. Je 
kunt vanuit verschillende ‘frames’ naar organisaties kijken en op basis daarvan dan 
104 W. van Dinten en I. Schouten, Zijn zij gek of ben ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren 

(Delft 2008).
105 Zie voor de theoretische analyse van de relatie tussen organisaties en publieke waarden: M.H. 

Moore, Creating public value. Strategic management in government (Cambridge/London 1995).
106 L.G. Bolman, en T.E. Deal, Een andere kijk op organisaties. Over kunstenaarschap, keuzes en leider-

schap (Schiedam 1995).
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ook dienovereenkomstige verschillende waarnemingen doen. ‘Frame’ is hier op te 
vatten als een mentale landkaart en een set veronderstellingen waarmee de wereld 
wordt beschouwd. Ze spreken in dat verband van conceptueel pluralisme. Het 
aantrekkelijke van deze benadering is de afwezigheid van een normatief-ideologisch 
uitgangspunt. Bovendien is een organisatie altijd in ontwikkeling en komt een 
eendimensionaal referentiekader per definitie tekort ten opzichte van die dynamiek. 
De opvattingen van Bolman en Deal passen bovendien theoretisch gezien goed bij 
de principes van Giddens en Van Dinten gezien de centrale rol die zij toekennen 
aan de ambities en waarden van actoren en organisaties. De auteurs hebben vier 
‘frames’ gedefinieerd op te vatten als een ‘bril’ waardoor je naar organisaties kunt 
kijken. Dat zijn respectievelijk het structuurkader, het human-resourcekader, het 
politieke kader en het symbolische kader. Elk van deze vier omvat een standpunt 
van waaruit je een situatie beoordeelt en probeert te begrijpen. Het structuurkader 
beschouwt een organisatie als een configuratie van richtlijnen, sturing, structuren 
en doelstelling, taakverdeling en bevoegdheden. Het human-resourcekader richt 
zich op het verband tussen organisaties en menselijke eigenschappen en handelings-
motivaties. Het politieke kader verschaft inzicht in de wijze waarop in organisaties 
politieke (belangen)mechanismen en besluitvorming functioneren. Conflicten 
en machtsverhoudingen bepalen daarbij de wijze waarop organisaties als arena’s 
functioneren. Het symbolische kader laat zien hoe organisaties worden beïnvloed 
door symbolen en culturen, geconcretiseerd in ‘verhalen’, symbolen en ceremonieën. 
De organisatie is het toneel waarop mensen hun emoties vertonen en individuen 
gemeenschappelijke bezieling ervaren. We zullen met behulp van deze ‘frames’ de 
aard van het leiderschap van de hoofdpersoon nader duiden en proberen zichtbaar 
te maken op welke wijze dat leiderschap verband houdt met de ontwikkelingsfase 
van de organisatie en vice versa en vooral op welke wijze deze verbanden worden 
beïnvloed door het systeem, wet- en regelgeving als resultante van overheidsbeleid 
in het onderwijsdomein.

Individu en systeem 

Het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan de analyse van de relatie systeem 
en individu ontlenen we aan de opvattingen van Archer. Archer ziet het onder-
wijssysteem en de wijze waarop dat vorm krijgt als het politieke product van een 
machtsstrijd. De eigendomsverhouding in het onderwijs geeft antwoord op de 
vraag wie er ‘in control’ is. Veranderingen daarin worden aangebracht op grond van 
nieuwe doelstellingen door partijen die daartoe de macht hebben. Anders gezegd: wat 
willen mensen met het onderwijs en wat doen ze er aan? Zij beschrijft een theorie 
over de ‘educational activities of people’, een theorie over de micro-interventies die 
macro-systemen beïnvloeden. Het gaat om de effecten van onder meer individueel 
handelen. De rol van individuen onderkent ze dus als essentieel in dat proces. Archer 
stelt dan ook dat een ‘sociology of education’ ook rekening moet houden met de 
invloed van onafhankelijke actoren op veranderingen in het onderwijssysteem. Ze 
sluit daarbij aan bij de opvatting van Weber dat juist de instabiliteit van (sociale) 
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structuren ruimte geeft voor innovatieve activiteiten. De wijze waarop het individu, 
op te vatten als een constituent van een groep en daarmee een groepsbelang en 
niet als een ‘stand-alone’-actor, zijn situatie en daarmee zijn belang interpreteert is 
daarbij van belang. Het gaat immers om de afweging van kosten en baten met name 
van de ‘opportunity costs’: wat raakt het individu kwijt als er iets verandert of niet 
verandert? Aangenomen mag worden dat die belangen in grote mate overeenkomen 
met de waarden van de groep en het individu. Met andere woorden: psychologisch 
gezien ‘tolereren’ sociale groepen geen grote verschillen tussen hun uitgesproken 
belangen en de achterliggende waarden.107 Wolthuis heeft de ideeën van Archer 
wat betreft de indeling van belangengroepen en de aard van de interacties verfijnd 
met het oog op de toepassing van haar model op het Nederlandse bestel. We zul-
len voor de analyse van het optreden van de hoofdpersoon in zijn professionele 
carrière diens indeling waar mogelijk gebruiken om die acties nader te duiden. 
Opgemerkt moet daarbij worden dat zowel Archer als Wolthuis uitsluitend hebben 
gekeken naar de wijze waarop belangengroepen en maatschappelijke groeperingen 
invloed hebben uitgeoefend op veranderingen in het onderwijsbestel. Archer heeft 
in haar model getracht het micro-macrodualisme te overbruggen, maar besteedt 
daarbij eigenlijk geen aandacht aan het micro-niveau en voor zover ze dat doet, 
betreft het in meer abstracte zin het optreden van georganiseerde groepen. Zoals 
we hierboven hebben aangegeven trachten we dat dualisme te vermijden door de 
verbinding van het ‘agency’-principe aan het levensloopconcept en het toepassen 
van het analysemodel van Giele en Elder. 

Systeem en individuele besluitvorming

De wijze waarop en de motieven waarmee het individu zijn keuzes maakt, zijn van 
belang voor de effectiviteit van het systeem. Anders gezegd: hoe gaat ‘het systeem’ 
om met vraagstukken van individuele besluitvorming in relatie tot bijvoorbeeld 
gedragsbeïnvloeding van het individu ?108 Die vraag heeft een dubbel perspectief: 
hoe wordt door bijvoorbeeld de politieke principaal van het systeem de eigen 
besluitvorming gerealiseerd en hoe wordt daarbij omgegaan met de aard van de 
besluitvormingsprocessen van individuen die een rol spelen in de machtsarena?109 
In de psychologie worden de begrippen ‘keuze’ en ‘gedrag’ onderscheiden: kiezen 
is een selectie maken uit meerdere opties en gedrag is dat wat het individu doet, 
zijn handelingen als gevolg van de keuze. Vanwege het belang van die vraag voor de 
analyse gaan we hier nader in op enkele theoretische aspecten daarvan. Etzioni110 
onderscheidt drie instrumenten van machtsuitoefening door de staat in een door 

107 M.S. Archer, Social origins of educational systems (London 1984), 34.
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hem gehanteerde machtstypologie: dwang, ruil en overtuiging. Etzioni ziet de 
dominantie van middelen boven doelen, ‘goaldisplacement’, als een gevolg van de 
nadruk op rationele doelmiddel-oriëntaties: het doel heiligt uiteindelijk de middelen 
en daarmee zijn de middelen ‘heilig’ verklaard. De wijze waarop de overheid als 
actor in het systeem kijkt naar de werking van het systeem is overwegend die van het 
rationeel doel-middelmodel. Ook al leeft vaak het idee dat politieke besluitvorming 
een irrationeel, intransparant proces omvat, is er in de regel sprake van rationeel 
omgaan met machtsverhoudingen en doelgerichtheid111 en dat heeft op de eerste 
plaats zijn effect op de wijze waarop besluitvorming wordt geïnitieerd. Als alle 
schakels in het besluitvormingsproces op basis van rationele overwegingen zijn 
omgezet en daarmee de omgeving als besluitvormingsarena onder controle is, zijn 
de uitkomsten van het besluitvormingsproces als vanzelf de gewenste uitkomsten 
in termen van effecten van het besluit. In dit type politiek-rationeel denken is 
het besluit gelijk aan het resultaat. De kwaliteit van de maatregel hangt af van de 
omvang van het draagvlak en de bereikte overeenstemming. Het systeem is in deze 
manier van denken in ‘serie geschakeld’. Op de tweede plaats koestert de overheid 
kennelijke vooronderstellingen112 met betrekking tot de wijze waarop individuen 
keuzes maken binnen het bestel. Die vooronderstellingen blijken mede gebaseerd 
op het rational choice-model. Uit een WRR-studie blijkt dat bij de juistheid van deze 
theorie vraagtekens geplaatst kunnen worden en daarmee bij de effectiviteit van het 
gevoerde beleid113. Er wordt in de praktijk zelden voldaan aan de voorwaarden van 
rationele keuzes. Mensen missen de cognitieve vaardigheden om keuzes te maken, 
preferenties zijn inconsistent en mensen missen de wilskracht om gemaakte keuzes 
uit te voeren. Simon114 heeft de perceptie van de ‘homo economicus’ genuanceerd 
met zijn idee over de ‘bounded rationality’: de mens is maar beperkt in staat om 
opties te overzien en om te bepalen wat de effecten zijn van zijn uiteindelijke keuzes. 
Hij beschikt maar in geringe mate over alle informatie die nodig is om die rationele 
keuzes te maken. Bij besluitvorming blijken aspecten als de mate waarin de uitkomst 
acceptabel wordt en het niveau waarop het individu zijn ambities en aspiraties kan 
bevredigen van groot belang. De wijze waarop hij falen en succes inschat hangen 
vooral daarmee samen. Kiezen is vooral een proces van ‘problem-solving’ en minder 
van eliminatie van opties. Dat betekent dat besluitvorming een proces van fases 
is en niet een proces bestaande uit harde ‘breukvlakken’. Die fases kennen inter-
rupties, vertraging, terugkoppeling en kunnen een aantal malen worden herhaald 
voordat een volgende fase aan de orde is. Dat proces is niet lineair, sequentieel, 
vaak arbitrair op grond van onverwachte endogene of omgevingsfactoren. Dat 
vaak cyclische proces is in wezen een leerproces. Etzioni115 pleit daarom voor een 
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nieuwe benadering van besluitvormingsprocessen van individuen, gebaseerd op de 
rol van normatief-affectieve factoren en op het gefaseerde karakter van besluitvor-
mingsprocessen. De mens maakt keuzes die vooral gebaseerd zijn op emotionele 
geïnvolveerdheid en waardebetrokkenheid en niet louter op logisch-empirische 
afwegingen. Juist omdat (normatieve) waarden verbonden zijn met de affectieve 
gevoelens van mensen, spelen ze een zo belangrijke rol bij het beoordelen van 
bepaalde opties. Besluitvorming berust voor een significant deel op deze factoren, 
ze geven overwegend de doorslag bij besluitvorming. Dat geldt zowel voor de keuze 
van doelen als voor de keuze van middelen. Daarmee is dit niet-rationele proces 
nog niet irrationeel, integendeel vaak maakt het individu wel gebruik van rationele 
overwegingen. Er is daarom sprake van een continuüm van deze overwegingen, 
ze sluiten elkaar niet uit. Essentieel is echter dat de normatieve-affectieve factoren 
de feiten en de omgevingservaring ‘laden’ met betekenis en deze daarmee ‘gewicht’ 
krijgen. Daarom zijn keuzeprocessen ook individu-gebonden en zijn ze vanwege hun 
geïnternaliseerd-zijn, dominant. Faddegon116 wijst ook op de individuele verschillen 
van mensen in hun keuzegedrag en verbindt die op grond van diverse empirische 
studies aan persoonlijkheidskenmerken. Deze kenmerken zijn van grote invloed 
op de wijze waarop mensen omgaan met informatie, hun uiteindelijke keuzes en 
gedragingen. Etzioni betoogt dat met name keuzes op het gebied van onderwijs, 
loopbaan en banen vaak uitsluitend worden gemaakt binnen de algemene context 
van het normatieve-affectieve kader. Juist waardeoriëntaties zijn zijns inziens ge-
schikt als antistof tegen ‘goal-displacement’ omdat ze de excessieve preoccupaties 
met doelen, en dus met middelen, corrigeren. Deze inzichten zijn met name van 
belang voor de interpretatie van het handelen van de hoofdpersoon als professional. 
Ze verschaffen echter ook nader inzicht in de functie van het onderwijssysteem in 
relatie tot het toegankelijkheidsthema. In deel IV komen we op dit aspect van het 
keuzevraagstuk terug. 

3.4 Individu en systeem: de micro/macro-thematiek 

De vraagstelling van deze studie betreft de interactie tussen individu en systeem. 
In de sociale wetenschappen spreken we dan over het micro-macro-debat en de 
methodologische en theoretische aspecten daarvan. Omdat dit debat de essentie 
van deze studie raakt, gaan we daar nader op in. Het gaat daarbij vooral om de 
vraag hoe moet worden omgegaan met de relatie tussen individu en samenleving, 
de ‘micro-macro-gap’. De microsociologie beweegt zich op het niveau van de ‘face-
to-face-interactie’, de studie van het alledaagse gedrag, met concrete menselijke 
handelingen. De interpretatieve richtingen, die hiertoe behoren, gaan ervan uit dat 
mensen capabele actoren zijn: ‘knowledgeble agents’. Deze scholen benadrukken 
dat mensen weten van het ‘waarom’ van hun handelen. Macrosociologie heeft 
vooral betrekking op de analyse van (grootschalige) sociale systemen, een politiek 

116 K. Faddegon, Psychologische verschillen in keuzegedrag, in: Tiemeijer, De menselijke beslisser, 
116.
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systeem of economische orde en richt zich daarbij met name op de veranderingen 
op langere termijn. Waar sociologen ook over van mening mogen verschillen, over 
het volgende lijkt men het wel eens te zijn: ‘micro’ wordt gekoppeld aan de notie 
‘individu’, waar ‘macro’ het collectieve niveau bestudeert.117 Huber concludeert 
daarbij dat de interactie tussen micro en macro – en vice versa – alleen bestudeerd 
kan worden vanuit een historische benadering. Alleen vanuit dat perspectief kan 
worden waargenomen hoe bewegingen op macroniveau zowel met elkaar verband 
houden als met het gedrag, de pogingen en triomfen, van individuele mensen. Met 
andere woorden: individuen reflecteren evolutionaire sociale veranderingen in hun 
eigen microkosmos. Macrotrends worden geïnternaliseerd als persoonlijke proble-
men. Vervolgens leidt de weerslag van de cumulatie van persoonlijke antwoorden 
en beslissingen weer tot nieuwe collectieve problemen. Maslow118 meent dat de 
subjectieve waarde die agents hechten aan goederen en gebeurtenissen uiteindelijk 
bepaalt wat hun interesse is in deze waarden en gebeurtenissen. Dat is de intrinsieke, 
individuele bron voor de persoonlijke motivatie.

Bourdieu voerde de mens als gesocialiseerd individu in als sociale actor, gedetermi-
neerd door de omgeving, maar ook beschikkend over keuzevrijheid.119 Sociologie 
is bij Bourdieu als het ware een vorm van sociale topologie. De voorstellingen van 
mensen zijn nauw verbonden met de sociale positie die zij in de sociale ruimte 
innemen. Naast de sociale positie moet echter ook de interactie tussen mensen 
worden bestudeerd. De combinatie van die twee factoren leidt tot betekenis en 
sociologische kennis. In zijn visie is classificering de kern van sociale en organi-
satorische ordening. Bourdieu is in die zin een conflictsocioloog. Hij ontwikkelde 
daartoe het begrip ‘veld’ (champ) en het begrip ‘klasse’. Klassen zijn in zijn ogen 
verzamelingen van individuen met gelijke posities en onderworpen aan overeen-
komstige conditioneringen. Een maatschappelijke klasse is voor Bourdieu een 
groep met gedeelde ervaringen en overeenkomstige strategieën en ambities. Wat 
de klasse bindt is de habitus. De samenleving bestaat uit verschillende, elkaar 
overlappende, velden, zoals politiek, wetenschap en kunst. Binnen deze velden is 
een voortdurende (deels onbewuste) machtsstrijd gaande tussen de medespelers 
om de schaarse middelen die binnen dat veld op het spel staan. Binnen elk veld 
gelden specifieke, deels onbewuste spelregels waar de deelnemers zich aan moeten 
houden. Om in een veld macht en invloed te verwerven hebben mensen ‘kapitaal’ 
nodig. Het gaat dan niet alleen om ‘economisch kapitaal’ zoals geld en onroerend 
goed, maar ook om ‘cultureel kapitaal’, zoals kennis, vaardigheden en opleiding, en 
om ‘sociaal kapitaal’: relaties en netwerken. Later heeft Bourdieu hier nog andere 
vormen van kapitaal aan toegevoegd, zoals symbolisch en linguïstisch kapitaal. 
In elk veld ontwikkelen mensen onbewust een bepaalde ‘habitus’, een duurzame 
manier van waarnemen, denken en handelen, waarmee zij zich in het veld kunnen 

117 J. Huber, (red.), Macro-Micro Linkages in Sociology (Newbury Park 1991), 12.
118 A.H. Maslow, Motivatie en persoonlijkheid (Rotterdam 1972).
119 Bourdieu, P., Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip (gekozen door Dick Pels), (Amsterdam 
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handhaven en verder kunnen komen. Mensen die zich al lang in een veld bevinden, 
bijvoorbeeld sinds hun geboorte, hebben een voorsprong op nieuwkomers, omdat 
de habitus bij hen volledig geïnternaliseerd is. De habitus, als mentale structuur, is 
dus door het samenspel van individuen gevormd, om vervolgens structurele vormen 
aan te nemen die hun handelen verder beïnvloedt. Zie hier de sleutel tot de relatie 
individu en maatschappij, de verbinding tussen micro en macro. Elk individu heeft 
een eigen biografie en daarmee een eigen habitus, die habitus is echter een variant 
op de modale habitus van de groep waartoe hij behoort. 

Giddens120 heeft geprobeerd om de waterscheiding tussen de studie van sociologische 
processen op macroniveau – ‘the big picture of society’: structuren, systemen en in-
stituties – en die op microniveau – wat betekent het alledaagse leven voor individuen 
– te overbruggen. Zijn structuratietheorie kan worden beschouwd als een sociale 
theorie die antwoord geeft op het klassieke actor-structuurdualisme121. Zijns inziens 
is het centrale probleem in het ‘micro-macro-debat’ dat van de definitie. Giddens 
rekent de studie van het alledaagse gedrag in situaties van face-to-face interactie 
tot de microsociologie. De stromingen die hiertoe gerekend kunnen worden, zoals 
symbolisch interactionisme en etnomethodologie, zijn volgens hem ‘strong on action, 
weak on institutions’. Op het vlak van de analyse van structuur en macht schieten 
deze richtingen dus tekort. Macrosociologie houdt zich volgens Giddens bezig met 
de analyse van grootschalige sociale systemen en de analyse van de veranderingen 
op langere termijn. De richtingen die hiertoe behoren, objectivisme, structuralisme 
en het functionalisme, zijn ‘strong on institutions, weak on action’. Volgens Giddens 
wordt het macrosociologische standpunt traditioneel aangehangen door veel empi-
rische onderzoekers die bijzonder gecharmeerd zijn van kwantitatieve methoden. 
Hij bestrijdt de juistheid van het positivistische paradigma in de sociologie dat 
zoekt naar universele wetten die voorspellen hoe samenlevingen werken en zich 
ontwikkelen, zonder aandacht voor de betekenis van het handelen van individuele 
actoren. Tegelijkertijd is hij ook weer niet van mening dat het individu als uniek 
aangrijpingspunt voor analyse centraal moet staan. Een serieuze verklaring van 
ontwikkelingen in samenlevingen ligt zijns inziens altijd ergens in het netwerk van 
micro- en macro-krachten. Daarmee doet hij een poging om de tweespalt tussen 
voluntaristische, subjectivistische of actorcentrische interpretaties van de sociale 
werkelijkheid enerzijds en deterministische, objectivistische of structuurcentrische 
interpretaties anderzijds te doorbreken.122 Voor Giddens zijn gedrag en structuur 
niet te scheiden maar staan ze in functie van elkaar. Ze zijn op elkaar betrokken.123 
Hij werkt dit uit in zijn structuratietheorie. Individuen profiteren van de sociale 
structuur bij hun socialisatieproces, door hun handelen dragen ze echter ook bij aan 

120 Giddens, Profiles and critiques in social theory. 
121 D. Jacobs, ‘Het structurisme als synthese van handelings- en systeemtheorie?’, in: Tijdschrift voor 
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de veranderingen in de sociale structuur.124 Er is dus sprake van een voortdurend 
proces van verduurzaming en vernieuwing. De ‘actor’ is handelingsbekwaam125 
en zich bewust van zijn handelen. Handelingsbekwaamheid is het vermogen om 
‘het verschil te maken’, om dingen te doen waardoor er iets gebeurt in de wereld, 
dingen die niet zouden plaatsvinden indien de actor een bepaalde handeling niet 
zou hebben verricht. Hij gebruikt daarvoor de sociale structuur en verandert deze 
tegelijkertijd. De structuur is daarmee medium en uitkomst. ‘We could say that the 
historical process of structuration is emphatically not a mediation between individual 
and society, for both individual and society are its products, or its contents, not its 
starting points.’126 Giddens poogt het dualisme tussen individu en maatschappij in 
een nieuw kader te plaatsen met behulp van de notie van de dualiteit van structuren: 
‘the essential recursiveness of social life as constituted in social practices; structure is 
both medium and outcome of the reproduction of practices’.127 Hij ziet de productie 
en reproductie van de maatschappij als een kundige prestatie van de leden ervan 
en niet zonder meer als een mechanische reeks van processen.128 Deze benadering 
is voor deze studie vooral van belang omdat hierin de empirische data afkomstig 
zijn van een levensloop. Dat betekent dat vanuit het individu wordt gekeken naar 
de samenleving en de daarin te onderkennen structuren. Tegelijkertijd beleeft de 
protagonist die omgeving zowel in termen van zingeving als in die van richting 
geven en dominante factor. Het is dat reflectieve vermogen van actoren dat reflexieve 
zelfregulering van sociale systemen mogelijk maakt.

Giddens’ opvattingen geven ook ruimte aan de complexiteit van het menselijk 
gedrag en de menselijke vaardigheden. Die zijn niet altijd op discursief, dat wil 
zeggen reflectief, niveau beschrijfbaar. Door onderscheid te maken tussen praktisch 
bewustzijn en het discursief bewustzijn geeft hij aan dat in de sociologie niet gewerkt 
kan worden met voorspellende theorieën en universele wetten. De kennis van ons 
handelen is daarom beperkt. We onderkennen de voorwaarden van ons handelen en 
ook de gevolgen daarvan niet altijd vooraf. In het systeem van sociale reproductie 
zijn de niet bedoelde gevolgen weer niet-onderkende voorwaarden voor nieuw 
handelen. Als aspect van Giddens’ ’knowledgeability’ zijn tevens de onbewuste 
motieven, drijfveren en verdringingsmechanismen van belang. Daarmee maakt hij 
ook de niet-bewuste onderdelen van het menselijk handelen tot element van het 
sociologisch domein. Giddens hecht in dat verband ook belang aan het element 
‘macht’, het middel dat individuen in staat stelt om doelen te bereiken en dat hen 
ook als ‘transformatief vermogen’ in staat stelt de sociale en materiële wereld te 
veranderen. Die macht is nauw verbonden met ‘knowledge’. Het gaat in deze studie 
vooral over onderwijs als systeem en structuur, in de betekenis die Giddens een 
deze begrippen geeft. Giddens definieert structuur als de recursief georganiseerde 

124 Ibid, 31. 
125 Jacobs, Het structurisme, 343.
126 Huber, Macro-Micro Linkages, 59 (cursief gedeelte in citaat).
127 Ibid., 20.
128 Giddens, Nieuwe regels voor de sociologische methode, 173. 
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regels in de samenleving, hulpbronnen van interactie. Deze worden pas zichtbaar 
in de interactie en materialiseren zich in de toegepaste regels. Het systeem wordt 
gevormd door de interactie-patronen die in de tijd zichtbaar worden en waarvan 
de meest duurzame ‘instituties’ worden genoemd: zoals het rechtssysteem en het 
onderwijssysteem. Het conceptuele onderscheid dat Giddens maakt tussen struc-
tuur en systeem geeft ruimte aan handelingsbekwame en ter zake kundige actoren. 
Het onderscheid tussen en de wisselwerking van ‘agens’ en structuur leidt tot een 
dynamiek die bij uitstek zichtbaar wordt in het levensloopconcept dat gehanteerd 
wordt in deze studie. De wijze waarop die dynamiek zich voltrekt en de effecten 
daarvan op beide factoren zal deze studie zichtbaar moeten maken. Daarbij is het 
goed in gedachten te houden dat die structuren volgens Giddens niet alleen als 
‘constraints’ maar ook als ‘enablers’ moeten worden beschouwd. Deze vraagstel-
lingen, inzichten en conclusies zijn waardevol in relatie tot de onderzoeksvraag 
van deze studie en sluiten aan bij de intuïtieve veronderstellingen en vermoedens 
die eraan ten grondslag lagen. 

3.5  Individu en samenleving: Flyvbjerg, een proeve van integrale 
epistomologische benadering

De methodologische plaatsbepaling van deze studie en de poging om een methodisch 
fundament te leggen onder het onderzoekstraject leverden veel inzichten op en 
gaandeweg steeds meer ondersteuning voor de gekozen aanpak. Wat zich echter 
ook liet gelden was het ontbreken van een meer samenhangende visie op de studie 
van individu en samenleving in relatie tot de betekenis van waarden voor de wijze 
waarop individuen hun leven inrichten. Voor dat integrale kader bleken de opvat-
tingen van de Deense socioloog Flyvbjerg voor ons belangrijk te zijn.129 Flyvbjerg 
verwoordt in zijn werk in epistomologische zin wat de toegevoegde waarde is van 
kwalitatief onderzoek juist vanuit die waardeoriëntaties ook waar het gaat om de 
rol en de taak van de onderzoeker. Hij is daarbij schatplichtig aan Giddens. Als 
antwoord op de vraag welke methodologie geschikt is voor de sociale wetenschappen 
komt Flyvbjerg uit bij Aristoteles’ ‘phronesis-begrip’. Aristoteles130, aldus Flyvbjerg, 
onderscheidde drie begrippen met betrekking tot de wetenschappen. ‘Episteme’ 
heeft betrekking op de productie van onveranderlijke kennis, de universalia, en 
geschiedt op basis van analytische rationaliteit. Dit begrip correspondeert met de 
moderne natuurwetenschappelijke opvattingen. ‘Techne’ kan worden vertaald als 
technische kennis, als vakmanschap, als kunstenaarschap. Het doel van ‘techne’ is 
de toepassing van technische kennis en vaardigheden. ‘Phronesis’ legt de nadruk 
op praktische kennis en praktische ethiek (‘gezond verstand’) in relatie tot wat de 
praxis vereist en de omgeving vraagt. Dit begrip is verwant aan ‘le sens pratique’ van 
Bourdieu, op te vatten als praktisch vernuft en spelgevoel. ‘Phronesis’ is een vorm 

129 Flyvbjerg, Making social science matter.
130 Aristoteles, Ethica Nicomachea, (Budel 2005), 201. 
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van kennis die vooral samenhangt met waarden en activiteiten.Volgens Flyvbjerg 
is dit concept belangrijk voor de sociale wetenschappen omdat menselijk gedrag 
niet zo zeer te maken heeft met universele concepten als wel met gedragingen in 
bijzondere omstandigheden waarin mensen besluiten nemen. Voor de goede orde: 
Flyvbjerg wijst de klassieke natuurwetenschappelijke paradigmata niet af. Hij is 
geen voorstander van een dualistisch ‘of/of-benadering’ maar propageert de ‘en/en’ 
benadering. Hij acht ‘phronesis’ in hoge mate toepasbaar in de wetenschappelijke 
methode. Phronesis gaat over waarden, over de interactie tussen het algemene en het 
bijzondere die plaatsvindt door middel van processen als overweging, beoordeling 
en keuzes maken.131 Flyvbjerg haalt Foucault aan die stelt dat het gedrag van mensen 
ethisch van aard is en altijd betrekking heeft op de relatie met de gemeenschap, de 
sociale en politieke praxis.132 Ten principale is het doel van sociale wetenschappen 
die een ‘phronesische’ benadering voorstaan, analyses te maken en interpretaties 
te geven van het gedrag van mensen en de status van waarden en belangen in de 
samenleving, de praxis derhalve. Dat gedrag is in hoge mate contextafhankelijk 
en niet in hoge mate voorspelbaar. Dat houdt in dat de sociale wetenschappen het 
meest te bieden hebben door concrete, contextafhankelijke situaties te analyseren 
waarin overwegingen en praxis centraal staan en waarbij de focus ligt op waarden. 
Hier sluiten de ideeën van Flyvbjerg nauw aan bij die van Gibbons met betrekking 
tot de wijze van kennisverwerving in het domein van de humane wetenschappen, 
de modus 2 kennis.133 

De epistomologie moet zich daarbij niet beperken tot vragen als ‘wat is kennis?’ en 
‘wat kunnen we weten?’134, want de vraag naar kennis houdt ook een meer dyna-
mische vraagstelling in: hoe verwerven mensen kennis en vaardigheden? Die vraag 
hangt samen met de rol van de omgeving.135 Flyvbjerg ontwikkelt op grond van die 
dynamische vraagstelling een alternatief concept voor de sociale wetenschappen dat 
gebaseerd is op context, beoordeling en praktische kennis. Hiermee legt Flyvbjerg 
ook de epistomologische basis voor het analysemodel van Giele en Elder. Hij stelt dat 
de klassieke wetenschappelijke methode, gebaseerd op hypotheseformulering met het 
doel contextonafhankelijke voorspellende uitspraken te doen niet geschikt is voor de 
sociale wetenschappen. Deze moeten daarom niet pogen de natuurwetenschappen 
in deze te evenaren: ‘… it can be phenomenologically demonstrated that the natural 
sciences are relatively cumulative and predictive, while the social sciences are not and 
never have been.’136 De sociale wetenschappen bevinden zich ook niet in een voorfase 
van het natuurwetenschappelijke, positivistische, paradigma, in die zin als zouden 
de gedragswetenschappen nog niet volwassen zijn. Beide wetenschapsdomeinen 
verschillen dusdanig fundamenteel dat er geen sprake kan zijn van het toepassen 

131 Flyvbjerg, Making social science matter, 57.
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van overeenkomstige onderzoeksprocedures. De grondslag voor die redenering ligt 
in de omstandigheid dat de natuurwetenschappen zich bezig houden met fysieke 
objecten en de sociale wetenschappen met menselijke wezens die reflecteren en 
interpreteren. Met andere woorden: het object is ook een subject.137 Dit gegeven is 
door Giddens de ‘dubbele hermeneutiek’ in de sociale wetenschappen genoemd.138 
De onderzoeker als interpreet maakt deel uit van de wereld die hij onderzoekt, 
waarin objecten ook zichzelf interpreteren en dus subjecten worden. De dubbele 
hermeneutiek valt samen in onderzochte en onderzoeker. Met betrekking tot de 
positie en vaardigheden van de onderzoeker merkt Flyvbjerg op dat deze niet 
kunnen worden ontleend aan generieke logische en methodologische regels met 
betrekking tot de wetenschappelijke rationaliteit. Immers die vaardigheden zijn 
altijd situationeel gebonden. ‘In general, an important difference between the social 
and the natural sciences is that the background conditions in the social world are 
not physical facts. Nor are they psychological facts about what individuals desire 
and what they believe to be rational. The background conditions are patterns of 
behaviour, which are characterised by expert exercise of tacit skills.’139 Van belang 
is ook de opvatting van Flyvbjerg over de wijze waarop de onderzoeker zijn ‘basic 
skills’ verwerft. Dat gebeurt net zoals andere professionals op hoog niveau dat doen: 
piloten, inspirerende leraren, financiers, bekwame schoenmakers en prijswinnende 
journalisten. Onderzoekers hoeven hun vaardigheden niet volgens voorafgestelde 
regels te rechtvaardigen om ze met succes te kunnen toepassen. Flyvbjerg noemt 
ze ‘tacit skills’ en verbindt dat begrip met het concept van ‘practical consciousness’ 
van Giddens. ‘Tacit skills are that level on which expert researchers operate’.140 
Deze interpretatie van het wetenschappelijke ambacht sluit nauw aan bij wat Mills 
‘intellectual craftsmanship’ heeft genoemd: social science als ‘the practice of a craft’ 
waarbij de eigen levenservaringen van de wetenschapper de intellectuele arbeid 
‘voeden’141. Twee elementen zijn naar het oordeel van Flyvbjerg cruciaal in de 
sociale wetenschappen: context en oordeel. De context is bepalend voor het men-
selijk leven en individuen vellen permanent oordelen over en kennen waarden toe 
aan verschijnselen. Voor het belang van de context baseert Flyvbjerg zich onder 
andere op Bourdieu.142 Verschijnselen kunnen alleen maar worden geïnterpreteerd 
binnen de context waarin ze plaatsvinden.143 Omdat individuen de wereld om hen 
heen voortdurend beoordelen en waarderen, moet de wetenschappelijke methode 
daarmee rekening houden. Het volgende citaat bevat de kern van die opvatting: 
‘… that human activity cannot be reduced to a set of rules, and without rules there 
can be no theory.’144 
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De methodologische opvattingen van Flyvbjerg zijn onzes inziens goed bruikbaar om 
de analyse van het autobiografisch materiaal mogelijk te maken, omdat ‘phronesis’ 
gericht is op al datgene wat variabel is, op specifieke cases, op datgene wat niet 
onder universele regels valt. 

4. Onderzoeksmethode

4.1  Kwalitatief onderzoek en de gevalsstudie

Zoals we in hoofdstuk 1 van dit deel hebben aangegeven kan ons onderzoek als 
‘kwalitatief ' worden getypeerd. Boeije definieert dat type onderzoek als volgt: ‘In 
kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken 
hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en 
hoe ze zich op basis daarvan gedragen.’ Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die 
het mogelijk maken om het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte 
mensen te leren kennen met het doel om het te beschrijven en waar mogelijk te 
verklaren.145 De keuze voor de kwalitatieve benadering vloeit voort uit de aard van 
het empirisch materiaal. Biografisch onderzoek wordt immers vaak gehanteerd 
in situaties waarin nog weinig bekend is van het te onderzoeken terrein, dan wel 
wanneer de onderzoeker op zoek is naar onderliggende oorzaken of aspecten van 
bepaalde verschijnselen gegeven de probleemstelling van het onderzoek.146 Daar-
mee was de biografische methode147 als zodanig ook een gegeven. Het biografisch 
perspectief maakt het mogelijk een levensverhaal te onderzoeken waarin ervaringen 
in verschillende levensdomeinen en -fasen samenhangend zijn geordend en door 
de ordening ook betekenis krijgen. Daarom zijn biografische verhalen bij uitstek 
geschikt voor sociologisch levenslooponderzoek, ze verlenen zicht op de interactie 
tussen ‘structure’ en ‘agency’. Biografische verhalen kunnen inzichtelijk maken 
hoe structuren levens vormgeven, hoe mensen daar betekenis aan geven en hoe 
ze hun eigen ‘agency’, dat wil zeggen: de mate waarin ze zelf onafhankelijk hebben 
gehandeld en eigen keuzes hebben kunnen maken, ervaren.148 De grondslag van 
deze studie was het vermoeden dat de leer- en onderwijsloopbaan van de protagonist 
bruikbaar basismateriaal zou bieden voor een onderzoek dat in meer kwalitatieve 
zin inzichten zou kunnen opleveren ten aanzien van de interactie tussen school 
en individu. Die vraagstelling sluit aan bij de opvatting die stelt dat onderzoekers 
die kwalitatief onderzoek doen, dat doen omdat ze menen daarmee dichter bij 
de werkelijkheid te komen die ze willen begrijpen. Ze zijn als het ware hun eigen 
onderzoeksinstrument. Dit geldt uiteraard in extreme mate voor de autobiografie 
145 Boeije, Analyseren in kwalitatief onderzoek, 27. 
146 G. Geerdink, ‘Onderzoeken vanuit biografisch perspectief, gebruikmakend van de biografische 
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van de onderzoeker zelf als onderzoeksobject. Menselijk gedrag moet voor een niet 
onbelangrijk deel worden verklaard op basis van betekenisverleningen in het leven 
van alledag. Kwalitatieve onderzoekers moeten zich daarom vooral als persoon 
inzetten om inzicht te krijgen in het leven van anderen. Kwalitatief onderzoek laat 
onderzoekers als persoon niet onverschillig.149 De rechtvaardiging voor de aanpak 
van deze studie zit in de rijkdom van het biografisch materiaal als verzameling van 
ervaringen, functies en rollen ten behoeve van wetenschappelijke analyse. ‘The 
value of the life story movement lies elsewhere: the perspective it implies allows 
one to take a new look at old questions (e.g. aging, social mobility, migration, 
elites, marginality, or social movements); to open new fields (especially at the level 
of symbolic processes, e.g. life-long meaning construction); and to explore new 
approaches (…). Above all, it constrains researchers to pay attention to the various 
levels of social life, to become sensitive to the weight of history, and to conceive of 
the present as history in the making. In short, it is highly challenging. Herein lies 
its fragility; herein lies its strength.’150

Nijhof151 ziet de toegevoegde waarde van het levensverhaalonderzoek vooral in de 
omstandigheid dat kwantitatief onderzoek ‘aan de buitenkant’ blijft, want wat doen 
mensen precies als ze doen wat de statistieken zeggen? Wat beweegt hen en welke 
betekenissen geven ze? Het belangrijkste motief voor levensverhaalonderzoekers 
is dat zij hun betekenissen niet vooraf willen opleggen aan de onderzochten. De 
levensverhaalonderzoeker begint zijn onderzoek zelden met theorieën en begrippen 
in het hoofd. Hij noemt als voordelen van het levensverhaalonderzoek onder meer 
dat theorieën niet worden getoetst maar ontwikkeld en dat ze meer oog hebben voor 
de heterogeniteit in de opvattingen en handelwijzen van mensen. Die worden niet 
gehomogeniseerd en gestandaardiseerd, zoals sociologen vaak gewend zijn te doen.

Het autobiografische levensverhaal in deze studie kan ook worden beschouwd als een 
casus of gevalsstudie.152 De gevalsstudie is met name geschikt om het begrip voor de 
subjectieve ervaringen van de onderzochte personen te vergroten.153 Eerder hebben 
we gezien dat de casestudy valt onder de categorie van het exploratief onderzoek. 
Flyfbjerg ziet in de casestudy een bijzonder geschikte manier om contextafhan-
kelijke kennis te genereren. Hij bestrijdt de door velen veronderstelde tendens in 
casestudies om de vooronderstellingen van de onderzoeker te bevestigen (‘bias 
toward verification’), waardoor de wetenschappelijke waarde twijfelachtig zou zijn, 
en stelt daar tegenover dat de casestudie haar eigen rigiditeit kent, die niet minder 
strikt is dan die van de kwantitatieve methoden. Het voordeel van de casestudy is 
dat deze kan inzoomen op levensechte situaties en dat deze inzichten kan testen in 

149 Maso en Smaling, Kwalitatief onderzoek, 10. 
150 Bertaux en Kohli, The Life Story Approach, 233. 
151 E.L. Bohlmeijer en G. Westerhof, De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en 

toepassingen in onderzoek en praktijk (Houten 2007), 150. 
152 R.K. Yin, Case Study research. Design and Methods (Thousand Oaks/London/New Delhi 2003). 
153 S.F. Schram, ‘Beyond Paradigm: Resisting the Assimilation of Phronetic Social Science’, in: Politics 

& Society, 32, 3 (London 2004), 417-433, 430.
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directe relatie tot verschijnselen zoals die zich in de praktijk ontwikkelen.154 Het 
verhaalde leven is in die zin het feitelijke leven. Er is sprake van interne geldigheid 
naar de mate waarin de verzamelde gegevens een juiste afspiegeling vormen van 
de bestaande werkelijkheid.155

Op zich is het onzes inziens niet van wezenlijk belang voor deze studie of zij voldoet 
aan de vormvereisten van de casestudy. Dat is immers een van de vele strategieën 
om onderzoek te verrichten. Belangrijker is het aan te tonen dat deze studie intrin-
sieke toegevoegde waarde heeft zowel in termen van methodologie als in termen 
van validiteit van opbrengsten. In dat verband is het goed in te gaan op de op de 
kritische kanten van de casestudie.156 Casestudies geven onder meer weinig grond 
voor generalisaties en vragen langdurig en intensief onderzoek. Het eerste bezwaar 
kan worden ondervangen door de doelstellingen, beperkingen en pretenties van het 
onderzoek nauwkeurig te definiëren. Dat hebben wij hierboven getracht te doen. 
Het tweede probleem, dat van de noodzakelijke duur van het onderzoek, is in het 
licht van de onderhavige casus van bijzonder belang. Onze casus, de autobiografie, 
heeft immers betrekking op een langdurige periode uit een mensenleven en kent 
een grote mate van intensieve betrokkenheid van de onderzoeker. Daarmee voldoet 
dit onderzoek op een zeer specifieke manier aan deze voorwaarden. Voor zover de 
essentie van casusonderzoek is het belichten van besluiten of een reeks van besluiten, 
sluit die essentie goed aan bij de doelstellingen van ons onderzoek.157 Voor Yin is de 
casestudie een empirisch onderzoek dat een eigentijds fenomeen betreft binnen een 
‘real life’ context, specifiek als de grenzen tussen fenomeen en context niet helder 
en evident zijn. In zoverre voldoet dit onderzoek ook aan deze definitie. Flyfbjerg 
beargumenteert dat de sociale wetenschappen in laatste instantie niets anders te 
bieden hebben dan concrete, contextafhankelijke kennis en dat de casestudie zeer 
geschikt is voor het produceren van deze kennis. Voor hem beperkt de waarde van 
de casestudie zich niet tot hypotheseformulering. “For researchers, the closeness of 
the case study to real-life situations and its multiple wealth of details are important in 
two respects. First, it is important for the development of a nuanced view of reality, 
including the view that human behaviour cannot be meaningfully understood as 
simply the rule-governed acts found at the lowest levels of the learning process, and 
in much theory. Second, cases are important for researchers’ own learning process 
in developing the skills needed to do good research.158 

154 Flyvbjerg, Making social science matter, 82. 
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4.2 Het verhaal als autobiografie

Hij die bestaan heeft, kan voortaan niet meer niet geweest zijn: 
dit geheimzinnige en ten diepste duistere feit van het ‘geweest’ 
zijn, is zijn reisbiljet voor de eeuwigheid.

(Paul Ricoeur)

Zoals we hebben gezien, staat in kwalitatieve onderzoeksmethoden de subjectieve 
betekenisgeving door de onderzochte(n) centraal. Daarom gaan we nader in op 
de theoretische uitgangspunten die het biografisch perspectief en de biografische 
methode kenmerken.159 Dresden160 ziet de autobiografie als een bijzondere vorm 
van biografie en definieert de laatste als ‘het verhaal van een mensenleven’. De 
biografie is slechts mogelijk als verhaal en daarmee is ook de theoretische vraag-
stelling gedefinieerd. Hij ziet de autobiografie als een ‘merkwaardige tussenvorm’ 
van geschiedschrijving, waarin de auteur enerzijds gebonden is aan de historische 
werkelijkheid, aan de feiten zoals die zich hebben voorgedaan, maar anderzijds deze 
werkelijkheid in zich heeft, sterker nog deze werkelijkheid is. De auteur dient zich, 
evenals de historicus, aan de werkelijkheid te houden, waaraan hij niets veranderen 
kan. Evenals de historicus moet hij deze ordenen. Dresden wijst hierbij op de dubbele 
eis van ‘hebben’ en ‘zijn’. Het gaat niet alleen om de opsomming van feiten, maar 
ook om het ‘probleem’ van de wijze waarop geleefd is. ‘De biograaf dient zijn held 
ook enigermate te ‘zijn’.161

Allereerst maakt de biografische methode gebruik van narratieve data, de structuur 
daarvan is verhalend. Data moeten vooral gezien worden als de betekenisvolle 
gebeurtenissen voor de hoofdpersonen. Het verhaal is als dataverzameling een 
constructie van de verteller zelf, in retrospectief, waarbij de aard van de constructie 
wordt bepaald door het thema dat centraal staat. Biografische verhalen staan altijd 
in een ruimtelijke en temporele historische context. Het levensverhaal wordt door 
de socio-historische inbedding een levensgeschiedenis, de ‘life story’ is daardoor 
te onderscheiden van de ‘life history’. Dat is het contextualistische kenmerk van 
de biografische methode. Omdat mensen betekenis geven aan hun leven door de 
interactie met andere mensen en instituties is er ook sprake van een interactionistisch 
principe. Tenslotte zijn levensverhalen momentopnamen in ontwikkelingsproces-
sen. Ze zijn niet af, maar onderdeel van een dynamisch proces. Lejeune definieert 
de autobiografie als volgt (in vertaling): ‘De autobiografie is een retrospectieve 
vertelling in proza die verteld wordt door een bestaande persoon over zijn/haar 
eigen bestaan, wanneer daarbij de nadruk ligt op zijn/haar persoonlijk leven, in 
het bijzonder op de geschiedenis van zijn/haar persoonlijkheid’.162 Daaruit is af te 

159 Kelchtermans, De biografische methode, 133.
160 S. Dresden, Over de biografie, 33. 
161 Ibid., 65. 
162 Ph. Lejeune, Le Pacte Autobiographique (Seuil/Paris 1975) 14. 
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leiden dat de autobiografie de vorm heeft van een proza-vertelling, de geschiedenis 
van het leven daarvan het onderwerp is, de verteller en de auteur identiek zijn, de 
verteller en hoofdpersoon identiek zijn en dat ten slotte het verhaal in retrospectief 
wordt verteld. Het was natuurlijk mogelijk geweest de autobiografie in de derde 
persoon te vertellen. Dat had methodologisch wellicht een wat minder complexe 
situatie geschapen, maar daarmee zou ernstig tekort zijn gedaan aan het authen-
ticiteitskarakter van het verhaal en tevens onterecht afbreuk aan de persoonlijke 
betrokkenheid van de auteur. Tegelijkertijd zou een dergelijke keuze weer nieuwe 
verklaringen en rechtvaardiging behoeven. Ook in een verhaal dat in de derde 
persoon enkelvoud is geschreven, is sprake van een (verborgen) verteller in de eerste 
persoon.163 Dit zijn alle vooral formele overwegingen over formele kenmerken. 
Lejeune heeft echter onderkend dat de autobiografie niet door formele kenmerken 
wordt gedefinieerd, maar ten principale door de bedoelingen van de schrijver en 
het uitgangspunt dat ook de lezer die bedoelingen als gegeven accepteert: dat is de 
code.164 De lezer sluit als het ware een pact met de schrijver, of anders gezegd: de 
auteur stelt zijn lezer een leesverdrag voor: ‘le pacte autobiographique’. De vraag of 
er een controleerbare overeenkomst bestaat tussen het geschrevene en de werkelijk-
heid waarover geschreven wordt, is in een autobiografie van minder belang dan 
in wetenschappelijke of journalistieke teksten. Anders gezegd: de waarde van de 
autobiografie neemt niet af of toe met de mate van referentiële overeenkomsten. Zoals 
Schipper terecht opmerkt is het moeilijk achterhaalbaar in welke mate een auteur de 
waarheid schrijft over zijn eigen leven. Maar er bestaan wel objectieve maatstaven 
om vast te stellen hoe de schrijver wenst dat zijn tekst zal worden gelezen: als een 
relaas van fictie of een relaas van feiten.165 Die afspraken zijn echter tijdgebonden 
en afhankelijk van het doel van de autobiografie. Gegeven de definitie van Lejeune 
is het verhaal van deze studie niet in alle opzichten een autobiografie te noemen. 
Het hoofdonderwerp is immers niet primair de persoonlijkheidsontwikkeling 
van de hoofdpersoon, de genese van een persoonlijkheid. Het verhaal is ook geen 
getuigenis of belijdenis. Primair gaat het om de geschiedenis van de hoofdpersoon, 
gerelateerd aan de ontwikkelingen in het educatieve domein. Wel kan worden 
opgemerkt dat het professionele leven van de hoofdpersoon in hoge mate ook 
zijn persoonlijke leven bepaalde. Het wezenskenmerk van de autobiografie, dat 
van het pact tussen auteur en lezer, is echter ook voor het verhaal in deze studie 
onverminderd geldig. De auteur pretendeert dat het verhaal een relaas van feiten 
is. Met als bijzondere eigenschap dat alleen de auteur ons die kan vertellen. Naar 
beste weten als zodanig gepresenteerd, empirisch toetsbaar en verifieerbaar166, met 
inbegrip van alle voorbehouden die samenhangen met het fenomeen autobiografie 
en waarop hieronder verder wordt ingegaan. Het verhaalde leven is het werkelijke 

163 M. Bal, Narratology. Introduction to the theory of narrative (Toronto/Buffalo/London 1997) 22. 
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leven. Zoals Bruner stelt: ‘We seem to have no other way of describing ‘lived time’ 
save in the form of a narrative.’167 Hij beargumenteert zelfs dat het geleefde leven 
niet te scheiden is van het vertelde leven: ‘… or more bluntly, a life is not ‘how it 
was’ but how it is interpreted and reinterpreted, told and retold: Freuds psychic 
reality.’ Volgens Lejeune is de autobiografie een referentiële tekst, die verwijst naar 
een realiteit buiten de tekst en die daarom verifieerbaar is. De auteursintentie is een 
waarheidsgetrouw verhaal aan de lezer aan te bieden. Daarom is er geen sprake van 
memoires. Die zijn meer ongestructureerd en associatief van aard. De lezer heeft de 
intentie dat verhaal als zodanig te accepteren en te interpreteren. Anders gezegd: 
de autobiografie vooronderstelt zowel een manier van schrijven als een manier 
van lezen. De autobiografie is niet zozeer strikt wetenschappelijk te omschrijven, 
is ook niet te definiëren door de overeenkomst met een reëel bestaand persoon, 
maar ontstaat door de manier van lezen die zij veroorzaakt. De auteur zweert als het 
ware de waarheid te vertellen, de gehele waarheid en niets dan de waarheid binnen 
de grenzen van het mogelijke. Er zijn uiteraard deformaties en tekorten. Dat is wat 
Lejeune de ‘paradox van de autobiografie’ noemt: de exactheid is niet van kapitaal 
belang, het ‘referentiële’ is ingesloten (‘conclu et tenu’). Het resultaat behoeft niet 
gelijk te zijn aan de werkelijkheid. Wel is er sprake van gelijkenis en wel op twee 
niveaus: de exactheid van de informatie en de betrouwbaarheid van de betekenis 
van het totaal van het verhaal. De tijdsopvolging, de chronologie van het verhaal, is 
daarom ook meer dan louter een vertelprocedé, het is dienstig aan het doel van het 
verhaal: de zoektocht naar ‘events’ en transitiemomenten, de statusveranderingen 
in de levensloop.

De autobiografie is ook een levensverhaal en daarmee in de eerste plaats een con-
structie168, een theorie ex post over het ‘zelf ’, opgebouwd uit interpretaties van 
ervaringen uit het verleden en de eigen rol van de hoofdpersoon daarin. Giddens 
typeert de autobiografie als ‘a corrective intervention into the past’.169 Autobiografieën 
zijn, afhankelijk van het doel van de schrijver, wellicht de meest wezenlijke en pure 
vorm van een ‘life review’. Bruner170 wijst erop dat we het leven niet anders kunnen 
beschrijven dan als verhaal, alleen het verhaal vertegenwoordigt de geleefde en 
beleefde tijd. Alleen via het verhaal komen we bij het geleefde leven. In die zin is 
‘het leven’ altijd een construct. De ‘self-narrative’, het autobiografisch verhaal, is dat 
dus ook. Het is een vorm van ‘life-making’. Verhalen ‘gebeuren’ niet, ze vormen de 
interpretatie van de ervaringen. Zonder die interpretatie is de autobiografie minder 
dan de som der gebeurtenissen. Bruner onderscheidt in het (autobiografisch) verhaal 
naast de gebeurtenissen in de tijd, het ‘sujet’, ook het thema: de transcendente laag 
die vertelt waar het verhaal werkelijk over gaat. In die laag komt ook de ‘agency’ 
tot uiting. Het is daarin dat de verteller zichzelf definieert. Het verhaal laat zich 
dan kennen als een duaal landschap (duality of landscape): het feitelijk geheel aan 

167 J. Bruner, Life as a narrative, in: Social Research, 71, 3, (New York Fall 2004), 691.
168 Giele & Elder, Methods of Life Course Research, 197.
169 Giddens, Modernity and Self-Identity, 72. 
170 Bruner, Life as a narrative, 694.
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gebeurtenissen en het innerlijk landschap. Het plot van het verhaal krijgt dan een 
betekenisgevende functie en geeft geen antwoord op de vraag: is het waar?

Levensverhalen hebben daarom vaak een therapeutisch doel, zo worden ze in de 
gezondheidszorg bijvoorbeeld gehanteerd. Ze leveren mensen meer begrip op over 
zichzelf en helpen hen met het leven ‘in het reine’ te komen of beter voorbereid 
te zijn op de toekomst. Het levensverhaal dat de autobiografie in deze studie ook 
is, heeft niet primair tot doel, althans niet binnen het kader van de studie, om tot 
dieper levensinzicht te komen dan wel tot dieper inzicht in de motieven van de 
hoofdpersoon. Het is in zijn feitelijke weergave van de chronologische gebeurtenis-
sen niet zozeer onderwerp van psychologische interpretatie en instrument voor 
psychologische heling, als wel een casus en onderwerp van een ‘casestudie’. Een 
essentieel aspect van een case study is dat deze probeert om besluiten of een serie 
besluiten te belichten: waarom ze werden genomen, hoe ze werden uitgevoerd en 
met welk resultaat. Desondanks is de autobiografie in deze studie toch ook een 
verhaal, zij het hoofdzakelijk teruggebracht tot een relaas van feiten, van een leven. 
Het verhaal beoogt niet literair te zijn. Het beoogt vooral niet gestoeld te zijn op 
het bewustzijn van het ‘anders-zijn’, een kwaal waaraan veel autobiografen lijden.171 
Maar het is ook geen chronologische opsomming. Het bestaat uit in proza vervatte 
historische feiten. Als zodanig heeft het ook een sterk reflectief karakter. Het re-
trospectieve karakter van de autobiografie kan ook worden gezien als een ‘review’ 
en een vorm van heroverwegen van het verleden in het licht van het heden.172 De 
autobiograaf lijdt ook onder de professionele verdubbeling van het bewustzijn: 
hij ziet zichzelf zien naar zichzelf. In zekere zin is dat de narratieve variant van de 
‘dubbele hermeneutiek’ in de sociologie. 

Zoals gezegd, de autobiografie is niet geschreven als antwoord op de vraag: wie ben 
ik? Wel als antwoord op de vraag: wat heb ik gedaan, maar vooral: welke keuzes 
heb ik, of zijn voor mij, gemaakt? Die vraag staat dicht bij de vraag: waar sta ik 
voor of waar wil ik voor staan? Voor Taylor is de vraag ‘waar sta ik?’ een vorm van 
de vraag ‘ wie ben ik?’ Iemands identiteit wordt in zijn ogen vooral bepaald door 
de betrokkenheden en identificaties van het individu die het kader verschaffen om 
onderscheid te maken tussen wat goed en waardevol is, wat gedaan moet worden, 
wat ondersteund dan wel bestreden moet worden. Met andere woorden: “it is the 
horizon within which I am capable of taking a stand.’173 Vanuit deze invalshoek 
gezien verschaft de autobiografie wel inzicht in de identiteit van de hoofdpersoon. 
Giddens schrijft daarover: ‘A person’s identity is not to be found in behaviour, nor 
– important though this is – in the reactions of others, but in the capacity to keep 
a particular narrative going on.’174 In die zin gaat in het autobiografisch verhaal als 
171 H. Röling, ‘Anders als mijn tijdgenootjes, anders dan gij allen? Kinderlijk zelfbewustzijn in ne-
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‘reflexive project’ ook de identiteit van de auteur schuil. Sociale wetenschappen 
richten zich immers ook op de interpreterende, kiezende en waarderende mens 
die zich als zodanig presenteert als de capabele mens. ‘ The author of the autobi-
ography is enjoined both to go back as far as possible into early childhood and to 
set up lines of potential development to encompass the future. ‘ 175 Taylor geeft 
ook een meer morele betekenis aan het begrip ‘zelf ’. Het ‘zelf ’ van mensen geeft 
aan dat ze wezens zijn met de vereiste diepte en complexiteit om een identiteit te 
ontwikkelen die voorziet in het creëren van die kaders om keuzes te kunnen maken. 
Deze notie van het zelf, verbonden met de vormgeving van de identiteit als kader 
voor handelen, is voor Taylor een ‘crucial feauture of agency’. Hij staat daarmee 
dicht bij de opvattingen van Giddens. Bruner verbindt Giddens’ ‘agent’-begrip 
aan de ‘intention-driven actor’ in het autobiografisch verhaal (self-told narrative), 
daarmee krijgt het individu gestalte in de setting waarin hij moet opereren om zijn 
doelen te bereiken. Het verhaal waarin de ‘agent’ optreedt, speelt zich echter af in 
een ‘dubbel landschap’. Er is het landschap van de acties waardoor gebeurtenissen 
zich ontvouwen, maar daarnaast is er ook het landschap van het bewustzijn, de 
binnenwereld van de protagonist die actief is. Dat dubbele landschap is kenmerkend 
voor het verhaal dat de autobiografie vormt176. 

Deze studie is niet bedoeld als zoektocht naar het zelf van de autobiograaf ook al 
geeft ze gezien het bovenstaande wel inzicht in zijn identiteit. Het zelf is per definitie 
een ‘zelf-definitie’ als antwoord op de vraag: ‘wie ben ik?’ Zoals Taylor zegt: ‘I define 
who I am by defining where I speak from, in the family tree, in social space, in the 
geography of social statuses and functions, in my intimate relations to the ones I 
love, and also crucially in the space of moral and spiritual orientation within which 
my most important defining relations are lived out.’177 Gezien de beperkte doelen 
van deze studie wordt die definitie in dit boek niet volledig gegeven. 

In de autobiografie als levensverhaal ‘vertelt de verteller het verhaal van de verteller’. 
Er is sprake van een wisselwerking tussen actor, observator en chroniqueur. Het 
verhaal is zijn waarheid en als zodanig niet te toetsen aan de werkelijkheid. Het gaat 
niet om de realiteit maar om het beeld van de werkelijkheid.178 Het verhaal moet 
genomen worden zoals het verteld wordt: het is de werkelijkheid van de auteur en 
als zodanig onttrekt het zich aan toetsing.179 Het verhaal is een constructie op basis 
van de interpretatie achteraf van een reeks gebeurtenissen, vermengd met waarden, 
toekomstplannen en eigenschappen, die de verteller aan zichzelf toekent. Het in deze 
studie gepresenteerde verhaal is een van de vele verhalen die verteld hadden kunnen 
worden. Immers elk perspectief, elke functie levert een eigen en ander verhaal op. 
Het verhaal in deze studie heeft zijn vorm en inhoud gekregen op grond van het 
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beoogde doel: inzicht te geven in de wijze waarop individu en overheid(sbeleid) zich 
tot elkaar verhouden. In die zin is het ook de resultante van selectie. Het is niet het 
‘volledige leven’ en ook geen poging tot volledigheid. De verhaalde feiten ontlenen 
hun belang aan de mate waarin ze bijdragen aan het inzicht in de gebeurtenissen 
die keuzeprocessen hebben beïnvloed en de mate waarin dat het geval is geweest, 
de vraagstelling van deze studie.

De inhoud van het verhaal, de verdeling van de feitenverzameling over de virtuele 
tijdbalk, is mede bepaald door mechanismen die bekend zijn uit de literatuur over 
het autobiografisch geheugen. Het autobiografisch geheugen slaat herinneringen 
op als geïnterpreteerde feiten in de vorm van een consistent verhaal of schema 
(cognitieve structuren). Deze schema’s zorgen voor de consistentie tussen iemands 
geleefde leven en het verhaal. Met andere woorden: autobiografisch materiaal 
wordt door middel van de schema’s conceptueel georganiseerd en opgeslagen in 
het geheugen. Daardoor kunnen we grote hoeveelheden ervaringen een plek geven 
en verwerken tot autobiografie.180 Het autobiografisch geheugen staat in de context 
van iemands persoonlijk levensverhaal, het ‘zelf ’ speelt daarbij een belangrijke rol. 
Het autobiografisch geheugen staat ook in functie van het ‘zelf ’: de zelfcontinuïteit 
en de eigen identiteit. Herinneringen geven antwoorden op existentiële vragen: 
wie ben ik, waarin ben ik veranderd? Het autobiografisch geheugen kent een eigen 
systeem gebaseerd op twee componenten. De eerste wordt gevormd door het 
autobiografisch kennisbestand dat gelaagd is: van globaal tot specifiek. De tweede 
bestaat uit de kennis over het ‘zelf ’. Die is meer conceptueel en abstract: wie ben ik, 
wat zijn mijn waarden? Ten slotte zijn er ook nog de zintuiglijke details die worden 
opgeslagen: de zogenaamde ‘episodische opslag’. Deze drie vormen de grondstoffen 
van de autobiografische herinnering. Het uitvoerende zelf, als mentale structuur, 
echter organiseert de componenten, maakt keuzes en regisseert en construeert de 
ervaringen. Daarbij worden fouten gemaakt, vaak onbewust. De herinnering is dus 
geen waarachtige weergave van de verleden werkelijkheid.181 Als men kijkt naar de 
verdeling van gebeurtenissen als een functie van tijd dan zijn de recente gebeurtenis-
sen oververtegenwoordigd: het recency-effect.182 Daarnaast speelt het zogenaamde 
primacy-effect: nieuwe ervaringen worden beter onthouden dan overeenkomstige 
gebeurtenissen in een latere fase. Ten slotte ziet het individu bij het ouder worden 
de gebeurtenissen vooral in termen van eigenschappen van hem- of haarzelf en 
steeds minder als gevolgen van externe situaties (‘attributional shift’). Al deze ef-
fecten gelden ook in meerdere of mindere mate voor de autobiografie in deze studie.

180 Kelchtermans, De professionele ontwikkeling, 117. 
181 Ibid., 91.
182 Ibid., 46.



150 Hoe sterk is de eenzame fietser?

4.3  Levensloopstudies

Zodra een onderzoek plaatsvindt vanuit een biografisch perspectief, wat het geval 
is bij deze studie, maken we gebruik van de biografische methode. Het principe van 
het biografisch perspectief is de veronderstelling dat het denken en handelen van 
mensen wordt beïnvloed door hun levensloop en door bepaalde gebeurtenissen, 
die we in dat geval ook kunnen typeren als ‘kritische incidenten’. De biografische 
(onderzoeks)methode gebruikt technieken waarbij voor de dataverzameling wordt 
uitgegaan van de levenservaringen van individuen.183 Die levenservaringen vinden 
we terug in de levensloop van de te onderzoeken personen. Het begrip levensloop 
wordt in verschillende wetenschappelijke disciplines gebruikt. In het algemeen 
wordt daar onder verstaan een leeftijdgebonden ontwikkelingspad of -traject dat 
wordt gekenmerkt door een opeenvolging van statusovergangen. Giele en Elder 
definiëren als volgt: ‘Life course refers to a sequence of socially defined events 
and roles that the individual enacts over time.’184 Statusovergangen markeren de 
veranderingen van posities die een persoon in de loop der tijd bekleedt. Naast status 
is de gebeurtenis – ‘event’ of transitie – een centraal concept in de beschrijving van 
de levensloop. De begrippen ‘status’ en ‘gebeurtenis’ zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een gebeurtenis zorgt voor de overgang naar een andere status.185 
Diepstraten formuleert haar levensloopconcept als de verzameling van naar tijd en 
plaats verschillende transitieregimes. Het leven van mensen is een opeenvolging 
van levensstadia en de overgangen daartussen en krijgt vorm via instituties die het 
leven als het ware ‘voorstructureren’ en het ‘bindmiddel’ vormen tussen verschillende 
maatschappelijke domeinen en het individu.186 

Het begrip levensloop kan dus worden gedefinieerd als een selectie van gebeurtenis-
sen en posities die de mogelijkheid biedt om een persoon maatschappelijk te plaatsen 
en om zicht te krijgen op zowel de verwachte als de onverwachte gebeurtenissen 
in iemands leven. Maatschappelijke fenomenen krijgen daardoor reliëf en variaties 
tussen individuen worden zichtbaar. Levenslopen verbinden ook verschillende 
maatschappelijke velden en wetenschappelijke disciplines met elkaar. Bovendien 
zijn ze multi-dimensionaal, omdat ze meerdere levensdomeinen met elkaar in 
verband brengen en het leggen van relaties tussen domeinen mogelijk maken. 
Daarom kan ook deze studie als een levensloopstudie worden getypeerd, waarbij de 
levensloop wordt beschouwd als als een microsociologisch perspectief op structurele 
verschijnselen. Zij geeft mede inzicht in de individuele ervaringen en belevingen 
van mensen tijdens hun confrontatie met maatschappelijke instituties.

183 Kelchtermans, ‘De biografische methode’.
184 Giele & Elder, Methods of Life Course Research, 27.
185 A. C. Liefbroer en P.A. Dykstra, Levenslopen in verandering. Een studie naar ontwikkelingen in de 

levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 (Den Haag, 2000), 20.
186 Diepstraten, De nieuwe leerder, 28.
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Het levensloopperspectief kan ook inzicht geven in de wijze waarop gebeurtenissen 
in het begin van de levensloop invloed uitoefenen op het verdere levenspad.187 
Zoals Giele en Elder formuleren: ‘that any point in the life span must be viewed 
dynamically as the consequence of past experience and future expectation as well as 
the integration of individual motive with external constraint.’188 In dit opzicht kun-
nen levensloopstudies die biografisch van karakter zijn dus een zinnige verrijking 
vormen voor zowel de meer structureel georiënteerde levensloopstudies als voor 
het kwantitatieve survey-onderzoek. In de laatstgenoemde onderzoeksmethodiek is 
weinig of geen ruimte voor de vraag hoe individuen zelf hun levensloop vormgeven, 
zelf beslissingen nemen en daarbij zelf de kwaliteit van hun leven bepalen. Aandacht 
voor die heterogeniteit is om twee redenen van belang. Sociale ongelijkheid en 
mogelijke reproductie worden ten eerste zichtbaar via de levensloop. Kennis van 
de feitelijke keuzeprocessen van individuen kan ten tweede nader inzicht geven 
in de validiteit van algemene sociologische theorieën, bijvoorbeeld ten aanzien 
van reproductie en de voorspelbaarheid van loopbanen op grond van sociale 
herkomst.189 Het structurele niveau is het object van onderzoek in bijvoorbeeld 
het stratificatieonderzoek en op specifieke instituties gerichte disciplines zoals de 
onderwijs- en arbeidsmarktsociologie. Het subjectieve niveau wordt samen met 
‘agency’ vooral vanuit een handelingstheoretische benadering bestudeerd. De 
levensloopsociologie schept mogelijkheden om meerdere disciplines en benade-
ringswijzen te combineren.190

Deze studie probeert langs deze weg de micro- en macrobenadering met elkaar te 
verenigen. Huber zegt daar het volgende over: ‘The interrelationships of macro- and 
micro-level theory and data concern all social and behavioral sciences that study 
both individuals and collectivities like nations, firms, and large organisations. The 
basis problem is to explain how persons affect collectivities and how collectivities 
affect persons over time.’191

In tegenstelling tot de gebruikelijke opbrengsten van cohort- of survey-onderzoeken 
die vooral causale verbanden en maatschappelijke mechanismen proberen bloot te 
leggen, kan levenslooponderzoek inzicht bieden in de veranderingen in de levensloop 
op grond van persoonlijkheidskenmerken of waardeoriëntaties. Het is juist in dat 
opzicht dat deze studie zijn toegevoegde waarde beoogt te hebben.

187 Kalmijn, Kwaliteit van leven, 3.
188 Giele & Elder, Methods of Life Course Research, 19.
189 Liefbroer en Dykstra, Levenslopen in verandering, 40. 
190 Diepstraten, De nieuwe leerder, 42. 
191 Huber, Macro-Micro Linkages in Sociology, 11. 
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4.4  Het interview als onderzoeksmethode

‘It is a poor memory that only works backwards’. 

(Lewis Caroll)

De vier levenslopen die deel uitmaken van de contextonderzoeken (zie deel III), 
hebben in het kader van de analyse van de autobiografie een wezenlijke functie. 
De hoofdvraag van het onderzoek heeft betrekking op de aard van de interactie 
individu-institutie en het centrale thema van onderzoek en analyse is het fenomeen 
‘toegankelijkheid’. Op grond van het gehanteerde onderzoeksparadigma was het 
gewenst om de dataset uit te breiden met aanvullende contextuele informatie. Uit 
het oogpunt van methodologische consistentie zou die mede moeten bestaan uit 
biografisch materiaal. Gekozen is vervolgens voor levensverhalen die zouden kunnen 
bijdragen aan een beter begrip van met name de jeugdfase in de autobiografie. De 
‘selectie’ van de geïnterviewden hangt daarmee samen: de geïnterviewden maken 
deel uit van het levensverhaal dat de autobiografie vormt en spelen een rol in de 
fasen van jeugd en opleiding. Op die wijze zouden de levensverhalen ook kunnen 
bijdragen aan een hogere validiteit van de uiteindelijke analyse en conclusies. In 
de tweede plaats zorgen ze voor aanvullende data ten behoeve van de analyse. Wij 
wilden de beschikking krijgen over aanvullend feitenmateriaal met betrekking tot 
de wijze waarop leerloopbanen en carrièrepaden zich hebben voltrokken tegen 
de achtergrond van een gegeven maatschappelijke en sociale omgeving. De vier 
levenslopen hebben dus niet tot doel meer inzicht te genereren in de persoonlijk-
heid van de hoofdpersoon. Hun reflecties zijn niet op hem gericht, maar op de 
gemeenschappelijke context en dragen bij aan de contextbeschrijving.

De vier levenslopen zijn gebaseerd op door de onderzoeker afgenomen interviews. 
De interviews zijn dus omgezet in levensverhalen. Het interview is een veel ge-
bruikte onderzoeksstrategie192 en het behoort tot de instrumenten van kwalitatief 
onderzoek. De keuze voor het afnemen van interviews als basis voor het schrijven 
van de levenslopen ligt daarom voor de hand. De voordelen van het biografisch 
interview als dataverzamelingsmethode is dat deze ‘thick’ materiaal oplevert over 
biografische trajecten en betekenisgeving.193 De geïnterviewden zijn het ‘subject’ 
van hun eigen verhalen, zij zijn de handelende ‘agens’ en zij geven betekenis aan 
hun leven. Het interview kan daarom beschouwd worden als een relevante vorm 
van onderzoek om achter opvattingen, houdingen, gevoelens en ervaringen van 
respondenten te komen. De vraag is echter of en in hoeverre datgene wat de respon-
denten tot uitdrukking brengen, samenvalt met wat ze ook werkelijk vinden, voelen 
of hebben ervaren. Het is daarom zinnig om ook andere aanwijzingen te zoeken 

192 F. Wester en V. Peters, Kwalitatieve analyse. Uitgangspunten en procedures (Bussum 2004). 
193 C. Geertz, ‘Thick description: Toward an interpretive theory of culture’, in: The interpretation of 

cultures: selected esays, (New York 1973), 3-30.
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die de verhaalde feiten bevestigen. In ons onderzoek is dat gedeeltelijk gerealiseerd 
doordat de geïnterviewden zowel onderling als met de onderzoeker een deels 
overlappende biografie hebben. De respondenten konden hun verhaal kwijt en het 
geschreven verhaal is hun verhaal. Zij hebben de verhalen dan ook geautoriseerd. 
De autobiografie heeft door zijn inhoud een onderzoeksvraag gegenereerd en is 
aanleiding geweest voor het vaststellen van een onderzoeksthema. Die zijn vanuit 
het oogpunt van methodische coherentie ook het referentiekader geweest voor 
het afnemen van de interviews. De basis voor de interviews was een beperkte lijst 
van onderwerpen en thema’s aangevuld met een beknopte beschrijving van het 
onderzoeksproces en het doel van de interviews. De interviews werden afgeno-
men in een onderzoeksfase waarin meer zicht ontstond op de methodologische 
aspecten en onderzoeksvragen. Daarom waren de uitkomsten van de interviews 
ook van belang voor het vervolg van het onderzoek, met name wat de theoretische 
vraagstelling en inkadering betreft. Op die wijze droegen de interviews bij aan de 
inrichting van het verdere onderzoekstraject. Dat gold bijvoorbeeld in specifieke zin 
voor de bevestiging van de keuze voor ‘toegankelijkheid’ als overkoepelend thema. 
Door de interviews ontstond meer zicht op de rode draad die in de autobiografie 
verborgen lag. Daarmee vervulden de interviews al een bijzondere functie in 
het onderzoekstraject. Zij genereerden inzichten die bijdroegen aan de verdere 
aanscherping van het onderzoek en dienden niet alleen als object voor toetsing 
van hypothesen dan wel als object van analyse. 

Er is op basis van literatuuronderzoek gekozen voor de techniek van het ‘open 
interview’. Deze methodiek in de vorm van een gesprek maakte het mogelijk om 
associatief door te vragen, terug te koppelen naar de interviews met anderen en 
crossreferenties in de vraagstelling aan te brengen. Ook kon worden doorgevraagd 
op bepaalde aspecten, die voor de geïnterviewden in eerste aanleg niet of minder 
relevant waren. Als basis voor het gesprek diende een beknopte notitie waarin 
de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek werd uitgelegd. Ook werd 
toegelicht wat de interviewmethodiek zou zijn. Hoofdthema van het gesprek was de 
wisselwerking – in de vorm van spanningen, stimulansen of hindernissen – tussen 
individu en omgeving, het milieu van afkomst. Met als centrale vraag: wat zijn 
daarin cruciale momenten, gebeurtenissen en persoonlijke eigenschappen geweest? 
Specifieke aandachtspunten waren:

– de invloed van milieu en omgeving op de studie- en beroepskeuze
– het beroep en de maatschappelijke status van ouders en familie
– de rol van broers en/of zusters en hun ontwikkeling
– de culturele setting van het ouderlijk milieu 
– opvattingen in retrospectie over het genoten onderwijs
– de aard van de loopbaan, keuzemomenten en kenmerkende aspecten
– de mate van invloed van generiek overheidsbeleid op individuele keuzes en op 

de loopbaan en de momenten waarop die zich voordeden.
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Het interview is een vorm van open exploratieve dataverzameling. De geïnterviewde 
moet daarom zo veel mogelijk zijn eigen verhaal kunnen vertellen. Voorgestructu-
reerde vragen belemmeren die open benadering. Daarom is een halfgestructureerde 
interviewmethodiek toegepast. De vragen en het type antwoorden lagen niet vast, de 
onderwerpen wel. Tegelijkertijd was er ook sprake van een meer open interviewstijl 
vanwege het karakter dat de interviews hadden als ‘persoonlijk gesprek’. Onderzoeker 
en geïnterviewde kenden elkaar. Dat ‘open’ karakter werd mede bepaald door het 
gegeven dat er sprake was van een retrospectief interview. Het ging om het verleden, 
het achterhalen van levensgeschiedenissen. Er was dus sprake van een beperkte 
voorstructurering met een relatief open gespreksstructuur, waarbij de interviewer wel 
de regie op het gesprek behield. In het gesprek werd nader gevraagd naar patronen 
die inzicht konden geven in de interactie tussen individu en omgeving. Voor de 
analyse telt niet uitsluitend de afzonderlijke individuele beleving, maar zijn ook de 
gemeenschappelijke patronen in de verzameling van biografische data van belang. 
Onder patronen verstaan we daarbij het geheel van regels en categorieën, afhankelijk 
van de aard van de handeling, die zin verlenen aan de afzonderlijke handelingen of 
uitingen.194 Het interview werd opgenomen en door de onderzoeker uitgewerkt, 
waarbij er naar gestreefd werd zo dicht mogelijk bij de gesproken tekst te blijven. 
Bovendien maakte de interviewer gebruik van eigen aantekeningen. De biografische 
schetsen werden daarbij primair chronologisch geordend en secundair thematisch. 
De visie en het commentaar van de geïnterviewde op zijn of haar doen en laten, voor 
zover tijdens het gesprek verwoord, werden integraal opgenomen in de schets. In het 
bijzonder werd er voor gewaakt de interpretaties van de interviewer door te laten 
klinken in de uitwerkingen. Interpretatieve noties of opmerkingen in de schetsen 
zijn afkomstig van de geïnterviewde, behoren tot de data en zijn als zodanig door 
hem of haar ook bevestigd. Met andere woorden: de betekenis van de uitspraken 
ligt in zichzelf besloten en zijn niet door de interviewer toegevoegd.195

Eén bijzonder aspect van het interview kan in het licht van deze methodologische 
verantwoording niet onvermeld blijven. De onderzoeker kende de geïnterviewden 
allen goed. Maso en Smaling besteden aan dit aspect van kwalitatief onderzoek uitge-
breid aandacht. Het gaat om de mate van vertrouwen (‘rapport’) die de onderzochte 
heeft in de onderzoeker (en het onderzoek). Zeker in het geval van het onderhavige 
onderzoek is het risico van ‘over-rapport’ (een vorm van over-identificatie) aanwe-
zig. Anders gezegd: kan de onderzoeker in zo’n geval voldoende afstand bewaren 
om ‘bias’ te voorkomen?196 Hoewel de ondervraagden jarenlang tot de (intieme) 
vriendenkring van de onderzoeker hebben behoord, was er in de periode voor het 
onderzoek met drie van de vier ondervraagden al enkele decennia geen contact meer 
geweest. Met één van hun bestaat nog steeds een vriendschapsband. Zij hebben wel 
allen jarenlang een (belangrijke) rol gespeeld in zijn leven. Dat aspect leidde er toe 

194 Miedema, Het peilen van de diepte, 49.
195 G. Nijhof, ‘Antwoorden op open interview-vragen als lezingen’. In: D. Pels, en G. de Vries, (red.), 

Feiten en waarden. De constructie van een onderscheid.(= Kennis & Methode, XIV,1990-1), 183.
196 Maso en Smaling, Kwalitatief onderzoek. 
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dat het gesprek ook het karakter had van open ontmoeting tussen gelijkgestemden 
en een mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen. Anderzijds kan de relatie 
tussen onderzoeker en onderzochte – de ‘dialogische relatie’- van groot belang zijn 
voor de kwaliteit van het onderzoek.197 Onderzoeker en onderzochte stonden op 
gelijke voet, omdat voor hen beiden het gesprek een ontdekkingstocht was. Deze 
even onvermijdelijke als noodzakelijke empathische inkadering vereiste van de 
onderzoeker dat deze zich permanent bewust was van de noodzaak tot distantie 
met behoud van betrokkenheid. In die zin waren zeker deze interviews duidelijke 
voorbeelden van de dubbele hermeneutiek waar de onderzoeker mee te maken krijgt 
in het kader van kwalitatief onderzoek. De openheid van de onderzoeker bepaalt 
mede de vraag of de vertellers hun verhaal willen delen en dus de kwaliteit van dat 
verhaal en daarmee mede dat van het onderzoek. De gelijkwaardigheid van verteller 
en onderzoeker bepaalt de verhouding. De verteller is subject van zijn verhaal en 
geen object. De interviews zijn opgenomen en uitgewerkt in narratieve zin. Er is 
niet gekozen voor de letterlijke weergave van de uitgesproken tekst, maar van het 
in verhaalvorm presenteren van de inhoud van de interviews. Kelchtermans noemt 
dit de synthesetekst die van belang is voor de communicatieve validering.198 

Een interview over de levensloop van iemand, levert een gesproken levensverhaal op 
en is daarmee een vorm van ‘oral history’. Zodra dat wordt opgeschreven, ontstaat 
er een verschil tussen het geschreven en het gesproken verhaal. Het eerste komt in 
het leven van een mens in de regel maar weinig voor. De tekst ligt er en ligt vast. Het 
gesproken verhaal kan altijd weer opnieuw beginnen en is altijd weer nieuw. Daarom 
zijn de uitgeschreven versies van de gesproken verhalen na een lage tussenperiode 
opnieuw voorgelegd aan de geïnterviewden. Daarmee zijn ze enigszins ontdaan van 
het incidentele, unieke karakter dat kleeft aan het mondelinge verhaal. Tegelijkertijd 
worden de verhalen door de tijd ook weer enigszins geobjectiveerd. Verborgen 
intenties als de behoefte tot legitimering of verdediging kunnen door de tijd worden 
geneutraliseerd en het retorisch karakter van de gesproken tekst kan eveneens in een 
latere fase worden gecorrigeerd.199 De tekst is gelezen, gecorrigeerd en geautoriseerd 
door de geïnterviewden, waarmee de inhoudelijke authenticiteit, met behoud van 
de eigen interpretatie en beleving, gewaarborgd bleef. Dat geschiedde in twee fasen. 
In eerste instantie is de tekst schriftelijk gecorrigeerd. Deze correcties waren samen 
met de aanvullende vragen op basis van het literatuuronderzoek aanleiding voor 
een tweede gesprek. Op basis van het tweede gesprek is een tweede versie opgesteld 
die vervolgens is geautoriseerd. Er is op deze wijze dus sprake van een reeks van 
reconstructie- en interpretatieprocessen.200 Dat geldt zowel voor de gespreksgang, 
tijdens het gesprek vindt reconstructie en interpretatie plaats, als voor de uitwer-
king van het ruwe gespreksmateriaal tot biografie. Daarom vindt ook al tijdens 
het interview en bij de uitwerking feitelijk analyse plaats, niet in de laatste plaats 

197 Ibid., 108. 
198 Kelchtermans, ‘De biografische methode’, 150.
199 Ibid., 146.
200 Miedema, Het peilen van de diepte, 80.
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door de geïnterviewde zelf. Immers tijdens het interview wordt geïnterpreteerd en 
geanalyseerd. Het interview zelf leidt tot bewustwording en recapitulatie, verbij-
zondering en detaillering en tot het inzien van verbanden die men eerder niet zag. 
In die zin is de interviewmethode een rijke methode omdat opbrengsten worden 
gegenereerd gedurende en door het onderzoeksproces zelf. Immers het recon-
structieproces vooronderstelt een analyserende houding bij zowel geïnterviewde 
als onderzoeker. Voor zover de analyse tijdens het interview plaatsvond, kan deze 
worden gezien als deel van het verhaal, zoals de geïnterviewde dat heeft verteld 
en dat heeft bijgedragen aan de reconstructie. Dit is een belangrijke voorwaarde 
voor een optimale transparantie als vorm van geëxpliciteerde subjectiviteit. Het 
proces van dataverzameling enerzijds en het proces van interpretatie en evaluatie 
anderzijds, de analysefase, dienen gescheiden te zijn. Gezien de betrokkenheid van 
de onderzoeker bij de levensloop van de geïnterviewden vond er ook nog in een 
ander opzicht analyse plaats, namelijk die ten opzichte van zijn eigen levensloop. Er 
is dus in dubbel opzicht sprake van een cyclus van waarneming, reflectie, analyse en 
weer reflectie. Flyvbjerg merkt over dat leerproces van de onderzoeker onder meer 
op: ‘If one thus assumes that the goal of the researcher’s work is to understand and 
learn about the phenomina being studied, then research is simply a form of learning. 
If one assumes that research, like other learning processes, can be described by the 
model for human learning, it then becomes clear that the most advanced form of 
understanding is achieved when researchers place themselves within the context 
being studied. Only in this way can researchers understand the viewpoints and the 
behavior which caracterize social actors.’201

Die wederzijdse betrokkenheid op elkaar van onderzoeker en onderzochte heeft 
ten slotte ook een ethische dimensie. De relatie is er een van vertrouwen en ver-
trouwelijkheid. Hoe diep mag de onderzoeker graven en hoe indringend mag het 
interview zijn?202 In hoeverre wordt de privésfeer in het verhaal betrokken? Gezien 
de thematiek van de interviews was het de onderzoeker in ons geval vooral te doen 
om de feiten samenhangend met de onderwijsloopbaan en het milieu. Daar waren 
de aandachtspunten eveneens op gericht. Voor zover er al sprake was van meer 
persoonlijke details, zijn die door de geïnterviewden uit eigen beweging in het 
gesprek ingebracht en voor zover opgenomen in de schetsen ook geautoriseerd. 
Voor zover ze in de schetsen zijn opgenomen, hangt dat samen met het bijzondere 
licht dat specifieke omstandigheden kunnen werpen op de levensloop. Als aspect 
van deze ethische vraag geldt ook de waarborging van anonimiteit.

201 Flyvbjerg, Making social science matter, 83.
202 Kelchtermans, ‘De biografische methode’, 147.



Deel III

De Context

De waarheid omtrent de sociale wereld is de inzet van een strijd 
die zich afspeelt tussen actoren die in zeer ongelijke mate beschik-
ken over de middelen om een absolute, dat wil zeggen zichzelf 
waarmakende, visie en voorspelling voort te brengen.

(P. Bourdieu)

1. Inleiding

In dit deel komen de onderzoeken aan de orde die samenhangen met de toepassing 
van het paradigma van Giele en Elder. We lichten elk van de vijf deelonderzoeken 
beknopt toe. Het eerste onderzoek betreft het beschrijven van vier levenslopen. 
Dat heeft tot doel het element ‘linked lives’ uit dit model invulling te geven. Ze 
hebben betrekking op generatiegenoten van de hoofdpersoon uit de autobiografie. 
Onder generatie verstaan we in dit geval de maatschappelijke generatie die gevormd 
wordt door mensen met de zelfde ‘formatieve’ ervaringen: sociale omstandigheden 
en historische gebeurtenissen.203 Het zijn mensen die gegeven hun historische 
gesitueerdheid een eigen verhaal te vertellen hebben. Ze delen hetzelfde verleden 
en daarmee dezelfde verhalen. De hoofdpersonen van de vier levenslopen maakten 
deel uit van de sociale kring van de hoofdpersoon van de autobiografie tijdens zijn 
schoolloopbaan. De levenslopen dienen mede om, ter voorkoming van ‘bias’ in de 
interpretatie, met name met betrekking tot de jeugdfase uit de autobiografie een 
vergelijking mogelijk te maken. De schets van de ontstaansgeschiedenis en de stand 
van zaken van onderdelen van het onderwijsbestel op het moment dat de hoofd-
persoon te maken had met dat bestel, als gebruiker zowel als leraar en schoolleider/
bestuurder, dient bij te dragen aan het element ‘location’. De schets verschaft inzicht 
in de cultuur en de aard van het onderwijssysteem en de beleidsachtergronden. 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van de toegankelijkheidsthematiek en de 
principes van het onderwijsbestel dient ook bij te dragen aan de verdieping van 
het inzicht in de werking en de principes van het systeem, meer specifiek gezien 
vauit de relatie systeem en individu. Ten slotte beoogt het literatuuronderzoek naar 
de relatie sociaal milieu en afkomst bij te dragen aan een kader dat inzicht geeft 
in zowel ‘location’, ‘linked lives’ als ‘human agency’. Op deze wijze stellen we met 
203 SCP, Wisseling van de wacht, 23.
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behulp van vijf onderzoeksonderdelen drie contextdimensies samen: historisch, 
sociaal en structureel. Met behulp van de variabelen uit deze contextonderzoeken 
kunnen we in deel IV de empirische data analyseren.

2.  De levenslopen

2.1  Ankie: ‘Als je maar gedisciplineerd en gemotiveerd bent, kun je 
alles studeren.’ 

Ankie is in 1946 geboren. Tot op de dag van vandaag is het beeld dat zij heeft van 
haar peuter- en kleutertijd onduidelijk. Ze heeft er weinig herinneringen aan. Volgens 
de overlevering was haar vader al vertrokken en met een andere vrouw gaan leven, 
toen Ankie werd geboren. Later kwamen er meer kinderen uit een andere relatie van 
haar moeder. Zij is als gevolg van die situatie tot haar tiende levensjaar hoofdzakelijk 
opgegroeid bij en opgevoed door de grootouders van vaders kant. Die omgeving 
betekende vooral geborgenheid en veiligheid. Ze sliep bij haar grootouders op de 
kamer. Haar oudere zusje bleef bij haar moeder wonen. Vooral haar oma vormde een 
dominante factor in haar leven. Haar moeder zag ze voornamelijk in perioden van 
problemen op school of bij ziekte, dan woonde Ankie bij haar moeder. Zo groeide 
zij op in twee gezinssituaties in Hoograven, in die jaren een middenstandswijk 
in Utrecht. Van de kleuterschool heeft ze beelden, maar geen samenhangende 
herinneringen. Haar moeder verdiende de kost als schoonmaakster. Er was sprake 
van relatieve armoede en er werd gebruik gemaakt van de (gemeentelijke) sociale 
voorzieningen. Zo werden kleding en schoeisel uit het gemeentedepot verkregen.

De (christelijke) lagere school volgde ze in Hoograven. Deze school groeide uit haar 
voegen en beschikte daarom over meerdere dependances in de loop der jaren. Ankie 
heeft ze allemaal van binnen gezien. Zij kon goed leren. Haar vader was inmiddels 
hertrouwd met een onderwijzeres, had een gezin en woonde in IJsselstein. Hij was 
technicus en had een goede functie. Hij wenste op een gegeven moment dat Ankie 
in een normaal gezin zou opgroeien en nam haar op in zijn eigen gezin. Op haar 
tiende verhuisde ze daarom naar IJsselstein en ging ze daar naar de dorpsschool. 
Ze was een voortreffelijke leerling, behaalde zeer hoge cijfers en kreeg in de vierde 
klas bijles om naar de hbs te kunnen.

Het gezin telde behalve vader en moeder, die Ankie ‘tante’ noemde, drie jongens. 
Ankie was er zeer ongelukkig, ook al ging het gezin met vakantie en soms uit eten 
in een restaurant. Zij was niet langer enig kind, ze zag oma niet en voelde zich er 
niet thuis. Ze kon goed opschieten met haar vader, maar niet met diens echtgenote. 
In haar lagere-schooltijd werd ze lid van de wandelvereniging ‘Zon & Vrijheid’ en 
droeg het bijbehorende uniform met plezier. In die periode werd ze ook lid van de 
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padvinderij.204 Die organisatie werd belangrijk voor haar en dat bleef zo tot haar 
25e. Toen ze veertien jaar oud was, gaf ze al leiding aan een groep welpen. Bij de 
padvinderij vond ze structuur en haar padvindersuniform droeg ze ook gewoon 
op school en (later) naar haar werk. Dat was in die tijd gebruikelijk en ze was er 
bovendien apetrots op. Haar vader en diens vrouw bekleedden eveneens functies 
in wat later de Scoutingorganisatie zou gaan heten. Haar latere echtgenoot zou ze 
op haar 19e ontmoeten bij de padvinderij.

Ankie wilde van meet af aan weg uit het gezin van haar vader en daarom spaarde 
ze de contributie van de padvinderij op. Na een verblijf van negen maanden in 
het gezin van haar vader liep ze inderdaad weg en vertrok ze op eigen houtje naar 
haar grootouders. Daar kwam de politie aan de deur. Maar haar opa- die ooit bij 
de spoorwegrecherche had gezeten – deed iets geweldigs in de beleving van zijn 
kleindochter: hij weigerde Ankie af te staan. Zij mocht echter niet bij haar grootou-
ders blijven en moest uiteindelijk terug naar haar moeder. Die lag op dat moment 
in het ziekenhuis en was net bevallen van haar (half)zusje. De vader verdween vrij 
snel na de komst van het kind. Ankie ging weer naar een nieuwe lagere school en 
kwam daar in de vijfde klas terecht.

Ankie heeft positieve herinneringen aan haar onderwijzers, zowel in IJsselstein als in 
Utrecht. Over het algemeen was ze erg gevoelig voor ‘leuke meesters’. Ze herinnert 
zich hun namen nog en ook hun optreden. In de vijfde klas deed ze het goed. Ze 
kreeg Franse bijles ter voorbereiding op de hbs. In de zesde klas trof ze echter een 
leerkracht met wie zij het niet kon vinden. Ze deed het dat jaar aanzienlijk minder 
goed. De laatste weken van het schooljaar bleef ze zelfs thuis.

De bedoeling was dus dat ze naar de hbs zou gaan. Dat ging echter niet door. Voor 
zover Ankie zich dat herinnert kon haar moeder de schoolboeken niet betalen en 
dus kwam Ankie terecht op de mulo. Daar werden de boeken door de school ter 
beschikking gesteld. Er restte nog één financieel probleem: de ouderbijdrage. Die 
kon haar moeder niet betalen en het hoofd van de mulo kwam daar thuis over 
praten. Voor Ankie een afschuwelijke ervaring. Ze ervoer het feit dat ze niet naar 
de hbs mocht op dat moment als een straf voor haar keuze om weg te lopen. Als ze 
bij haar vader was gebleven, was ze ongetwijfeld naar de hbs gegaan. 

Op de mulo stand ze vooral op de gang. Ze was altijd aan het klieren en reageerde 
zich zo af op de situatie thuis. Bovendien was er het contrast tussen de autoritaire 
en strakke sfeer op school en het gebrek aan structuur thuis. Toch werd ze niet van 
school gestuurd en is ze ook nooit blijven zitten. Hoewel het een strenge school 
was, heeft ze er een positief oordeel over. Ze vond het onderwijs goed. Ze moest er 
gedichten uit het hoofd leren, ze heeft er haar talen geleerd en leerde boeken lezen. 
De docenten waren naar haar gevoel betrokken en wisten haar iets bij te brengen. 
De lessen kerkgeschiedenis kan ze zich nog steeds herinneren. Ze was ook op de 
mulo gevoelig voor aardige docenten. In weerwil van haar gedrag, kwam ze ook 
204 Tegenwoordig spreken we van ‘scouting’. 
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bij de leraren thuis. Ankie had iets met haar leerkrachten, ze vroeg aandacht en 
kreeg die ook.

In die periode kwam ze in aanmerking voor de vakantiekolonie205, omdat ze er zo 
slecht uitzag. Ze wilde echter per se niet en wist dat te voorkomen, zoals ze zegt, 
door tijdens het intakegesprek haar wangen op te wrijven. 

De mulo was de eerste en, naar later zou blijken, ook de enige ervaring met het 
reguliere voortgezet onderwijs, die ze zou hebben. De school heeft wellicht ook 
daardoor een relatief grote impact in haar leven gehad. Maar de structuur die de 
school bood en de aandacht die ze kreeg van met name haar leraren, hebben haar 
herinneringen bepaald.

De thuissituatie was beroerd. Haar moeder was inmiddels getrouwd met een man 
die regelmatig het huisraad kort en klein sloeg en haar moeder mishandelde. Ankie 
belde dan de politie. In die situatie kon zij thuis nooit vriendinnetjes uitnodigen. Zij 
schaamde zich voor de thuissituatie en voor het feit dat haar moeder de rapporten 
ondertekende met een andere naam.

Als er problemen waren, werd Ankie thuis gehouden. Zij vond dat vreselijk: ‘Als 
je verzuimde, hoorde je er niet meer bij en daar was ik bang voor.’ De school gaf 
structuur, zekerheid en veiligheid.

Na het mulo-examen ging ze op zoek naar werk. Dat deed ze samen met een vriendin, 
die uit een goed nest kwam waaraan Ankie zich optrok. Al fietsend kwamen ze terecht 
bij het RIVM206 in Bilthoven. Ze solliciteerden en werden aangenomen. In september 
1962 had ze haar eerste baan, ze was toen 16 jaar oud. Deze gang van zaken was in 
hoge mate toeval. Van enige vorm van bewuste keuze of ambitie was eigenlijk geen 
sprake. Afgezien van een voorlichtingsdag door de landmacht, kan Ankie zich niet 
herinneren dat op school aandacht werd besteed aan beroepsvoorlichting. Wellicht 
had haar vriendin het RIVM op het oog, omdat ze het idee had wel analiste te willen 
worden. Vanuit het gezin is er eveneens op geen enkele manier invloed uitgeoefend 
op dit keuzeproces. Ankies oudere zus heeft de mulo-opleiding niet afgemaakt en 
ging al snel werken om de gezinssituatie te ontvluchten.

Bij het RIVM had ze het zeer naar haar zin. Alles kon er, ze vond het er heerlijk, 
het was één groot feest. De (interne) laborantenopleiding die ze er volgde, was een 
avondopleiding en duurde drie jaar. Ze had echter behoefte aan meer structuur in 
haar werk en na anderhalf jaar solliciteerde ze naar een functie in het ziekenhuis 
‘Berg en Bosch’ in Lage Vuursche. Daar werd ze aangenomen en volgde ze een 

205 In de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog werden kinderen in de gelegenheid gesteld om 
aan te sterken of sociaal wat bijgeschaafd te worden in zogenaamde vakantiekolonies. In de regel 
gelegen in omgevingen die gezond werden geacht. Deze werden opgeheven in de jaren zeventig. Zie: 
M. Swankhuizen, K. Schweizer en A. Stoel, Bleekneusjes, vakantiekolonies in Nederland 1883–1970, 
(Bussum 2003).

206 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een snelgroeiend instituut met in 1965 al ruim 
1.000 medewerkers.
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inservice-opleiding. Ankie woonde op dat moment nog steeds thuis. Van de 168 
gulden netto die ze verdiende, droeg ze 110 gulden af. Van de rest spaarde ze. Ze 
rondde haar opleiding voor laborante af en verstuurde een open sollicitatie naar 
het Diaconessenziekenhuis in Utrecht.

Ze was negentien jaar oud toen ze werd aangenomen. Ze ging direct een analisten-
opleiding volgen, in die tijd (1965) een particuliere avondopleiding op hbo-niveau. 
Deze opleiding duurde drie jaar en er werd twee avonden per week les gegeven. Het 
laatste jaar kende een opzet van afwisselend een week werken en een week school. 
Ankie vond dat een heerlijke periode. Ze woonde nog steeds thuis, zat op haar 
eigen kamer, studeerde en bemoeide zich niet met de rest van het gezin. Uiteindelijk 
‘vluchtte’ ze in het huwelijk, zoals ze dat noemt. Ze trouwde toen ze 24 jaar oud was 
en haar echtgenoot zijn kweekschoolopleiding had afgerond. Deze ging aansluitend 
in militaire dienst. Via relaties verkregen ze een woning.

In 1973 overleed haar vader. Achteraf gezien heeft hij, voor haar onbewust en door 
hem ongeweten, tot op zekere hoogte haar loopbaanontwikkeling voorspeld. ‘Hij 
had plannen met haar’, zoals Ankie dat formuleert. Daarom moest ze naar de hbs. 
Haar vader had progressieve opvattingen. Zo exploiteerde hij een dependance van de 
NVSH aan huis en distribueerde hij van daaruit onder andere voorbehoedmiddelen. 
Naast zijn reguliere baan en de activiteiten voor de NVSH had hij een bloeiende 
pedicurepraktijk. Hij was geïnteresseerd in het medische ambacht. Vlak voor zijn 
dood vertelde hij haar dat hij had gewild dat ze kinderarts werd. Zij heeft dat 
nooit geweten. Hoewel hij trots was op haar loopbaan, heeft hij daar geen feitelijke 
rechtstreekse invloed op uitgeoefend. Er is eerder sprake van coïncidentie tussen 
zijn ambities ten opzichte van haar en haar uiteindelijke bestemming. Ankie heeft 
wel het idee dat ze in haar loopbaan onbewust is beïnvloed door een tante, die in een 
ziekenhuis werkte. Invloed op haar beroepskeuze na de mulo had dat echter niet. 
Die keuze kan ze nog steeds niet verklaren. Ze begrijpt ook nog steeds niet waarom 
ze toen niet in de verpleging is gegaan. Dat was zo voor de hand liggend geweest.

In het ziekenhuis maakte ze promotie nadat ze haar analistenopleiding had afgerond 
en werd ze subhoofd van de afdeling klinische chemie van het laboratorium. Die 
functie beviel haar echter niet vooral vanwege het vele administratieve werk. Ze 
besefte dat ze niet de rest van haar leven analiste wilde blijven. In het ziekenhuis 
werd een researchanaliste gevraagd in de apotheek ten behoeve van geneesmid-
delenonderzoek. Ze wilde graag in het ziekenhuis blijven werken. Ze kreeg de baan, 
volgde allerlei cursussen en een apothekersassistentenopleiding bij een particulier 
instituut. Een zekere Evert Vink was daar directeur.

Waarom begon Ankie een universitaire studie? Ze werd dertig en ze wilde niet de 
rest van haar leven blijven doen wat ze deed. In de ziekenhuisapotheek werd ze slecht 
begeleid. Ze had voor haar gevoel ook niet de biomedische kennis die ze nodig had 
voor haar onderzoekswerk. Tenslotte werd ze gedreven door een karaktertrek die ze 
haar hele leven heeft gehad: haar nieuwsgierigheid. Novelty seeking, noemt ze dat nu. 
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Waarom dacht ze arts te kunnen worden? Waarom dacht ze de medische studie 
aan te kunnen? Ze had immers een hoge achting voor artsen en hun kennis. Haar 
antwoord was simpel: je kunt alles leren. Later bleek ze daar gelijk in te hebben. 
Voor de artsenstudie behoefde je niet slim te zijn, wel gedisciplineerd. Ze wist dat 
ze kon leren en dat ze die discipline had en ze gaf zichzelf een jaar om te bezien of 
ze de studie aankon. Het risico was beperkt, ze kon altijd weer terug vallen op haar 
oude vak. Ze was niet bang om af te gaan, ze was immers nog nooit ergens voor 
gezakt. Het eerste jaar werd ze uitgeloot. Dat gaf haar een jaar respijt.

Ankie was eenendertig jaar oud, toen ze met de studie medicijnen begon. Onzeker 
was ze slechts over de onderdelen wis- en natuurkunde in de studie. Daarom nam 
ze bijles wis- en natuurkunde. Ze zag niet op tegen het contact met veel jongere 
medestudenten. Ook al voelde zich oud voor haar leeftijd, want haar levenservaring 
telde dubbel. Haar echtgenoot werkte in het onderwijs en zij mocht studeren. Finan-
cieel konden ze zich dat permitteren. Ze vond het verrukkelijk. Ze had nauwelijks 
verantwoordelijkheden, volgde elk college en het bezit van zoveel boeken maakte 
haar domweg gelukkig. Ze kon op haar eigen kamer studeren, onbezorgd. Het was 
een luxe die ze nooit had gekend. De contacten met de studiegenoten waren heel 
prettig en ze kwamen veel bij haar over de vloer.

Moeilijk was de medische fysica. Het was het enige tentamen waarvoor ze uitstel 
vroeg. Het eerste studiejaar was zonder meer erg exact. Ondanks haar gemankeerde 
vooropleiding behaalde ze voortreffelijke resultaten. ‘Als je maar gedisciplineerd en 
gemotiveerd bent, kun je alles studeren.’ Ze zou het blijven bewijzen.

Ze was al snel student-assistent en gaf colleges aan jongerejaars. Daarbij had ze 
baat bij haar leeftijd en motivatie. In zes jaar was ze klaar en was ze basisarts. 
Zevenendertig jaar oud. Ze wilde echter geen huisarts worden, het ziekenhuis was 
haar natuurlijke biotoop. Wellicht omdat ze in het laboratorium veel voor internisten 
had gewerkt, besloot ze internist te worden. Bij het Diaconessenhuis waar ze op 
het laboratorium had gewerkt, solliciteerde ze naar een opleidingsplaats. Er bleken 
echter al te veel internisten te zijn. ‘Waarom word je geen neuroloog?’ werd haar 
gevraagd. Dat werd het dus. Het had ook kindergeneeskunde kunnen zijn. De 
neurologie had niet haar hartstocht, maar de opleidingsplaatsen waren schaars. Het 
studieprogramma was ook gezien haar leeftijd aantrekkelijk. Ze twijfelde niet aan 
haar succeskansen, omdat ze wist dat ze overal wat van kon maken. Een sprookje 
dat ze in haar jeugd las, had haar daarvan overtuigd. Het ging over een man die elke 
dag hakhout moest opstapelen en van iedere stapel weer iets anders wist te maken. 
Dat sprookje maakte een enorme indruk op haar. 

De opleiding neurologie betekende weer een uitermate prettige tijd voor Ankie. Ze 
werd betaald, werkte hard en werd goed begeleid. Na vier jaar was ze neuroloog en 
inmiddels eenenveertig jaar oud. In het laatste jaar van haar studie kreeg ze te maken 
met het vak psychiatrie. Er bleek op dat moment een overschot aan neurologen 
te zijn. De zekerheid van een baan als neuroloog in een aantrekkelijke omgeving, 
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was er dus niet. Haar hoogleraar vroeg haar: ‘Waarom word je geen psychiater?’ 
In haar privéleven deed zich op dat moment een crisis voor. Ze scheidde. Dat had 
een grote impact op haar. Emotioneel zat ze er enige tijd doorheen. De combinatie 
van een onzekere privésituatie en de mogelijkheid om weer enkele jaren veilig en 
gestructureerd te kunnen werken, deed haar besluiten om psychiater te worden. 
Mede omdat de psychiatrie haar kon helpen greep te krijgen op 

haar eigen problemen. De studie duurde vijf jaar. Ze deed weer wat ze leuk vond, 
had een salaris en had het voortreffelijk naar de zin. Het was leven in luxe, ondanks 
het feit dat ze als neuroloog het twee- of driedubbele had kunnen verdienen. 

De overstap naar de psychiatrie verliep niet zonder emotionele gevolgen. Ze moest 
haar hoogleraar neurologie meedelen dat ze overstapte. Bovendien zou ze na haar 
tweede specialisatie moeten kiezen. Een arts mag nu eenmaal niet in twee specia-
lismen ingeschreven staan. Na de studie psychiatrie liet ze zich daarom uitschrijven 
als neuroloog en kreeg ze haar diploma terug met het stempel ‘ongeldig’: een heftige 
ervaring na vier jaar studie.

Ankie werkte weer zestig uur in de week en was ‘lekker doelgericht bezig’. Ze 
volgde een aparte opleiding gestalttherapie. Ze kocht in 1991 een eigen woning en 
na vijf jaar was ze psychiater. Voor het eerst in vijftien jaar moest ze weer gewoon 
zelfstandig gaan werken. Ze was van analiste arts geworden, vervolgens neuroloog 
en psychiater en inmiddels 46 jaar oud. 

Ankie had de voorkeur voor een algemeen ziekenhuis en wilde zich bezig houden 
met een werkgebied waarin lichaam en geest beide aan de orde kwamen. Ze kon een 
baan krijgen in het toenmalige Academisch Ziekenhuis in Utrecht, maar uiteindelijk 
koos ze voor Amsterdam, het AMC. Dat was niet bepaald een gespreid bedje. Ze 
wilde niet nu eens niet in een vertrouwde omgeving gaan werken.

Wat betekende het voor Ankie om arts te zijn, zowel mentaal als wat status betreft? 
Ze was uiteindelijk afkomstig uit een zwak sociaal gezin, had alleen de mulo als 
algemene vooropleiding. Hoewel ze altijd had opgezien tegen artsen en de medische 
opleiding, betekende de status op het moment dat ze zelf arts was weinig meer voor 
haar. Ze was er niet door veranderd. Ankie is ook als specialist heel gemakkelijk 
benaderbaar, ze werkt heel laagdrempelig. In die zin gaat ze anders met haar rol om 
dan veel van haar collega’s. Ze is, wie ze is. Ze is geen ‘dokter’ en noemt zich ook 
niet zo. Ze voelt zich thuis in het ziekenhuis en tussen haar collega’s. Uiteindelijk 
heeft ze niet het gevoel iets bijzonders te hebben gedaan. Ze heeft het altijd heerlijk 
gevonden om te werken en te studeren. Later vertelde iemand haar dat haar collega’s 
in het ziekenhuis haar een workaholic vonden. Het waarom van al die ambitie? 
Revanche? Compensatie? Ze heeft er niet direct een antwoord op.

Haar huidige specialisme is in die zin uniek, dat zij zich bezighoudt met de 
psychische gevolgen van somatische kwalen en met de somatische gevolgen 
van psychische klachten. Chirurg noch psychiater kunnen daar iets mee. Zij is 
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geïnteresseerd in de medische problemen die zich voordoen op dat snijvlak. Dit 
specialisme krijgt nu ook wat meer politieke aandacht, onder andere als gevolg 
van nieuwe verzekeringswetgeving. Ze publiceert echter weinig. Ze kan namelijk 
niet schrijven, zegt ze. Hoewel ze in Nederland een vrij uniek specialisme heeft 
ontwikkeld, heeft ze te weinig flair, vindt ze, om daar meer mee te doen. Wellicht 
is dat nog het oude gevoel van onzekerheid, de underdogpositie en de angst om de 
nek uit te steken. Ze voelt zich inmiddels te oud om nog een promotieonderzoek 
te doen.

Bijzonder is dat ze, toen ze psychiater was, weer opnieuw is gaan studeren. Het 
werk domineerde zodanig haar bestaan, dat haar gezondheid er onder leed. Ze sliep 
slecht of niet. Ze besloot iets te gaan doen wat haar leven structuur zou geven en 
haar afleiding bezorgde. Het werd een doctoraalopleiding kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam, een parttime studie als vorm van therapie. Ze volgde 
twee avonden per week college. Hoewel het hard werken was, kon ze nu elke dag 
‘de klok om zetten’ en zat ze weer in de vertrouwde collegebanken. Op zaterdag 
werden musea bezocht. Ze studeerde binnen de daarvoor gestelde tijd af en is dus 
nu ook kunsthistorica.

Al haar werk- en studiesituaties blijken voor haar, in retrospectief, substituut-
gezinssituaties te zijn geweest. Ze was er vertrouwd, er was structuur en ze was er 
veilig. De vroegere gezinssituatie deed haar zoeken naar een veilige omgeving waar 
ze niet werd geconfronteerd met de ellende thuis. Bovendien zorgden ‘leren’ en 
‘werken’ voor afleiding. Het cognitief bezig zijn gaf tegenwicht aan de emotioneel 
labiele situatie.

Daarnaast heeft ze, bij nadere analyse, het gevoel dat ze op een paradoxale manier 
profijt heeft gehad van het proces van onderwijsvernieuwing en herstructurering 
in de periode tussen 1960 en 2000. In deze periode volgde ze haar opleidingen bij 
particuliere instellingen die onderwijs verzorgden waarvoor geen reguliere door 
de overheid bekostigde varianten waren. 

Een terugkerend patroon in haar onderwijs loopbaan is, naar haar mening, het 
gegeven dat ze steeds in de eindfase van een opleiding zat en ze daarmee als het 
ware profiteerde van de afbouwsituatie. Daarbij was het begrijpelijkerwijs de on-
derwijsinstelling er veel aan gelegen om de studenten aan een diploma te helpen. 
Deze zouden anders weer helemaal opnieuw, althans onder een geheel nieuw 
regime, moeten beginnen. Daarvan heeft ze kunnen profiteren, zegt Ankie. Dat 
gold zowel voor de laborantenopleiding, voor de analistenopleiding als voor de 
apothekersassistentenopleiding. Tot op grote hoogte speelde dat ook een rol bij 
haar overstap naar het wetenschappelijk onderwijs. Zij hoefde geen colloquium 
doctum te doen, omdat ze op de universiteit niet precies wisten wat ze aan moesten 
met iemand die alleen mulo had, met daarnaast diploma’s die niet te vergelijken 
waren met die van de reguliere en gebruikelijke vooropleidingen. Ze had alleen 
een analistenopleiding waarvan kon worden aangenomen dat die op hbo-niveau 
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lag207. Tot op zekere hoogte ‘slalomde’ ze in haar onderwijsloopbaan van mulo naar 
universiteit op een onorthodoxe wijze die mogelijk was door de vele onzekerheden 
en onduidelijkheden samenhangend met de grote systeemwijzigingen. Ze heeft het 
gevoel dat ze voortdurend in een ‘bezemklas’ zat.

De toegevoegde waarde van de komst van de Mammoetwet onderkent Ankie niet. 
Zij spreekt van de ‘Mammoetwetarmoe.’ Zij ziet de mulo als een veel degelijker 
opleiding dan de latere Mammoetwetvarianten. Zij deed bijvoorbeeld nog in elf 
vakken examen en niet in slechts zes. Doorslaggevend voor succes zijn echter 
volgens Ankie de drijfveren en motivatie van het individu.

2.2 Robert: ‘Als je homosexueel bent, kun je niet voor de 
klas.’

Robert is in 1947 geboren. Zijn vader werkte bij het onderwijs en is inmiddels 
overleden. Hij was hoofd van een lagere school in de uitbreidingswijk Overvecht 
in Utrecht, een in die jaren nog geheel ‘witte’ wijk met overwegend jonge midden-
standsgezinnen. Zijn moeder had na de lagere school de huishoudschool doorlopen. 
Zijn vader behaalde in 1937 zijn lagere akte aan de Jan van Nassaukweekschool. 
Nadat hij enige tijd als ‘kwekeling met akte’208 voor de klas had gestaan, werd hij 
tijdens de bezettingsjaren verzekeringsagent vanwege het gebrek aan perspectief op 
een loopbaan in het onderwijs. Na de bezetting keerde hij terug naar het onderwijs. 
Na een tweejarige avondstudie behaalde hij zijn hoofdakte, waarmee hij uiteindelijk 
hoofd werd van een basisschool. Om extra inkomsten te genereren gaf hij enige tijd 
op woensdagmiddag en zaterdagochtend tekenles op een mulo en een vglo-school. 
Het gezin woonde in een middenstandswijk en telde vier kinderen. Robert had nog 
een oudere en twee jongere broers. De oudste broer ging na zijn hbs-opleiding het 
bankwezen in. De jongere broer ging evenals Robert naar de kweekschool, heeft jaren 
als onderwijzer gewerkt en kwam tenslotte terecht in de uitgeversbranche. De jongste 
broer heeft een lerarenopleiding gevolgd en daarna diverse banen gehad, zonder dat 
er sprake is van een duidelijke carrièrelijn. Het gezin was Nederlands-hervormd, 
kerkelijk, maar niet dogmatisch. Vader had, zoals gebruikelijk voor een man met 
zijn maatschappelijke status, veel bestuurlijke en kerkelijke nevenfuncties. Hij was 
betrokken bij het jeugdwerk en bij de organisatie van een voor die tijd typerende 
maatschappelijk voorziening: de vakantieontspanning, bestemd voor kinderen die 

207 Ankie ging in 1977 studeren. Zij was toen 31 jaar oud. De universiteiten werden geregeld door een 
wet uit 1960 (de Wet op het wetenschappelijk onderwijs) en het Academisch Statuut. Daarin was 
ondermeer geregeld dat studenten met een hbo-diploma tot nader omschreven studierichtingen 
konden worden toegelaten. Overigens bestond de mogelijkheid vanaf de leeftijd van 25 jaar via 
een colloquium doctum tot het propedeutisch examen te worden toegelaten. 

208 In de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog een veel voorkomend fenomeen in het onderwijs. 
Afgestudeerde onderwijzers stonden zonder of met zeer geringe vergoeding en zonder aanstelling 
voor de klas als waren zij nog kwekelingen. 
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tijdens de vakantie nergens anders heen konden. Met zijn vader heeft Robert nooit 
een goede band gehad. Zijn vader domineerde als hij aanwezig was het gezin en 
drukte een stempel op de sfeer en de verhoudingen. Hij was slecht in staat zich ten 
opzichte van zijn vrouw en kinderen in positieve zin te uiten. Met zijn moeder had 
Robert een zeer goede relatie. De dominantie van de ouders, met name van zijn 
vader, is lange tijd een constante geweest in het leven van Robert. Overigens was 
thuis wel alles mogelijk. Feesten, logees, ‘thuis kon alles’, zoals Robert formuleert.

Van meet af aan was het duidelijk dat Robert het onderwijs in zou gaan, ook voor 
hemzelf. Andere opties, zoals bijvoorbeeld de zorg, waren niet aan de orde. Hij 
speelde al jong schooltje waarbij buurtgenootjes als leerlingen figureerden. 

Gedurende zijn gehele jeugd heeft zijn homosexualiteit een dominante rol gespeeld 
in zijn verhouding tot de omgeving. Hij was heel jong toen hij ontdekte dat hij 
homosexueel was en dat die geaardheid in de ogen van zijn omgeving niet normaal 
was. Als kind ervoer hij vroeg dat hij ‘nergens bij hoorde’. Hij voelde zich anders, 
hoorde niet bij de jongens en niet bij de meisjes. Rolmodellen en voorbeelden waren 
er niet in de omgeving, afgezien van de horlogemaker op de hoek van de straat waar 
hij woonde. In het gezin werd zijn geaardheid wel feitelijk, maar niet emotioneel 
geaccepteerd. Alleen van zijn grootmoeder van moeders kant ondervond hij steun 
en volledige acceptatie, toen hij op 27-jarige leeftijd voor zijn geaardheid uitkwam. 
Dat is voor hem van groot belang geweest. Zij was zijn klankbord en accepteerde 
ook zijn partner. Al was het thema voor zijn vader binnen het gezin onbespreekbaar, 
later bleek dat deze vaak in de bres was gesprongen als de positie van homosexuelen 
in het onderwijs in het geding was.

Na de lagere school moest Robert naar de hbs. Ook al raadde het schoolhoofd de 
mulo aan, voor zijn vader was dat niet acceptabel. In de zesde klas zat Robert dus 
in het rijtje van leerlingen die naar het hoger voortgezet onderwijs zouden gaan. 
Robert heeft geen bijzondere herinneringen aan zijn lagereschooltijd. Aan het 
schoolhoofd had hij een grote hekel, maar verder verbindt hij aan die periode geen 
negatieve belevingen.

De hbs-periode was een verschrikking voor hem. Hij deed zes jaar over de eerste 
drie leerjaren en bleef dus drie keer zitten, hetgeen in die tijd nog mogelijk was. Het 
eerste jaar doubleerde hij vanwege zijn gedrag, dat hijzelf typeert als ‘stoer doen’. 
In het tweede leerjaar was hij veel ziek. In het derde jaar was er sprake van totaal 
gebrek aan interesse voor wat het onderwijs te bieden had. Wat hij nodig had was 
het overgangsbewijs naar het vierde leerjaar, daarmee was hij toelaatbaar tot de 
kweekschool, hetgeen altijd zijn ambitie was geweest. Hij voelde zich op geen enkele 
manier thuis op de hbs en heeft ook aan geen enkele leraar positieve herinneringen. 

Overigens leverde die grondige voorbereiding hem een stevige voorsprong op 
bij zijn overgang naar de kweekschool. Die kweekschool was vanzelfsprekend de 
hervormde Jan van Nassaukweekschool in Utrecht. De eerste leerkring van de 
kweekschool was in die jaren toegankelijk voor leerlingen met een overgangsbewijs 
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naar het vierde leerjaar van de hbs. Hij kwam terecht in een klas met overwegend 
mulo-abituriënten, maar was ouder, inmiddels 18 jaar, en wat beter ontwikkeld dan 
de gemiddelde klasgenoot.

De combinatie van onzekerheid over zijn identiteit en de dominantie van zijn 
ouders maakten van Robert in zijn jeugd en adolescentieperiode een onzekere 
persoonlijkheid. Dit werd nog versterkt door een op zich triviaal feit: zijn voor-
uitstekende voortanden. In zijn hbs-tijd droeg hij een beugel. Die had hij niet 
meer nodig toen hij naar de kweekschool ging. Dat krikte zijn zelfvertrouwen 
enorm op. Tijdens latere reünies bleek hem welke rol hij had vervuld ten op-
zichte van zijn klasgenoten, zowel meisjes als jongens. Zij konden altijd bij hem 
terecht. Voor hem was dat een openbaring, omdat die beleving van anderen op 
geen enkele manier spoorde met het beeld dat hij van zichzelf had. Hij was een 
vraagbaak en steun en gezien zijn schoolprestaties werd hij beschouwd als een 
geslaagde leerling.

De kweekschool was een ‘warm bad’ voor Robert, hij voelde zich er als een vis in 
het water. Hij wilde van kinds af aan onderwijzer worden en zat daarom op de juiste 
plek. De groep waarin hij terecht kwam, bestond uit gelijkgezinden met dezelfde 
ambitie. Althans zo heeft hij dat ervaren. Achteraf gezien waren er ook velen die 
naar de kweekschool gingen, omdat ze niet wisten wat ze later wilden worden. Het 
gaf ‘een leuke basis’. Het studeren ging hem gemakkelijk af. Hij had een natuurlijke 
rol in de klas en was populair. Hij was alleen niet geïnteresseerd in sport en gym-
nastiek. Dat eerste was geen probleem, ook al was sport een belangrijk aspect van 
de schoolcultuur. Zijn hekel aan gymnastiek was binnen de onderwijzersopleiding 
wel een probleem. Er moest immers een verplicht aantal gymnastieklessen worden 
gegeven en het vak was een van de mogelijke examenvakken. Hij loste dat op door 
de verplichte gymnastieklessen te laten aftekenen op de school van zijn vader. Voor 
het examen werd hij uitgeloot voor gymnastiek.

Aan de kweekschool als professionele beroepsopleiding heeft Robert geen bij-
zondere herinneringen. Er werkten ook leraren die er zijns inziens eigenlijk niet 
thuishoorden. De vakdidactiek vond hij oninteressant. Je werd niet voorbereid op 
de eigenlijke professie. Het vak leerde je pas na de kweekschool als je voor de klas 
stond. Het lesgeven vond hij leuk en ging hem gemakkelijk af. Hij viel in zijn vrije 
tijd al in voor zieke leerkrachten. De algemene vakken, pedagogiek en psychologie, 
vond hij interessant, maar muziek had zijn hart. 

Muziek is een even constante als dominante factor geweest in zowel zijn privéleven 
als zijn professionele bestaan. Op de lagere school speelde Robert blokfluit. Zijn 
ouders hadden geen bijzondere affiniteit met muziek. Wel vonden ze dat de kin-
deren iets aan muziek moesten doen. Van hen werd dan ook verwacht dat ze zich 
inspanden voor de muzieklessen. Er was immers voor betaald. De oudste zoon 
speelde mandoline. Pas op latere leeftijd ging het gezin, op initiatief van Robert, 
naar concerten en uitvoeringen. Na lang aandringen van zijn kant kwam er een 
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piano in huis en kreeg hij pianoles. Aanvankelijk was het een huurexemplaar, later 
werd de piano eigen bezit.

Op de kweekschool verzorgde Robert concerten op de altblokfluit en trad hij ook 
buiten de school op met de muziekleraar. Later heeft hij zich afgevraagd of hij 
daarin niet verder had moeten gaan, omdat hij zeer verdienstelijk speelde. In zijn 
onderwijsloopbaan heeft Robert veel gedaan met muziek. Hij gaf blokfluitlessen 
op scholen aan groepen en deed veel aan muziek- en zangles.

Robert wilde na het behalen van zijn hoofdakte niet direct het onderwijs in. Hij 
was geïnteresseerd in en geïnspireerd door de geloofsgemeenschap in Taizé209 in 
Frankrijk. Hij had daar tijdens vakanties kennis mee gemaakt en wilde er na de 
studie een jaar naar toe. Daar werd echter door zijn ouders en met name zijn vader 
zeer negatief op gereageerd. Het leidde tot heftige ruzies, zodanig dat Robert zijn 
voornemen opgaf. Later heeft zijn moeder ingezien dat zijn ouders wel erg veel 
negatieve invloed hebben uitgeoefend op het leven en de loopbaan van Robert.

Robert had na afronding van zijn studie dus geen baan. Hij kwam een oud-klasgenote 
tegen die na het behalen van de lagere akte van school was gegaan. Zij vroeg hem 
of hij niet op haar school wilde komen werken. Ze had het er niet naar haar zin 
vanwege het optreden van het schoolhoofd en wellicht zou dat veranderen als Robert 
het team kwam versterken. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt, er was een groot 
tekort aan onderwijspersoneel in de jaren zeventig, werd Robert onmiddellijk 
aangenomen. Zo kwam hij in het lager onderwijs terecht. 

De keuze voor een school in Utrecht was trouwens geen vanzelfsprekende. Robert 
wilde eigenlijk weg uit Utrecht. Dat was ook een van de redenen waarom hij naar 
Frankrijk had gewild. Banen waren er voldoende, hij vond echter nergens woon-
ruimte. Robert zag überhaupt op tegen een baan in het onderwijs. Hij zat op dat 
moment als 23-jarige gevangen in een fuik gevormd door een baan voor de rest van 
zijn leven en de onmogelijkheid, gezien de toenmalige opvattingen, uit te komen 
voor zijn geaardheid.

Al de eerste keer dat hij naar zijn werk reed, vroeg hij zich af of hij dat de rest van 
zijn leven zou blijven doen. Hij ervoer het als een doembeeld, zag daarbij het leven 
van zijn vader voor zich en het milieu van de kweekschool. Hij zou daar niet meer uit 
kunnen stappen en had dat willen vermijden door naar Taizé te gaan. Desondanks 
kwam hij niet tot het besluit iets anders te gaan doen of in ieder geval buiten de 
bekende omgeving te gaan werken. Robert verklaart dat door het feit dat hij zijn 
hele leven geen beslissingen heeft kunnen nemen. Hij heeft zich altijd gevoegd naar 
wat anderen wilden, was altijd gericht op het tevreden stellen van anderen. Hij deed 
dingen, omdat hij er voor gevraagd werd. Zo kwam hij in commissies terecht en 
in de medezeggenschapsraad. ‘Je moet niet alleen kankeren, maar ook wat doen.’ 

209 Een oecumenische geloofsgemeenschap, genoemd naar de plaats in Frankrijk waar zij is geves-
tigd.
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Na zijn ‘coming out’ heeft Robert zich intensief beziggehouden met de positie van 
homosexuelen in het onderwijs. Hij bevond zich in de emancipatorische voorhoede. 
Dat deed hij als vakbondslid en als lid van het COC, waarbinnen hij bestuurlijk 
actief was. Zo was hij actief betrokken bij de totstandkoming van de Wet gelijke 
behandeling. 

Robert was ook actief binnen zijn kerkelijke gemeente. Ook in die omgeving deed 
men nooit tevergeefs een beroep op hem. Er was veel expliciete waardering voor 
zijn activiteiten waarbij hij zich onder andere bezig hield met catechisatie en kin-
dernevendiensten. Overigens heeft hij zich ook na zijn ‘coming out’ volledig thuis 
gevoeld in de kerkelijke omgeving. Binnen zijn gemeente werd hij geaccepteerd. In 
een latere fase van zijn leven is hij verder af komen te staan van de kerk en speelde 
die geen bijzondere rol in zijn leven meer. In zijn jonge jaren echter was er binnen 
de kerk net als op de kweekschool nog volstrekt sprake van krampachtig gedrag ten 
opzichte van homosexualiteit. Hij ontmoette jongens die hij leuk vond, maar waar hij 
niets mee kon of durfde. De traditionele reactie van de kerk en de predikant op deze 
problematiek was gewoonlijk: ‘Ga maar trouwen dan gaat het vanzelf wel over’. 

De twijfel aan eigen kunnen, de angst voor onzekerheden, het vermijden van veran-
deringen en vernieuwingen, de neiging om altijd te voldoen aan wensen van anderen, 
de behoefte om alles te beheersen en in control te zijn, heeft er uiteindelijk toe bij 
gedragen dat Robert onafwendbaar in een burnout terecht kwam. Anderen hadden 
dat eerder in de gaten dan hijzelf. Hij kon geen nee zeggen, maar alle verplichtingen 
hingen steeds meer als een molensteen om zijn nek. Bijna een jaar heeft hij nodig 
gehad om weer aan het werk te komen. In die periode wilde hij eigenlijk niemand 
zien of spreken. Hij volgde therapie die vooral gericht was op gedragsverandering. 
Die periode heeft hem veel geleerd, vooral over zichzelf. Ook zijn huidige functie, 
waarin hij onder andere leerkrachten coacht en begeleidt, heeft hij pas aanvaard 
na sterk aandringen van een collega. De laatste jaren functioneert hij naar eigen 
zeggen weer optimaal.

Hij wijt een deel van dat gedragspatroon aan zijn opvoeding. Thuis werd altijd op 
zeker gespeeld. Toen hij voor het eerst een huis kocht, werd dat door zijn ouders als 
‘idioot’ gekarakteriseerd: ‘Wie deed dat nou? Zoveel risico op je hals halen?’ Deze 
houding is des te opmerkelijker daar zijn vader huizen bezat die hij had geërfd. En 
er was natuurlijk zijn homosexualiteit. Robert was voortdurend bezig zijn omgeving 
niet te laten merken dat hij homosexueel was. Onderwijs en, althans openlijke en 
beleden, homosexualiteit waren onverenigbare grootheden in die tijd. Zijn moeder 
sprak de historische woorden: ‘Als je homosexueel bent, kun je niet voor de klas.’ Zij 
vermoedde wel wat, maar Robert ontkende. Hij had wel vriendinnetjes, de een na de 
ander, want hij was ook bij de meisjes populair. Voor zijn vader was dit onderwerp 
taboe. Robert en zijn vader hebben er nooit samen over gesproken.

Vanaf het eerste moment dat hij voor de klas stond was duidelijk dat hij uiteindelijk 
les wilde gaan geven op een zogenaamde lom-school ( een school voor kinderen met 
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leer- en opvoedingsmoeilijkheden). Tijdens zijn opleiding had hij daar kennis mee 
gemaakt en vanaf dat moment wist hij dat daar zijn hart lag. Hij had het bijzonder 
naar zijn zin op de lagere school, maar was direct al zeer betrokken bij leerlingen die 
buiten de boot vielen, die niet aan hun trekken kwamen en nergens bij hoorden. Zoals 
hij zelf zegt: ‘Omdat hij zich in hen herkende’. Na vier jaar ging hij dan ook werken aan 
een lom-school. Daar zag hij die kinderen binnen drie maanden opbloeien. Daarin 
lag zijn kracht en daaruit putte hij ook zijn motivatie. Robert heeft er aanvankelijk 
geen speciale opleiding voor gevolgd, maar bezit een bijzondere natuurlijke aanleg 
voor het werken met deze kinderen. Als hij in zijn latere onderwijspraktijk een klas 
binnenkwam om een toekomstige pupil te observeren, kwam het regelmatig voor dat 
deze, ook al kende hij of zij hem niet, als vanzelfsprekend naar hem toe kwam om 
hem dingen te laten zien of iets te vragen. Zijn gemakkelijke omgang met anderen 
en de open wijze waarop hij communiceert vormt nog steeds de belangrijkste factor 
in zijn huidige werk. Hij trekt mensen, zeker ook jonge kinderen aan, schept geen 
afstand en weet hoe hij ze op hun gemak moet stellen.

Zijn leven had daarmee zijn vervulling gekregen. Hij had geen enkele ambitie om 
verder te studeren, noch om schoolhoofd te worden. Het voorbeeld van zijn vader 
was geen stimulans geweest. Hij wilde ook niet meer solliciteren naar een baan op 
een andere school. Als hij zich daarop oriënteerde, bleek dat hij te oud was of dat 
hij van de regen in de drup kwam, want ‘overal is wel wat.’

Terugkijkend op zijn loopbaan zijn er twee rode draden: hij volgde zijn hart (om-
gaan met kinderen die buiten de boot vallen) en wilde permanent voldoen aan 
de wensen van de omgeving. ‘Wat vindt men van mij?’ Nog altijd is zijn eerste 
reactie als iemand voor hem heeft gebeld: ‘Wat heb ik niet goed gedaan?’ Na zijn 
burn out heeft hij geleerd scherp te letten op zijn eigen gedrag en niet te vervallen 
in oude fouten. Robert wil er zijn voor de ander, dat inspireert hem en geeft hem 
energie. Tegelijkertijd betekende dat ook dat hij zich te vaak liet ‘gebruiken’. Daar 
heeft hij meer leren omgaan. Hij coacht nu studenten van de lerarenopleiding en is 
gespecialiseerd in het geven van preventieve ambulante begeleiding aan kinderen 
met gedragsproblemen. Daarbij draagt hij ook kennis over aan leerkrachten en 
schoolteams.

Hij is enkele malen met studies begonnen die in het verlengde van zijn vak lagen, 
maar heeft ze nooit afgemaakt. Het werk overdag kwam erdoor in de knel. Hij 
kon daardoor onvoldoende aandacht geven aan de kinderen en kwam vervolgens 
ook met zichzelf in de knoop. Hij durfde echter ook niet minder te gaan werken, 
want hij was gewend aan een zeker inkomen. Uiteindelijk heeft hij er wel spijt van 
gekregen, dat hij altijd uitsluitend binnen de klas is blijven werken. Hij had, vindt hij 
achteraf, moeten proberen om voor enkele dagen per week een meer beleidsmatige 
functie te krijgen.

Voor zover hij te maken heeft gehad met het onderwijsbeleid van de overheid 
was dat minder van invloed op zijn persoonlijke situatie dan op zijn werksituatie. 
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Vooral het einde van de zelfstandige positie van het speciaal onderwijs heeft veel 
impact gehad op zijn werksituatie210. Zijns inziens was er sprake van louter een 
bezuinigingsmaatregel en moest op schoolniveau een visie worden ontwikkeld 
op de wijze waarop de integratie moest worden uitgevoerd en de begeleiding van 
zorgleerlingen gestalte zou krijgen. Fusies werden afgedwongen en hij ervoer dat als 
nadelig voor de belangen van de leerlingen. In de nieuwe situatie moeten belangen 
worden verdedigd en opvattingen worden bediscussieerd. Hij heeft de rol van de 
nieuwe bestuurders en de nieuwe directie als weinig krachtig en ondersteunend 
ervaren. Men verschuilde zich achter de overheid (‘we moeten wel’) maar zorgde 
niet voor een duidelijke eigen koers. Ook de rol van de inspectie heeft hij als uiterst 
belemmerend ervaren, zelfs als bedreigend voor de leraren. Ook deze situatie droeg 
uiteindelijk bij aan zijn burn out. De (politieke) opvattingen die de inrichting en 
uitvoering van het onderwijs bepaalden, stonden haaks op zijn professionele visie. 
Hij constateert dat er voor kinderen met een gebruiksaanwijzing in het huidige 
onderwijs onvoldoende professionele voorzieningen zijn die tegemoet komen aan 
hun leerbehoeften. Er is te veel sprake van ‘knip-en-plak-werk’. Overigens is hij 
nuchter genoeg om vast te stellen dat er in het onderwijs altijd wordt gemopperd. Dat 
was ook het geval in de situatie van voor de integratie. Ook beseft hij dat onderwijs 
niet stil kan blijven staan als de samenleving verandert en in beweging is. Hij ziet 
ook positieve kanten aan de nieuwe ontwikkelingen. Waar hij voor wil waken, is het 
behoud van de aandacht voor de individuele problemen en omstandigheden van 
de leerlingen. Er is een trend om veel te meten mede in verband met de selectie en 
toelating. Basisscholen zijn bang om te veel zorgkinderen toe te laten, omdat ze dan 
een bepaald etiket opgeplakt krijgen. Tegelijkertijd moeten scholen deskundigheid 
ontwikkelen om adequaat met deze kinderen om te gaan en dat kan weer niet als je 
er maar weinig van in huis hebt. Dus verwijzen scholen door. De bureaucratische 
processen bij intake, verwijzing en verantwoording ervaart hij als een enorme 
last met weinig toegevoegde waarde voor het individuele kind. Het zou enorm 
veel helpen als vertrouwen in het oordeel van de professional leidend zou zijn bij 
de inrichting en vormgeving van procedures en afspraken. De eisen die worden 
gesteld aan behandelingsplannen hebben meer te maken met verantwoording dan 
met de belangen van het kind. Tegelijkertijd beseft hij dat het noodzakelijk is dat 
hij verantwoording aflegt voor zijn aanpak en keuzes. Evenwicht tussen deze twee 
doelstellingen is er echter (nog) onvoldoende. Binnen het basisonderwijs zouden 
er veel meer mogelijkheden moeten zijn om te differentiëren. De rol van de cito-
toets ervaart hij als schadelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs en die van 
de kinderen. Scholen worden afgerekend op de prestaties conform de uitkomsten 
van de cito-toets. 

210 Sinds 1998 loopt het project ‘Weer samen naar school’ dat voorziet in integratie van het voorma-
lige speciaal onderwijs, waaronder scholen voor moeilijk lerende kinderen en voor kinderen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden- en het regulier onderwijs.
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Robert heeft nog altijd de ‘droom’ om naar Frankrijk te gaan als hij stopt met werken. 
Concrete plannen heeft hij echter niet. Dromen zijn er om gekoesterd te worden.

2.3 Bert: ‘Zoeken naar thermiek en meebewegen.’

Bert komt uit een gezin met zeven kinderen. Hij was de jongste en werd geboren in 
1947. Zijn oudste broer was 18 jaar ouder. Zijn vader was timmerman, zijn moeder 
huisvrouw. Hij groeide op in de Rivierenwijk in Utrecht. Het gezin was Nederlands 
Hervormd. Bert heeft zich kerkelijk uit laten schrijven toen hij ongeveer 18 jaar 
oud was.

Tot zijn tiende jaar was hij een kasplantje, zoals hij zelf zegt. Hij was vaak ziek en 
lag veel op bed. Omdat hij zo kwetsbaar was, werd hij erg beschermd. Vriendjes had 
hij niet en hij was mede daardoor nogal eenzaam. Men had weinig verwachtingen 
van hem. Hij lag op bed en tekende. Lezen deed hij nauwelijks. In de eerste klas 
van de lagere school bleef hij door ziekte zitten. Voor zover hij stimulansen kreeg, 
waren die afkomstig van zijn moeder. Niet van zijn vader, broers of zusters. Zijn 
vader hechtte zeer veel waarde aan vast werk. Zelf had hij, evenals zijn eigen vader, 
jarenlang bij Werkspoor gewerkt. De drie broers van Bert kregen allen een baan 
bij de PTT, nadat ze de ambachtsschool hadden doorlopen. Zijn zusters trouwden 
na de huishoudschool te hebben afgemaakt.

Hij was zich al jong bewust van de sociale stratificatie in zijn buurt. De straat waar 
hij woonde, bestond – vanuit zijn perspectief – uit drie gedeelten met elk een eigen 
sociaal milieu. Vóór in de straat woonden de a-socialen en aan de overkant van de 
straat de ‘rijken’. Die beschikten over een zolder. Bert behoorde tot de ‘normalen’. 
Het gezin kende geen armoede, moeder wist altijd op wonderbaarlijke wijze de 
eindjes aan elkaar te knopen.

Bert heeft geen kleuterschool bezocht. Aan het eind van de lagere school was er 
sprake van voorselectie voor het vervolgonderwijs. Wie bij het hoofd in de klas 
zat, zat goed. Die ging naar de hbs. Bert behoorde tot de groep leerlingen voor 
wie de mulo het hoogst haalbare was. Als hij fysiek sterker zou zijn geweest, was 
hij ongetwijfeld naar de ambachtsschool gegaan en timmerman geworden. Op de 
mulo was hij een onopvallende leerling. De directeur van de school had een zeker 
charisma en had aandacht voor de leerlingen. Overigens heeft Bert geen bijzondere 
herinneringen aan de school, de leraren of het onderwijs. Een sleutelfiguur in zijn 
bestaan was een medeleerling die gitaar kon spelen. Bert zong op klassenavonden, 
begeleid door de gitarist. Later maakte hij zelf liedjes. Hij ging aan sport doen 
en werd lid van een handbalvereniging. De laatste twee jaar van de mulo bloeide 
hij op. Hij ontdekte zijn talenten, wilde en kon zich bewijzen. ‘Bewijzen’ zou een 
constante in zijn leven worden. In deze periode ging hij ook uit eigen beweging 
naar de kerk.
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Bert heeft geen idee op grond waarvan hij op de kweekschool terecht is gekomen. 
Hij herinnert zich niet welke keuzeprocessen daaraan vooraf zijn gegaan. Hij zat er 
op een gegeven moment en werd onmiddellijk geaccepteerd. Hij kon handballen 
en omdat het schoolteam altijd een prominente rol tijdens het plaatselijke kerst-
zaalhandbaltoernooi speelde, kon hij zich daarmee profileren.

Bert voelde zich vrij op de kweekschool. De sfeer op school en het klimaat in de 
eerste jaren zijn hem bijgebleven, dat geldt niet voor het onderwijs of de leerstof. 
Hij ervoer geen sociale schok, hij voelde zich meteen thuis. Vrijblijvend was zijn 
schooltijd niet, op de achtergrond speelde de uitspraak van zijn vader ‘als je niet 
leert dan ga je maar werken’ een dwingende rol.

Het tweede jaar op de kweekschool was in meerdere opzichten een sleuteljaar. De 
school verhuisde naar een nieuw gebouw. Er werd gevraagd wie wilde meedoen 
met een musical die zou worden opgevoerd ter gelegenheid van de opening van 
het nieuwe gebouw. Bert stak zijn vinger op. Zoals hij later analyseert: ik zocht de 
thermiek en vloog daarop mee. In dat jaar was hij vooral bezig met de musical. Hij 
schreef en speelde een prominente rol, ook te midden van oudere leerlingen. Later 
deed hij aan cabaret en gaf hij voorstellingen. In dat jaar ontdekte hij de bron van 
zijn handelen en zijn grote kwaliteit: het werken met en leiding geven aan mensen. 
Hij bleef in dat jaar echter wel zitten.

Hij ontmoette op de kweekschool ook zijn latere vrouw. Zij kwam rechtstreeks uit 
Curaçao en behoorde tot de sociale middenklasse. Haar vader had een vooraan-
staande functie en haar zusters hadden allemaal een goede opleiding gevolgd. In 
dit milieu ervoer hij voor het eerst zijn sociale afkomst en de milieuverschillen 
tussen hen. Met de echtgenoot van een van de zussen, een tandarts, had Bert goede 
contacten. Deze man zou van invloed blijven op Bert.

Voor zijn intellectuele ontwikkeling betekende het onderwijs niet zoveel. Hij leerde 
vooral wat het is om jezelf te ontwikkelen en wat het betekent om succesvol te 
zijn. De school bood hem daarvoor een vruchtbare omgeving. Hij trof er mensen 
die betekenis voor hem hadden, niet zozeer als leraar, maar vooral als persoon. 
Mensen die verbinding zochten. Ook als beroepsopleiding was de betekenis van 
de school beperkt. Het lesgeven – het zogenaamde kweken – ging hem goed af. Hij 
had ervaring in het werken met groepen.

Niet op de kweekschool werd hij gegrepen door het onderwijs, maar pas toen hij 
op Curaçao voor de klas stond, op een school in een krottenwijk. De relatie met 
zijn vriendin was de directe aanleiding voor dit avontuur. Hij besloot daartoe 
in het laatste jaar van de kweekschool. Toen ging hij ook serieus aan de studie. 
Tot dat moment was hij met van alles bezig geweest. Op Curaçao werd het Bert 
duidelijk wat onderwijs voor mensen kan betekenen. Hij werd gegrepen door de 
sociale problematiek en de armoede. Hij leerde dat niet alleen het aanbrengen van 
cognitieve kennis van belang is. Veel belangrijker vond hij het om kinderen te leren 
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zich te verhouden tot hun omgeving: ze hun dromen te laten ontdekken en ze te 
laten uitzoeken waar ze in het leven voor willen gaan.

Vóór zijn vertrek naar Curaçao was Bert nauwelijks in het buitenland geweest. 
Achteraf gezien heeft hij op Curaçao voortdurend strijd moeten leveren. De sociale 
stratificatie op het eiland was even scherp als meedogenloos. Het onderscheid tus-
sen blank en zwart was bepalend voor de sociale omgang. Bert verdiepte zich in 
de geschiedenis van het volk en de slavernij. Hij verbrak na enige tijd de contacten 
met een bepaalde groep blanken, vanwege hun discriminatoire wijze van doen. Hij 
was zich zeer bewust van zijn afkomst. Hij wilde zich bewijzen en voelde, als blanke, 
een vorm van schuld ten opzichte van de zwarte bevolking. Met de zwarten had hij 
veel contact. Hij leerde Papiamento spreken. Hem werd gevraagd om op kosten van 
de overheid in de Verenigde Staten te gaan studeren, maar hij besloot na drie jaar 
in Nederland sociologie te gaan studeren. Gedurende zijn verblijf op Curaçao werd 
zijn omgeving in toenemende mate van betekenis voor hem. Zijn drive lag niet meer 
in zijn verleden, maar in de toekomst. Hij had een nieuwe drijfveer gevonden. Het 
ging niet langer om het zoeken naar erkenning, naar compensatie van het verleden, 
maar om het bijdragen aan de toekomst van anderen. Hij was niet langer alleen 
met zichzelf bezig, maar wilde nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe werelden 
ontdekken. Bert ontdekte dat processen veel belangrijker zijn dan inhouden en 
wilde weten hoe de dingen in elkaar staken. In Nederland zorgde zijn vrouw voor 
het inkomen en Bert studeerde fulltime sociologie. Hij studeerde fanatiek. Maar 
na driekwart jaar hield hij er mee op. Hij paste niet tussen zijn studiegenoten, die 
overwegend pas van school kwamen en die ‘linkser dan Marx’ wilden zijn. Bert 
wilde weer aan het werk. Hij werd leraar op een lts in Utrecht. Het was een school 
waar leerlingen terechtkwamen die op andere scholen niet meer gewenst waren, FC 
Utrecht-jeugd. Hij heeft daar vier jaar les gegeven en had er een fantastische tijd. Hij 
deed veel aan buitenschoolse activiteiten, kon goed opschieten met de leerlingen, 
gaf ze de aandacht die ze nodig hadden en herkende in hen zijn eigen jeugd. Hij 
organiseerde feestjes bij hem thuis en probeerde vooral als persoon betekenisvol 
te zijn. In 1975 werd zijn eerste dochter geboren.

In die periode werden de contacten met een oude vriend, die ook in het onderwijs 
werkzaam was, weer geïntensiveerd. Beiden besloten in 1976 pedagogiek te gaan 
studeren. Na vijf jaar studeerden ze af met een gemeenschappelijke scriptie over 
onderwijsorganisatie en onderwijsvernieuwing. Bert was toen 34 jaar oud. Deze 
studie heeft enorm veel voor Bert betekend. De combinatie van studie met werken 
was stimulerend, maar ook zwaar. Het feit dat hij dat samen met een studievriend 
kon doen, was mede bepalend voor de succesvolle afloop. Bert werkte in Den Haag 
en woonde en studeerde in Utrecht. In die periode werd ook zijn tweede dochter 
geboren. 

In Den Haag was Bert werkzaam als onderwijsbegeleider bij een schoolbegeleidings-
dienst in een interdisciplinair team van gemotiveerde idealisten. Hij geloofde heilig 
in onderwijsachterstandenbeleid, daarin mede gestimuleerd door zijn studie. Hij 
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wilde bijdragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen in achterstandsi-
tuaties. Zijn drive zat niet meer in het compenseren van het verleden, maar in het 
verbeteren van de wereld en in het geven van een toekomst aan jonge mensen. Hij 
werkte onder andere in Transvaal en Valkenbos-Regentes en dacht de wereld te 
kunnen veranderen voor de kinderen uit die wijk. Hij overwon daar ook zijn ontzag 
voor autoriteit. Hij zocht de confrontatie met politici, verafschuwde macht maar 
respecteerde gezag. Hij probeerde leermiddelen te ontwikkelen om de kinderen 
inhoudelijk verder te brengen. Daarvoor was echter onvoldoende ruimte binnen 
de onderwijsbegeleidingsdienst. Daarom solliciteerde hij uiteindelijk in Utrecht bij 
het Schooladviescentrum.

Hier botsten zijn opvattingen over het omgaan met leerachterstanden met die van 
veel van zijn collega’s. Hij was gericht op de behoeften en de pragmatische ontwikke-
ling van mensen, zij hadden overwegend een sterk politiek-ideologische motivatie. 
Zijn collega’s hadden hun eigen ‘winkel’, waren ideologisch vooral elitair links, 
wellicht omdat ze zelf vooral uit betere milieus afkomstig waren. Ze trokken hun 
eigen grenzen en waren diep overtuigd van hun maatschappelijk en politiek gelijk. 
Wie daar niet in wilde passen, had het moeilijk. Voor Bert, die afkomstig was uit 
een arbeidersmilieu, zich omhoog had moeten worstelen en in Den Haag gewend 
was aan samenwerking, betekende deze mentaliteit en deze omgeving een nieuwe 
leerschool. Tegelijkertijd was hij er heilig van overtuigd dat hij de samenleving kon 
veranderen. Die ambitie was in die jaren ook terug te vinden in het overheidsbeleid. 
Minister Van Kemenade inspireerde en raakte Bert. Deze man zou Bert in staat 
stellen zijn ideaal te verwerkelijken: iedereen, ongeacht achtergrond, te helpen zijn 
droom waar te maken. Bij veel van zijn collega’s miste hij het concreet en tastbaar 
maken van dat maatschappelijk ideaal. Voor hen was de samenleving en het werk 
meer een plaats om de eigen sterk ideologisch gemotiveerde opvattingen ’door te 
drukken’ in de werkelijkheid van het onderwijs.

Bert verwijt zichzelf achteraf wel dat hij, deels als overlevingsstrategie, mee ging 
in het politiek correcte beleid om met name allochtonen in verregaande mate te 
ontzien. Hij ging uiterst toegeeflijk om met deze bevolkingsgroep. Dat gold bij-
voorbeeld voor het fenomeen ‘onderwijs in eigen taal’. Veel allochtone leerkrachten 
waren ongeschikt. Ze spraken bijvoorbeeld nauwelijks Nederlands, maar bleven om 
politieke redenen gehandhaafd. Toen hij eens voorstelde om hogere eisen te stellen 
aan deze mensen en ze eerst te scholen voordat ze voor de klas kwamen, kreeg hij 
de wethouder niet mee. Door nieuwe contacten ontstond het plan om landelijk 
onderwijsmateriaal te gaan ontwikkelen en daarmee praktische hulpmiddelen te 
bieden voor de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Daaruit 
kwam het ‘Vier grote steden-project’ voort, waarin Bert projectleider werd. Hij 
creëerde daarmee binnen de adviesdienst zijn eigen ruimte. Het was voor hem een 
prachtige leerschool. Hij leerde hoe hij middelen kon verwerven bij de overheid 
en inzien dat daarbij inhoudelijke argumenten niet altijd van belang waren. Hij 
ervoer echter ook de beperkte veranderbaarheid van het systeem en de effectieve 
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opbrengsten van het project waren uiteindelijk gering. Die ervaringen leidden er 
toe dat hij meer inzicht wilde krijgen in het functioneren van de overheid en de 
manier waarop je je tot de overheid zou kunnen verhouden. Hij volgde een post-
doctorale managementopleiding bij het SIOO.211 Hij las alles wat los en vast zat. 
Deze opleiding betekende voor hem een nieuw sleutelmoment. De opleiding ging 
namelijk over hemzelf. Hij leerde dat hij de kracht in zichzelf moest zoeken. Zijn 
docenten ervoer hij als zeer inspirerend. In die periode was zijn gezinssituatie heel 
moeilijk, vanwege ziekte van zijn vrouw. In 1988 kwam de vacature van directeur 
van het Schooladviescentrum beschikbaar. Bert solliciteerde daarop, zich realiserend 
wat dat betekende gezien de heersende cultuur en kreeg de baan. Hij ging weer ‘het 
podium op’, keek de zaal in en vertelde wat hij van plan was te gaan doen. Hij wilde 
de organisatie van buiten uit veranderen en vraagsturing als principe introduceren. 
Dat is uiteindelijk in samenwerking met de meeste collega’s ook gelukt.

Na tien jaar wilde hij wat anders, hij was ‘uitgeleerd’. Hij ging werken bij een advies-
bureau als senior management consultant. Zijn grote klus was het opzetten van het 
hrm-beleid in het kader van het C2000 project, de ontwikkeling van een datacom-
municatienetwerk voor de sector Openbare Orde en Veiligheid. Hij werkte samen 
met Amerikanen en werd geconfronteerd met de ict-wereld. Vervolgens kwam hij 
als verandermanager terecht bij een productie- en distributiebedrijf voor natuurlijke 
geneesmiddelen. Het was een familiebedrijf dat in financiële problemen verkeerde. 
Na enige tijd werd hem gevraagd of hij niet wilde blijven als algemeen directeur. 
Hij slaagde erin, uiteraard samen met het personeel, om er weer een gezond bedrijf 
van te maken. Ook dat paste in zijn missie.

De rode draad in zijn carrière is, zo analyseert hij achteraf, zijn vermogen om 
‘thermiek’ te onderkennen en zich te laten meevoeren met de ‘flow’ waarbij hij 
probeerde intensiteit en richting te beïnvloeden. Dat gebeurde tot op zekere hoogte 
intuïtief. Zijn kracht zat daarbij in het omgaan met mensen en het kunnen analyseren 
en op gang brengen van veranderingsprocessen. Waar hij tegenstand ondervond 
of geen succes had, had hij de neiging om of in te grijpen of de zaak te laten voor 
wat het was en een andere richting te kiezen. Waar hij succes had, kon hij mensen 
en organisaties tot bloei brengen.

De invloed van overheidsbeleid op zijn persoonlijke ontwikkeling en emancipatie 
is zijns inziens uiterst beperkt geweest. Hij had baat bij de studiefinanciering tijdens 
zijn kweekschoolperiode, ook al was die in die tijd gering qua omvang. Zijn leven 
is bepaald geweest door toevalligheden in combinatie met zijn drive als hij door 
iets geraakt werd. 

Die waarneming staat tot op zekere hoogte haaks op wat lang zijn politieke opvatting 
was: dat de overheid in staat was het lot van haar onderdanen positief te beïnvloeden. 
In zijn eigen wijze van handelen zat de effectiviteit echter vooral in zijn vermogen 

211 Stichting interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veran-
derkunde.
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om in interactie met mensen resultaten te bereiken. Het heeft lang geduurd voordat 
hij zich bewust werd van de discrepantie tussen zijn cognitieve, politiek gekleurde, 
vooronderstellingen en de feitelijke praxis van zijn aanpak.

In essentie is hij er nu op latere leeftijd van overtuigd dat alleen via individuele 
interactie tussen mensen, gebaseerd op relatie en betrokkenheid, resultaten kun-
nen worden geboekt en dat politieke concepten er in geringe mate toe doen. Het 
bij elkaar brengen van mensen, daar de bindende factor in kunnen zijn, was zijn 
kracht. Voor zijn gevoel is hij soms te lang blijven hangen in situaties waarin hij 
eigenlijk eerder had moeten vertrekken. Hij verbond zich sterk aan mensen en kon 
daarom moeilijk loslaten. Dat lijkt enigszins in tegenstelling te zijn tot de feitelijke 
levensloop, waarin voor onderwijsbegrippen veel is geswitcht. Bert noemt zichzelf 
daarom geen ‘klassieke onderwijsman’.

2.4 Gijs: ‘Onderschoold en toch bekwaam.’ 

Gijs is geboren in 1944 in Utrecht in een doorsnee burgerlijk middenstandsgezin 
met zeven kinderen. Hij was het derde kind. Zijn moeder was huisvrouw en zijn 
vader procuratiehouder bij een levensmiddelen(groot)handel. Het gezin was tot 
op zekere hoogte harmonieus, hoewel Gijs nooit echt gelukkig geweest is in zijn 
jeugd. Van een hechte band tussen de gezinsleden was geen sprake. Er waren negen 
individuen die onder één dak woonden. Moeder was zeer afstandelijk en vader 
werkte altijd. Men verdroeg elkaar. Wat niet besproken werd, bestond niet en leidde 
dus ook niet tot conflicten. Die waren er dan ook niet, evenmin als familiefeesten.

Het gezin was aangesloten bij het Leger des Heils en dat gegeven is een dominante 
factor geworden in het leven van Gijs. Omdat het Leger geen sacramenten kent, 
liet vader alle kinderen in de hervormde kerk dopen. Dat was niet gebruikelijk. 
Ook in dat opzicht volgde vader zijn eigen opvattingen. Alle gezinsleden waren 
uiteraard actief in het Leger. Gijs bleef dat tot zijn tweeëntwintigste. Zijn afscheid 
van het Leger hing niet alleen samen met de tijdgeest eind jaren zestig, maar ook 
met de invloed van zijn docent godsdienst op de kweekschool, die hij in die jaren 
bezocht. Diens Barthiaanse212 geloofsopvattingen stonden haaks op het sektarische 
gedachtegoed van het Leger. Overigens was het lidmaatschap van organisaties als 
het Leger in die jaren niets bijzonders. De AJC (Arbeiders Jeugd Centrale, opgericht 
in 1918) bestond nog, evenals de Oranjebrigade en de padvinderij. Al deze orga-
nisaties werden gekenmerkt door een vrij strikte, licht militaristische, cultuur die 
onder andere tot uiting kwam in het dragen van een uniform en een hiërarchische 
‘bevelstructuur’. Van enige verlegenheid met het dragen van het uniform en het 
optreden in het openbaar was bij Gijs echter geen sprake.

212 Karl Barth (1886-1968), invloedrijk protestants theoloog en tegenstander van de antithese tussen 
christenen en niet-christenen.
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Aan sport werd in het gezin niet gedaan. Dansles was niet aan de orde. Alcohol 
was taboe, maar lezen werd gestimuleerd. Vriendjes kwamen niet over de vloer, 
omdat ze niet bij het Leger waren. Met kerst kregen alle kinderen een boek. Toen 
de kinderen studeerden, had vader een doorlopende rekening bij de toenmalige 
boekhandel Broese. Ze mochten daar zelf vrij boeken kopen. Alle kinderen kregen 
eveneens vanaf hun zesde levensjaar pianoles. De muziekleraar kwam daartoe aan 
huis. Op hun achtste moesten ze voor een tweede instrument kiezen. Als ze dat 
niet konden, koos vader voor hen. Gezien de omvang van het gezin kon men een 
redelijk samengesteld huisorkest vormen. Voor Gijs werd de trombone gereserveerd. 

Het gezin was sterk cultuurgericht. Tijdens vakanties werden musea en kerken 
bezocht. Men ging naar concerten en vanaf zesjarige leeftijd gingen de kinderen 
jaarlijks mee naar de uitvoering van de Mattheus Passion. Als ze achttien werden, 
kregen de kinderen een couponboekje voor de schouwburg. Als het gezin al financiële 
problemen heeft gekend, heeft Gijs daar nooit iets van gemerkt. Men ging op vakan-
tie, er was geld voor muziekinstrumenten, voor muziekles, voor schouwburgbezoek, 
voor boeken, voor uniformen. 

De verzuiling was dominant aanwezig en er heerste een sterke antikatholieke 
houding binnen het gezin. Zo werd er bij C&A niet gekocht en met de katholieke 
buren werd geen contact onderhouden.

Bijzonder was het gezin in zijn politieke voorkeuren. Vader was lid van de SDAP213, 
later de PvdA, en een ‘Doorbraaksocialist’214. Hij was heel gelovig en kerkelijk, maar 
tegelijkertijd zeer sociaal. Zijn credo was: de kerk heeft de arbeiders zelf van zich 
vervreemd. Bekende Doorbraaksocialisten als Van Randwijk, Koeiemans en Buskes 
kwamen bij het gezin over de vloer. In de biografie van Buskes215 wordt de vader 
van Gijs nog genoemd, omdat hij actief was in ‘Doorbraak’. De kinderen wisten hier 
echter weinig van, zij werden er niet bij betrokken. Ook op latere leeftijd had vader 
moeite met het praten over deze periode. De idealen waren vergeefs geweest en de 
christelijk-sociale ‘heilstaat’ voor de arbeiders was er niet gekomen. 

Alle zeven kinderen zouden uiteraard doorleren. Deze wens was ten diepste gewor-
teld in de maatschappijopvatting van vader. De dienst aan de maatschappij en het 
van betekenis zijn voor de medemens stonden dan ook centraal bij de studiekeuze: 
de kinderen konden kiezen uit een opleiding voor de verpleging of het onderwijs. Op 
een afvallige broer na zijn dan ook alle kinderen in deze sectoren terechtgekomen. 

213 De Sociaal Democratische Arbeiderspartij, opgericht in 1894 en in 1946 opgegaan in de Partij van 
de Arbeid.

214 Doorbraaksocialisten waren mensen die in de periode na de Tweede Wereldoorlog uit confes-
sionele milieus en politieke partijen afkomstig waren en bewust kozen voor het lidmaatschap 
van de socialistische PvdA. Dat werd hun in eigen kring niet in dank afgenomen en kon worden 
beschouwd als een staaltje van burgerlijke moed.

215 E.D.J. Jongh, Buskes, dominee van het volk (Kampen 1998). Jan Buskes (1899-1980) was een bekend 
dominee en theoloog en een van de belangrijkste doorbraaksocialisten. Hij is sterk beïnvloed door 
Karl Barth. 
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De onderwijsloopbaan van de kinderen bestond uit de mulo of mms en daarna 
een opleiding in de verpleging of de kweekschool. Slechts de afvallige broer ging 
naar de hbs en daarna naar de hts. Tegelijkertijd gaf dit keuzepatroon ook aan dat 
vader zichzelf, ondanks de relatieve welvaart en de cultuurrijkdom van het gezin, 
situeerde op het niveau van de geschoolde arbeider en in dat milieu ging men naar 
de mulo. Opvallend is dat de kinderen zich hierbij neerlegden, deze gang van zaken 
was volstrekt vanzelfsprekend.

Ook het Leger des Heilsmilieu was geen stimulans voor hogere ambities. Het 
intellectuele niveau van de mensen in deze organisatie was laag. Wel werden spreek-
vaardigheid en muzikale activiteiten gestimuleerd, want die waren van belang voor 
het functioneren binnen het Leger. De cultuur van het Leger was gesloten. Het 
Leger domineerde het gezinsleven, ook in de sfeer van sociale contacten. Het leven 
buiten het Leger werd gezien als ‘werelds’. Voor Gijs was de nieuwsgierigheid naar 
dat leven buiten het Leger een constante in zijn jeugd. Die nieuwsgierigheid was 
er uiteindelijk de oorzaak van dat hij met het Leger brak.

Tegelijkertijd heeft hij zeer veel te danken aan het Leger. Hij kwam er in aanraking 
met muziek, leerde er instrumenten bespelen en ontdekte zijn creatieve talenten. 
Maar de keuze was beperkt tot klassieke en religieuze muziek. Popmuziek viel niet 
binnen de normen van het Leger. Een sleutelmoment in zijn leven, hij was toen negen 
of tien, was de confrontatie met een artikel over Lionel Hampton in De Telegraaf. 
Deze jazzvibrafonist had gespeeld in hetzelfde concertgebouw in Amsterdam waar 
het gezin een Leger des Heilsmanifestatie had bijgewoond. Zijn nieuwsgierigheid 
naar die andere wereld was voorgoed gewekt. 

Van de lagere school weet Gijs zich niets meer te herinneren. Van de mulo herin-
nert hij zich slechts de leraar geschiedenis. Deze man kon verhalen vertellen en de 
leerlingen in vervoering brengen. Hij was daarmee een uitzondering. Gijs zakte 
voor zijn mulo-examen. Vooral zijn mondeling ging slecht. In die jaren deed de 
examenkandidaat mondeling examen in alle vakken. Dat geschiedde in een grote 
zaal. De examinatoren, dat waren niet de eigen leraren, zaten aan tafeltjes en de 
examinandus liep elk kwartier naar een ander tafeltje om opnieuw zijn best te doen. 
Zijn vader besliste dat hij van school moest om te gaan werken en regelde een 
baan op het kantoor van een plaatselijk ziekenfonds. Gijs was toen 16 jaar oud. Hij 
volgde twee avonden in de week de avond-mulo. Gijs was daarmee het enige kind 
in het gezin dat over een eigen inkomen beschikte. Hij had daardoor een bijzondere 
positie. Hij deed opnieuw examen en slaagde. Omdat hij het huis uit zou moeten als 
hij zou blijven werken, ging Gijs alsnog naar de kweekschool, evenals zijn oudere 
zus. Specifieke ambities in die richting had hij niet. Integendeel: hij werkte tijdens 
vakanties als hulpverpleger in het ziekenhuis. Dat trok hem meer dan het onderwijs. 
De kweekschool was dus geen gemotiveerde keuze, maar een opportunistische. Vader 
had daar namelijk vrede mee en daarmee was een conflict voorkomen.
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Die gang van zaken paste in een patroon. Gijs had altijd moeite met kiezen. Hij kende 
de veiligheid van het gezin en het Leger, maar werd wel aangetrokken door het leven 
daarbuiten. In het uiterste geval hakte vader echter de knopen door. Het moment 
waarop Gijs besloot uit het Leger te gaan, was het eerste conflict met en binnen het 
gezin dat hij meemaakte. Gijs was toen al 22 jaar oud, maar durfde aanvankelijk 
zijn besluit niet mee te delen. Uiteindelijk had zijn vader toch waardering voor de 
onderbouwing van het besluit: Gijs’ weerzin tegen de cultuur van het Leger, met 
name het militaristische aspect, en tegen het geloofsgoed. Dat laatste was het gevolg 
van de invloed van de leraar godsdienst op de kweekschool.

De stap van werken terug naar school was niet eenvoudig. Het werken bood relatief 
veel vrijheid. Gijs paste eigenlijk niet tussen de gezeglijke leerlingen in zijn klas, maar 
conformeerde zich snel. Zijn klasgenoten waren mulo-abituriënten, onder wie, naar 
zijn gevoel, relatief veel slimme kinderen zaten. Die ervaring had hij later ook toen 
hij zelf les ging geven aan de mavo. Het verschil in niveau en motivatie tussen de 
mavo-leerlingen uit het begin van zijn loopbaan en de mavo/vmbo-leerlingen die hij 
veel later les gaf, was onmiskenbaar groot. De mulo in zijn jeugd en de mavo in de 
beginjaren van zijn onderwijsloopbaan werden bevolkt door middenstandskinderen. 
Later ging dit type kinderen naar de havo.

De beslotenheid van de wereld waarin Gijs opgroeide werd definitief opengebro-
ken op de Jan van Nassaukweekschool, waarbij het bezoek aan de musical Hair 
een sleutelmoment was. Het theatrale bleef hem vanaf dat moment inspireren. 
Op de kweekschool werd Gijs ‘wakker’. Er ging een wereld voor hem open. Hij 
leerde popmuziek kennen, cello spelen en moderne literatuur lezen. Het Leger-
des-Heilsjongetje ging leven. Hij had er een fantastische tijd. Van een bewuste 
voorbereiding op het onderwijzerschap was eigenlijk nauwelijks sprake. Voor 
groepen staan en getuigenis afleggen in het openbaar, had hij bij het Leger geleerd. 
Orde houden eveneens als koordirigent en zondagschoolleider. 

Het kweekschoolonderwijs ervoer Gijs als weinig professioneel, maar dat hinderde 
hem niet. Over de kwaliteit van het onderwijs spraken de leerlingen zelden. De 
algemene houding was er een van: ik ga toch niet voor de klas staan. Er was enig 
dedain onder de leerlingen voor het onderwijzerschap. Gijs heeft nauwelijks concrete 
beelden over gehouden aan het onderwijs zelf. De kweekschool heeft als beroeps-
opleiding weinig impact gehad. Voor hem waren de overige gemeenschappelijke 
activiteiten veel belangrijker. Hij was betrokken bij de musical ter gelegenheid van 
de opening van de nieuwbouw. Hij dirigeerde het koor en het orkest. De muziek-
leraar slaagde daar namelijk niet in. De school voorzag hem van vrienden en was 
een venster naar de wereld. Hij las over psychologie en over filosofie. De docenten 
heeft hij niet ervaren als professionele vakdocenten. Hij had niet het idee dat de 
school bezig was van hem een onderwijzer te maken. Gijs vond de school geweldig 
als verzameling van gelijkgestemden en als optelsom van mogelijkheden.
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Na de kweekschool moest Gijs zijn militaire dienstplicht vervullen.216 In afwachting 
daarvan liep hij binnen bij de directeur van de (avond)mulo die hij nog kende 
uit zijn eigen mulo-tijd. Hij kon onmiddellijk beginnen als leraar Nederlands en 
Geschiedenis. Er werd van jaar op jaar uitstel van opkomst voor hem aangevraagd 
wegens onmisbaarheid. Na enige tijd werd uitstel afstel. Hij werkte zeven jaar 
op die school. Niet de kwaliteit van zijn opleiding of zijn bewezen meesterschap 
als leraar gaven de doorslag bij zijn benoeming, maar het lerarentekort. Gijs had 
een mulo-diploma en de hoofdakte. Daarmee werd hij geschikt geacht om les te 
geven in zelfs twee vakken op de mulo en na 1986 de mavo. Gijs was van meet af 
aan een succes als leraar. Hij verklaart dat zelf als volgt. Hij was een jonge leraar 
in een overwegend ‘grijs’ docentencorps. Hij kon les geven, vond het leuk en had 
geen ordeproblemen. Hij ging van alles organiseren: werkweken, schoolavonden, 
musicals. De directeur vond het prima. Van begeleiding door de school van de jonge 
leraar was geen sprake. ‘Rust in het lokaal, was rust in het gebouw.‘ De school was 
een christelijke mulo. Klein van omvang en bevolkt door leerlingen uit de buurt, 
kinderen van overwegend geschoolde arbeiders. Er werd begonnen en geëindigd met 
gebed. De enige allochtonen waren van Molukse origine. Het pedagogisch klimaat 
was simpel. Er werd klassikaal les gegeven. De docenten bemoeiden zich niet met 
elkaar en vielen elkaar niet lastig. Gijs had daarom alle ruimte de dingen te doen 
die hij leuk vond en hij deed dat op zijn eigen wijze. De school zelf stimuleerde dat 
niet en leverde ook geen intellectuele input.

Door de komst van de Mammoetwet werd er meer aandacht besteed aan de begelei-
ding van leerlingen en kregen ze meer persoonlijke aandacht. Desondanks was de 
aandacht voor de persoonlijke sores van de leerlingen beperkt. Uitval en voortijdig 
schoolverlaten werden niet als een probleem gezien. Dat hoorde er bij.

Voor Gijs was deze periode één groot spel. Hij kon zijn ei kwijt en was nog steeds 
bezig de wereld van het Leger van zich af te schudden. Zijn grote kracht was zijn 
improvisatietalent. Hij was en is slecht in het analyseren van problemen, hij lost 
ze gewoon op. Bij zijn lessen ging hij af op zijn intuïtie en op de reactie van de 
leerlingen. Gijs begon altijd bij de kinderen: de oogjes moesten gaan glimmen. 
Hij vroeg zich niet af welke didactische fouten hij maakte. Hij had van zijn werk 
zijn hobby gemaakt en nam de kinderen daarin mee. Hij had bovendien de tijd 
en de omstandigheden mee. De leerlingen waren gezeglijk, hadden relatief weinig 
problemen en kwamen uit overwegend stabiele milieus.

Voor Gijs was de kweekschoolperiode niet een fase van emancipatie. De school paste 
bij zijn milieu. Paradoxaal genoeg had zijn gezin de mogelijkheden in zich om de 
kinderen de stap te laten maken naar het universitaire milieu. De kinderen hadden 
de capaciteiten, maar de ambities ontbraken binnen het gezin en met name bij vader. 
Het Leger des Heils heeft daarbij waarschijnlijk een doorslaggevende rol gespeeld.

216 De persoonlijke dienstplicht voor jonge mannen bestaat nog steeds. Sinds 1997 is echter de op-
komstplicht opgeschort. 
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De confrontatie met een ander milieu vond niet plaats op de kweekschool. Wel 
ontmoette hij daar de vrouw met wie hij nog steeds getrouwd is. Zij had de hbs 
gevolgd. Haar ouders waren gescheiden en ze leefde bij haar vader en diens tweede 
vrouw. Zij hadden echte kunst aan de muur hangen, geen reproducties. Ze dronken 
wijn en hadden een huishoudster in dienst. Het was een meer verfijnd milieu. 
Zijn latere schoonvader was echt geïnteresseerd in wat Gijs deed. Hij was belezen 
en inspirerend. Het schoonouderlijk gezin ging bovendien met vakantie in het 
buitenland.

Gijs besloot de avondopleiding mo A Nederlands te gaan volgen. Niet zozeer omdat 
hij daar behoefte aan had of omdat hij daartoe sterk gemotiveerd was. Het hoorde 
er eigenlijk gewoon bij. De studie was geen succes. Hij kwam weer terecht in het 
gedisciplineerde stramien van het Leger en blokkeerde. Hij kon wegens tijdgebrek 
op school niet meer de leuke dingen doen. Bovendien: inhoudelijk had hij de studie 
niet nodig. Dat bleek ook in zijn latere loopbaan. Hij heeft les gegeven in alle vormen 
van voortgezet onderwijs tot en met de eindexamenklassen gymnasium met alleen 
maar een kweekschooldiploma. 

Inmiddels was Gijs vader geworden en naar Sneek verhuisd. Hij hoefde immers 
definitief niet meer in militaire dienst. Hij had een baan gekregen bij een brede 
scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. De ironie wilde dat zijn Leger-des 
Heils-verleden bij zijn sollicitatie nog een rol speelde. In de docentenband van de 
school was een vacature voor een trombonist. Hij deed nog eens een poging om de 
middelbare akte te behalen, maar stopte weer voortijdig. Financieel zou hij er ook 
niet meer op vooruit zijn gegaan, dankzij de HOS217 van minister Deetman. Gijs 
bleef dus gewoon de leuke dingen doen.

In de loop der tijd verlegde hij het accent van het leraarschap naar allerlei andere 
zaken. Hij exploiteerde volop zijn creatieve en organisatorische talenten, schreef 
en organiseerde Kerstvoorstellingen, richtte een big band met leerlingen op en trok 
daarmee door het land.

Hij maakte serieus werk van de invoering van de tweede fase en het studiehuis218 in 
het havo en vwo en probeerde daar de mogelijkheden optimaal van te benutten. Dat 
vond hij geweldig. Hij moest zich verdiepen in de materie, maakte zelf lesmateriaal 
en schreef lesmodules. Het onderwijs was voor hem geen fuik, hij creëerde zijn eigen 
ruimte en benutte de mogelijkheden. Zijn credo was: leerlingen kunnen heel veel, 
er is een enorm potentieel aan talent en dat moet worden benut. 

217 HOS staat voor Herziening Onderwijs Salarisstructuur. In 1985 werd het oude salarissysteem dat 
nog was gebaseerd op leeftijd en aktebezit vervangen door een systeem op basis van functie en er-
varing. Grof gesteld betekende de HOS voor de meeste leraren een verlaging van het startsalaris.

218 De tweede fase is in Nederland sinds 1998 een synoniem voor de bovenbouw van het havo en vwo 
en duurt van het vierde leerjaar tot en met het examenjaar. De eerste fase bestaat uit de eerste drie 
leerjaren van het havo en vwo, ook wel onderbouw geheten.
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Gijs heeft twee grote overheidsinterventies op onderwijsgebied meegemaakt: de 
invoering van de Mammoetwet en de komst van de Tweede Fase. De eerste heeft 
nauwelijks impact op hem gehad. Feitelijk had hij bijna van meet af aan als leraar te 
maken met het nieuwe regime. De invoering van de tweede fase en het studiehuis is 
veel ingrijpender geweest. Zijn school koos ervoor om mee te doen met de pilotfase, 
vooral door toedoen van een conrector die daar sterk voor pleitte. Dat betekende dat 
de school enkele jaren kon experimenteren. Daarvoor moest veel nieuw materiaal 
worden ontwikkeld, zoals studiewijzers en lesmodules.

Gijs is nog steeds van mening dat de overheidsinterventie en -stimulans hierbij van 
groot belang is geweest. ‘Als je het aan de scholen overlaat, hadden we nog steeds 
de mulo gehad’. De waarde van het studiehuis is volgens Gijs vooral geweest dat 
leerlingen zelf konden bijdragen aan de kwaliteit van hun opleiding. Gijs had dat al 
sterk ervaren bij de niet-klassikale activiteiten, tijdens de toneel- en musicalrepetities. 
Leerlingen kunnen uitstekend zelf bijdragen aan hun leerproces. De methodiek 
van het studiehuis deed op die vermogens een beroep. De fout die veel leraren naar 
zijn opvatting hebben gemaakt is dat ze het systeem hebben ingevuld als een vorm 
van geprogrammeerde instructie. ‘Hier is de studiewijzer, hier heb je de module 
en over vier weken krijg je een toets.’ Het concept van het studiehuis is echter 
gebaseerd op interactie, probleemstelling, uitzoeken, presenteren en kritiek leveren. 
Voor een leraar als Gijs was het wel even slikken: niet langer verhalen voor de klas 
vertellen en eenakters voor het bord spelen. Gijs kon niet langer de performer en 
de cabaretier zijn. Hij moest samen met de leerlingen de problemen oplossen. Hij 
was daartoe in staat en bereid, omdat hij de meerwaarde van de nieuwe benadering 
onderkende. Voor veel van zijn collega’s gold dat niet. Het studiehuis is volgens hem 
uiteindelijk veel te laat ingevoerd. De didactische werkwijze vond en vindt hij nog 
steeds perfect. De leerlingen ervaren hun eigen verantwoordelijkheid en leraar en 
leerling zijn gezamenlijk bezig. 

Gijs is formeel gezien eigenlijk onderschoold, maar praktisch als leraar geslaagd, 
omdat hij zijn creatieve talenten heeft ingezet. Daarbij omzeilde hij de gebruikelijke 
onderwijspatronen. Gijs was bekwaam. Zijn collega’s, vaak universitair geschoold, 
konden ook inhoudelijk in de regel niet in zijn schaduw staan. Intellectueel was 
en is de vaksectie Nederlands op zijn school geen bron van inspiratie en profes-
sionaliteit. Dat is in enkele decennia ook niet veranderd. Men gebruikt methodes 
die jaren mee moeten. Gijs maakte zelf jaarlijks nieuwe lesprogramma’s. Dat werd 
niet echt op prijs gesteld. Er ontbrak bij de collega’s de interne drive om zich te 
vernieuwen. Nog steeds wordt door hen gebruik gemaakt van de lesmodules die 
Gijs jaren geleden heeft geschreven. 

Gijs heeft geen last gehad van overheidsbeleid, noch van het management. Hij heeft 
zich zijn vak niet laten afnemen, dat heeft hij zelf ingevuld. Hij heeft inhoud aan zijn 
vak gegeven door zijn creativiteit. Paradoxaal genoeg heeft hij zijn bijzondere positie 
kunnen handhaven doordat zijn collega’s zich keurig aan de mores hielden.
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Als gevolg van een gehoorkwaal werd Gijs enkele jaren geleden gedwongen te stop-
pen met lesgeven en met de overige creatieve activiteiten. Daarmee verdwenen die 
activiteiten helaas ook uit de school. Ze maakten geen deel uit van het beleid en de 
structuur van de school. Ze droegen wel nadrukkelijk bij aan de goede naam van 
de school, maar waren niet ingebed in de organisatie.

De onderwijscarrière van Gijs is bepaald door de wijze waarop hij in het leven 
staat en door zijn talenten, niet door zijn opleiding en vooral niet door de school 
als professionele omgeving. Hij maakte gebruik van de ruimte die hij kreeg, vaak 
als gevolg van het braakliggende terrein dat hij zag. Hij was zijn eigen stimulans 
en zocht collega’s die met hem mee wilden doen. De uitdaging kwam niet van 
vakgenoten of de sectie. De leerlingen motiveerden hem, zijn talenten stimuleerden 
hem. De school als werkorganisatie faalde in het vanzelfsprekend genereren van 
prikkels en stimulansen. Het onderwijs is geen intellectuele omgeving, zoals hij 
nadrukkelijk stelt.

Gijs stelt tenslotte vast dat school en leerling steeds meer uit elkaar groeien. De 
leerling, ook in Friesland, emancipeert sneller, vooral door de moderne media en 
ict. Het onderwijs loopt achteraan in deze optocht. De leerling dwingt de school 
tot op zekere hoogte haar werkwijze aan te passen. Maar dat gebeurt marginaal. 
De leerling blijft de verliezende partij, bindt in en maakt zich op voor de volgende 
confrontatie. Er zijn leerlingen die samen wonen en een gezin runnen, op school 
worden ze weer kind en accepteren ze de regels. Veel leerlingen leven daardoor in 
twee werelden en accepteren dat ook.

3. Het onderwijsbestel na 1945, ontstaan en stand van 
zaken

In dit deel wordt verslag gedaan van het literatuuronderzoek naar de stand van 
zaken van specifieke onderdelen van het Nederlandse onderwijsbestel waar de 
hoofdpersoon uit de autobiografie in verschillende fasen van zijn levensloop mee 
te maken heeft gehad. Er ligt daarbij een focus op de thematiek van deze studie: 
het toegankelijkheidsthema in relatie tot de vormgeving van het bestel. Het per-
spectief in tijd van de onderscheiden beschrijvingen verschuift al naar gelang het 
onderwijstype waarmee de hoofdpersoon geconfronteerd werd in de loop van zijn 
leven. De zes verschillende schetsen geven tezamen niet alleen inzicht in de histo-
rische ontwikkeling van het bestel, maar maken ook duidelijk welke bestuurlijke, 
politieke en onderwijskundige thema’s in de loop der tijd een rol hebben gespeeld. 
Achtereenvolgens komen aan de orde het lager onderwijs in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw, het voortgezet onderwijs in het daaropvolgende decennium, de 
onderwijzersopleiding, de lerarenopleiding, het mbo en de Roc-vorming tegen het 
einde van de vorige eeuw.
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3.1 Het lager onderwijs in de jaren vijftig van de vorige eeuw

Het lager onderwijs in de jaren vijftig werd geregeld door een wet uit 1920. Het 
is opmerkelijk dat gedurende een periode van zo’n 180 jaar het lager onderwijs in 
hoofdzaak slechts door vier wettelijke regimes werd bepaald. Dat waren wetten uit 
1806, 1857, 1878 en 1920. De lager-onderwijswet van 1920 hield stand, met inbegrip 
van vele wijzigingen aanvullingen, tot de komst van de Wet op het basisonderwijs 
in 1985. Het lager onderwijs in de periode na de Tweede Wereldoorlog werd dus 
geregeld door een wet van vlak na de Eerste Wereldoorlog. 

Het onderwijs in 1953, het jaar waarin de hoofdpersoon van de autobiografie naar 
de lagere school ging, was klassikaal van aanpak. Overigens werd die methode 
honderdvijftig jaar eerder beschouwd als de onderwijsvernieuwing waarmee de 
doelstellingen van de Bataafse volksschool moesten worden gerealiseerd.219 De 
klassen waren gevuld met dertig of meer kinderen. Ze zaten in bankjes opgesteld in 
rijen aan tafels, voorzien van inktpotjes. Er hingen schoolplaten van Isings aan de 
wand en het dominante didactische hulpmiddel was het bord waar leerlingen de hele 
dag tegen aankeken. Aan de hand van klassenfoto’s analyseerde Braster in hoeverre 
er sprake was van een leerlinggerichte dan wel een leraargerichte onderwijssituatie 
in het Nederlandse onderwijs van de twintigste eeuw. Op foto’s van voor de Tweede 
Wereldoorlog zijn alleen maar tweepersoonsbanken waar te nemen. Pas na 1965 zijn 
ze grotendeels verdwenen. Overigens wijzen ze in de helft van het aantal gevallen 
tot 1975 nog steeds maar één richting op: het bord.220

In 1879 werd de Unie School met den Bijbel opgericht. De school in de Bloemstraat te 
Utrecht waar de hoofdpersoon lager onderwijs genoot, kwam daaruit voort, evenals 
vele duizenden andere scholen hun wortels kregen door soortgelijke initiatieven. 
Na de invoering van de leerplicht in 1900 bezocht ongeveer 95% van de kinderen 
van zes tot twaalf jaar regelmatig de lagere school.221 Hierdoor waren nieuwe 
scholen niet alleen verzekerd van een permanente toestroom van leerlingen, maar 
bevestigde de overheid ook dat de opvoeding van kinderen niet langer louter een 
aangelegenheid was van ouders. Uiteraard waren de confessionelen overwegend 
tegenstander van deze staatsdwang. De wet werd ternauwernood, met 50 tegen 
49 stemmen, aangenomen. Voortaan moesten kinderen van zeven tot dertien jaar 
lager onderwijs volgen. De wet stond daarbij zes weken ‘landbouwverlof ’ toe, een 
praktijk die later zou worden omgezet in zes weken zomervakantie. 

De wet van 1920 betekende vanuit het oogpunt van meritocratisering een belangrijke 
vooruitgang. Er kwam een voor elke openbare school gelijke schoolgeldregeling 
gebaseerd op ouderlijk inkomen en niet meer op de status van de school. Het 
standsonderscheid was daarmee in het lager onderwijs als wettelijk principe op-

219 J. Braster, De klas in beeld, 9.
220 Ibid., 11. 
221 Van Kemenade, Onderwijs en beleid, 76.
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geheven. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog bleken in diverse steden leerlingen 
in de praktijk nog steeds te worden verwezen op grond van afkomst en boogde 
doorstroming naar het voortgezet onderwijs.222 De wet is ook het icoon geworden 
van de pacificatie van de Nederlandse samenleving. Vele decennia daarvoor werd 
vooral op het terrein van het onderwijs de strijd uitgevochten tussen de verschillende 
politieke stromingen en geloofsrichtingen. De oorzaak daarvan was vooral de wet 
van 1878. Het daaruit voortvloeiende conflict mondde uit in de grondwetswijziging 
van 1917 waarin de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs, 
toen nog uitsluitend confessioneel onderwijs, werd geregeld op basis van de grote 
uitruil: algemeen mannenkiesrecht, de wens van de sociaal-democraten, in ruil 
voor gelijkbekostiging van het bijzonder onderwijs.

Hoewel een sociaal-politieke tijdbom daarmee was ontmanteld, werd tevens de 
basis gelegd voor een periode van tientallen jaren van stilstand in onderwijsont-
wikkeling, omdat de partijen in de samenleving elkaar in een politieke houdgreep 
hielden.223

Historisch gezien liggen in deze wet de kiemen voor wat zich in retrospectief ook 
laat identificeren als twee permanente thema’s in het Nederlandse onderwijs: de 
bureaucratisering en de noodzaak tot kostenbeheersing. Die omstandigheden 
vormden ook de belangrijkste aanleiding tot het, in Europees verband gezien, laat 
oprichten van een ministerie van onderwijs. Dat gebeurde pas in 1918. Door de 
effecten van de invoering van de lager- onderwijswet in 1920 groeide het departement 
geleidelijk van 24 personen in 1918 tot 158 in 1940. Relatief gezien een forse groei, 
maar in het licht van de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog stelde deze groei 
weinig voor. De bescheiden omvang ervan laat zich dan ook goed verklaren door de 
periode van wetgevende stilstand tussen de twee wereldoorlogen. De ambtenaren 
hielden zich vooral bezig met controleren en verifiëren. Door de wet van 1920 
breidde het aantal scholen zich uiteraard wel fors uit. Het aantal bijzondere lagere 
scholen groeide in vijf jaar tijd van ruim 2.700 naar 3.600. Het openbaar onderwijs 
groeide in die periode van ruim 3.400 tot 3.750 scholen. Dat wil echter niet zeggen 
dat de groei van het aantal leerlingen in die periode exceptioneel was. De groei van 
het aantal scholen leidde vooral tot de afname van het aantal leerlingen per school: 
van gemiddeld 169 tot gemiddeld 147 leerlingen.

Dit nevenverschijnsel van de verworven gelijke bekostiging is eveneens een con-
stante geworden in het onderwijs. Alle zuilen – een begrip dat in de jaren dertig 
van de twintigste eeuw werd geïntroduceerd – hadden recht op hun eigen scho-
len. De overheid borgde dat door het principe van de verdelende rechtvaardig-
heid. Deze wijze van overheidsoptreden is later door Idenburg als ‘distributieve’ 
overheidspolitiek gekarakteriseerd. De financieel-economische effecten daarvan 

222 Mandemakers, HBS en gymnasium, 51. 
223 H. Knippenberg, en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van 

Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen 1918-1993 (Assen 1993).
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zouden zeer omvangrijk worden, evenals de omvang van de periodiek optredende 
bezuinigingsronden. Het belangrijkste sturingsmiddel was, naast de hoogte van 
de salarissen, de omvang van het aantal leerlingen per klas. Daarop richtten zich 
ook een en andermaal bezuinigingsvoorstellen van de overheid. Daarbij was het 
overigens heel normaal dat er 48 leerlingen in een klas zaten. Door de uitbreiding 
van het aantal schoolsoorten, vooral in het voortgezet onderwijs groeide het totaal 
aantal leerlingen dat bekostigd onderwijs genoot ook zeer snel. Het effect hiervan 
op de rijksbegroting was substantieel en in de praktijk onbeheersbaar. Tussen 1920 
en 1940 verdubbelde de onderwijsbegroting, nam het tekort op de totale over-
heidsbegroting ernstig toe en daarmee ook de inspanningen om op het onderwijs 
te bezuinigen. Later zou dit autonome effect ‘de open-einderegeling’ binnen de 
onderwijsbegroting worden genoemd. Ook in de aard van de bezuinigingsvoorstellen 
laten zich patronen herkennen. In de jaren dertig probeerde minister Marchant, 
die vooral bekend is geworden door zijn hervormingswetgeving op het terrein van 
de spelling, met opheffingsnormen en scholenconcentratie tot schaalvergroting 
te komen en het scholenbestand te saneren. Hij combineerde dat met voorstellen 
tot hervorming van het onderwijs. Daarmee ontketende hij weerstand vanuit met 
name het confessionele blok en van de maatregelen kwam niets terecht. Marchants 
opvolger Slotemaker de Bruïne, van confessionele huize, herstelde de oude toestand 
weer. Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze instrumenten weer van stal gehaald en 
toen wel met succes ingevoerd. 

De beleidsmatige impasse tijdens het interbellum224 had ten diepste zijn wortels in 
de principiële afkeer van de confessionele politieke partijen van overheidsbemoeie-
nis met het onderwijs. Van linkse en liberale zijde werd regelmatig aangedrongen 
op inhoudelijke hervormingen en verbeteringen met het oog op de veranderende 
eisen van de samenleving. De confessionelen, hoewel op onderscheiden thema’s 
ook verdeeld, vonden elkaar op het bestrijden van overheidsinvloed op inhoud 
en vormgeving van het onderwijs. Ook dit principiële verschil in opvatting is een 
wezenstrek van het onderwijsbestel dat zich tot op de dag van vandaag handhaaft. 
Nederland stak wat betreft pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het met 
name lager onderwijs zwak af bij overige landen in Europa. Daar was meer aandacht 
voor die aspecten van het onderwijs, in Nederland ging het vooral over geld en 
administratie.225

Voor zover er sprake was van vernieuwingsbewegingen in het onderwijs werden 
ze vooral ingezet door individuen. Veel van deze vernieuwers stichtten zelf nieuwe 
scholen om hun ideeën te realiseren.226 Toch was de invloed van deze vernieuwingen 
beperkt. De nieuwe scholen hadden een elitair karakter en er was geen sprake van 
224 I. van der Velde, ‘Lager onderwijs’. In: J.W. van Hulst, I. van der Velde, G.Th.M. Verhaak (red.), 

Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in de periode 1900–1940 (Groningen 1970), 
115.

225 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 144.
226 N. Lagerweij en L. Lagerweij-Voogt, Anders Kijken. De dynamiek van een eeuw onderwijsverandering 

(Antwerpen-Apeldoorn 2004), 51.
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een brede innovatie. Er kwamen bijvoorbeeld montessori-scholen die konden 
ontstaan door de wet van 1920. Deze wet maakte het mogelijk om af te wijken van 
een gemeenschappelijk rooster voor alle kinderen in een klas als de pedagogische 
structuur daarom vroeg. Belangrijkste kenmerk van deze scholen was de vrijheid 
van de kinderen om te leren in aansluiting op hun ontwikkelingsstadium. Feitelijk 
was dat principe steeds het uitgangspunt van het vernieuwingsdenken. Jan Ligthart 
wilde onderwijs waarin het kind zelf actief was. Kees Boeke stichtte de Werkplaats 
Kindergemeenschap waarin hij radicaal brak met het traditionele onderwijs en 
het onderwijs oriënteerde op de praktijk van het leven. Peter Petersen brak met 
het leerstofjaarklassensysteem in zijn Jenaplanschool en zocht naar differentiatie 
en individualisering. Aan het begin van de 21e eeuw is nog geen 5% van alle 
scholen te rekenen tot deze vernieuwingsscholen. Zoals Bodde stelt: ‘Ondanks 
de pleidooien van onder meer Montessori, Parkhurst, Steiner, Dewey, Decroly, 
Groeneweg, Boeke en Kohnstamm voor een meer geïndividualiseerde verwerking 
van de onderwijsleerstof met zelfwerkzaamheid en samenwerking, onderlinge hulp 
en individuele arbeid, blijft de Nederlandse lagere school in de jaren twintig en 
dertig van de twintigste eeuw onder de schoolwet van 1920 een enigszins strenge 
klassikale leerinstelling, waar rijen plaatsnamen en jaartallen geleerd worden en 
waar de tafels van vermenigvuldiging vlot gereproduceerd dienen te worden.’227 
Die typering was ook van toepassing op de situatie in het eerste decennium na de 
Tweede Wereldoorlog.

De vraag laat zich stellen waarom de nieuwe ideeën in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw niet op meer draagvlak konden rekenen. Al eerder is aangege-
ven dat het onderwijsbeleid in de periode tussen de beide wereldoorlogen vooral 
betrekking had op de gevolgen van de financiële gelijkstelling. De ideologische 
tegenstellingen waren fors en er was eigenlijk geen open discours mogelijk over 
pedagogisch-didactische visies. Daarom bleven de genoemde initiatieven beperkt.228 
Een rol speelde ook dat het voortgezet onderwijs nog geen gelijke bekostiging kende, 
hetgeen betekende dat ouders zelf het onderwijs moesten financieren als dat niet uit 
de openbare kas werd bekostigd. Dat was het geval bij bijvoorbeeld het voortgezet 
montessorionderwijs. Door het ontbreken van aansluitend voortgezet onderwijs 
gebaseerd op overeenkomstige principes bleven vernieuwingsscholen in het lager 
onderwijs in aantal beperkt. Pas de Wet op het basisonderwijs van 1985 geeft meer 
ruimte voor nieuwe opvattingen over onderwijs en didactiek en stimuleert ook in 
die richting. De ideeën van Leon van Gelder zijn daar niet vreemd aan. Hij zou de 
grondlegger worden van de wetenschappelijke bestudering van het onderwijs in 
Nederland.

Welke invloed hadden de bezetting en de naoorlogse periode op het lager on-
derwijs van de jaren vijftig? De inhoudelijke en beleidsmatige gevolgen van de 
bezettingsperiode zijn voor het lager onderwijs beperkt geweest. Voor zover ze er 

227 Van Kemenade, Onderwijs en beleid, 78.
228 Ibid., 181 e.v. 
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waren, waren ze overwegend van positieve aard. Het vak lichamelijke opvoeding 
kreeg veel aandacht. De leerplicht werd verlengd, hetgeen leidde tot de toevoeging 
van het achtste leerjaar in het lager onderwijs. Een zevende leerjaar was al eerder 
ingevoerd. Op enkele plaatsen ontstonden daardoor aparte scholen voor voortgezet 
lager onderwijs (vglo). Deze werden in de periode na de oorlog weer langzamerhand 
opgeheven. Ook het fenomeen kwekeling-met-akte werd afgeschaft. Opvallend 
genoeg is de bezetter er niet in geslaagd het bijzonder onderwijs af te schaffen, ook 
al was dat wel het plan. Men zag in dat die voornemens de Nederlandse samenleving 
zouden ontwrichten en zette de plannen niet door. Ook de poging tot nazificering 
van de schoolboeken is grotendeels mislukt. Wel is in deze periode voor het eerst 
een fundamentele verandering te constateren van louter distributief onderwijsbeleid 
naar meer constructief overheidsbeleid. De bezetter zag onderwijs nadrukkelijk 
als een collectief goed waarmee je sturing kon geven aan ontwikkelingen in de 
samenleving. Niet langer bepaalden alleen financiële en juridische vragen het 
beleidsdenken, maar golden ook pedagogische en onderwijskundige inzichten. 
Die ontwikkelingen hebben na de oorlog verregaande gevolgen gehad voor het 
onderwijsbeleid. Al tijdens de oorlog nam het belang van het departement van 
onderwijs toe binnen het totale overheidsapparaat, het ambtenarenapparaat groeide 
en de basis werd gelegd voor de latere expansie. 

De sociaal-democraat Van der Leeuw was de eerste minister van onderwijs na de 
oorlog. Hij probeerde uiteraard gezien zijn politieke opvattingen de centrale positie 
van het beleidsdomein onderwijs te consolideren en uit te bouwen. De regering was 
in zijn opvatting verantwoordelijk voor de volksopvoeding in de breedste zin van het 
woord, dat gold voor onderwijs, voor lichamelijke opvoeding en de jeugdbeweging. 
Ook de vorming buiten schoolverband werd een prioriteit van het departement, 
waarbij de overheid naast gezin, school en kerk, een rol kreeg in de opvoeding. De 
staat had daarmee een sociaal-pedagogische en een culturele taak. Het zal duidelijk 
zijn dat deze politieke opvattingen haaks stonden op de ideeën van vooral het 
confessionele bevolkingsdeel. Al na een jaar werd Van der Leeuw opgevolgd door 
de katholiek Gielen. Deze betoonde zich een waar verdediger van de verzuiling, 
hij brak met de lijn van zijn voorganger en zorgde ervoor dat het bijzonder hoger 
onderwijs ook substantieel door de overheid werd bekostigd: het sluitstuk van 
de gelijkbekostiging in het onderwijs. Geheel in lijn met de opvattingen van zijn 
achterban onthield Gielen zich van overheidsbemoeienis met onderwijskundige 
vernieuwingen. De lager-onderwijswet uit 1920 werd enigszins aangepast maar 
bleef grotendeels gehandhaafd. Overigens werd het lager onderwijs in de periode 
kort na de oorlog gekenmerkt door grote tekorten. Zowel in de voorzieningen-
sfeer, gebouwen en leermiddelen, als wat betreft onderwijzers. Er kwamen vlak 
na de oorlog nog klassen van meer dan zestig leerlingen voor. Daarom werden de 
onderwijssalarissen verhoogd en kwam er een spoedopleiding voor onderwijzers 
om de grote personeelstekorten enigszins op te vangen. 
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3.2 Het voortgezet onderwijs in de jaren zestig van de vorige eeuw

Het voortgezet onderwijs vormde in deze jaren een onsamenhangend geheel 
van scholen en schooltypen, opleidingen en cursussen, deels gebaseerd op ver-
schillende wetten uit verschillende perioden, met onduidelijke bekostigings- en 
subsidievormen en van wisselende kwaliteit. Veel onderwijs werd in particuliere 
context verzorgd en viel buiten het overheidstoezicht. Er was een omvangrijk 
circuit van bedrijfsopleidingen. Het voortgezet onderwijs vormde een even rijk als 
onsamenhangend palet, dat deels nog stamde uit het midden van de negentiende 
eeuw. Vanuit bestuurlijke optiek gezien een moeras in de onderwijspolder. Het 
voortgezet onderwijs in deze periode was het product van een eeuw strijd tussen 
particulier initiatief en overheidsbemoeienis, van het conflict tussen de gewenste 
autonomie en gevraagde overheidsbekostiging.229 In tegenstelling tot de situatie in 
het lager onderwijs werd het voortgezet onderwijs in het interbellum niet volledig 
door de overheid gesubsidieerd. Er was sprake van een ‘koude oorlog’, om met 
Knippenberg. te spreken230, na de schoolstrijd. Het voortgezet onderwijs stond 
niet hoog op prioriteitenlijstjes en door ideologische tegenstellingen kon het zich 
niet voldoende ontwikkelen, zeker niet binnen de confessionele zuilen. Er bestond 
in het onderwijsveld een grote afkeer van ‘staatspedagogiek’, waardoor de rol van 
de overheid in de vormgeving van het onderwijs sterk werd beknot. Pas na 1950, 
toen het herstelbeleid zijn vruchten begon af te werpen, was er voor het eerst weer 
sprake van groei van het onderwijsbudget, vooral ten gevolge van de explosieve 
groei van het aantal leerlingen. De onderwijsbegroting nam tussen 1952 en 1963 
toe met een factor vijf – van ruim 400 miljoen naar ruim 2 miljard gulden – en 
het aandeel in de rijksbegroting groeide tot bijna 17%. Het aantal leerlingen in het 
voortgezet onderwijs verdubbelde.

Het voortgezet onderwijs bestond in de jaren zestig behalve uit het ulo, uit het 
lager beroepsonderwijs, de hogere burgerschool, de middelbare meisjesschool, 
het gymnasium en het atheneum.231 Daarnaast was er het handelsonderwijs, dat 
in de jaren dertig sterk groeide, maar pas in 1937 werd opgenomen in de wet op 
het middelbaar onderwijs.

Het (m)ulo

De hoofdpersoon van de autobiografie bezocht de muloschool van 1960 tot 1965. 
Dit schooltype was een product van onderwijswetgeving die al ruim honderd jaar 

229 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 263.
230 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 175.
231 Het algemeen vormend onderwijs werd in de periode tot aan de komst van de Mammoetwetwet 

ook het vhmo genoemd (voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs). Hieronder vielen de hbs, 
de mms, het lyceum en het gymnasium. (Idenburg schaart ook ulo en vglo onder deze groep.) (Zie: 
S. Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 18.) Het begrip vglo werd tijdens de oorlog 
geïntroduceerd als aanduiding voor de vervolgklassen van het gewoon lager onderwijs zoals die 
op diverse plaatsen nog voorkwamen naast het ulo.
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oud was. In meer dan één opzicht mocht hij dankbaar zijn voor de inzichten van 
Thorbecke. Paradoxaal genoeg namelijk leidden diens opvattingen met betrekking 
tot de statusgebonden inrichting van het onderwijs ook tot de opkomst van een 
fenomeen als het ulo, het onderwijstype dat de ‘gewone man’ in staat stelde te eman-
ciperen. De afkortingen ‘mulo’ en ‘ulo’ – (meer) uitgebreid lager onderwijs – werden 
door elkaar gebruikt. Daarom bezocht de hoofdpersoon van de autobiografie de 
‘Christelijke school voor U.L.O., voortgekomen uit de Maliebaanschool voor lager 
onderwijs, en werd zijn mulo-examen afgenomen volgens de overeenkomst van 1 
januari 1922 door ‘De Vereniging voor M.U.L.O’ en ‘De Vereniging voor Christelijk 
M.U.L.O’, ‘in tegenwoordigheid van rijksgecommitteerde’ aldus het opschrift van 
zijn diploma. Deze situatie en de tekst op het diploma schetsen in zeer kort bestek 
het karakter en het beeld van het Nederlandse onderwijs voor en na de Tweede 
Wereldoorlog. Een bestel dat overwegend door particulier initiatief tot stand was 
gekomen, scholen en schoolverenigingen die zelf examens afnamen, maar wel door 
de rijksoverheid werden gecontroleerd. Verzuilde verenigingen die samen, bevestigd 
door de handtekeningen van de respectievelijke voorzitters P.J Geelkerken en J. 
Tigchelaar, het mulo-diploma erkennen, waarborgen en afgeven.

Feitelijk is dit schooltype jarenlang een wat grijs gebied geweest in de wet- en 
regelgeving.232 Het neemt in de negentiende eeuw de taak van de Franse school233 
geleidelijk over en was in termen van continuïteit en kwaliteit sterk afhankelijk van 
particulier initiatief.234 Het moest concurreren met de hbs die in 1863 was geïn-
troduceerd. Dat leidde ertoe dat het mulo-onderwijs in beginsel intellectualistisch 
van opzet was en er vanaf 1907 een landelijk eindexamen werd geïntroduceerd dat 
geregeld werd door de onderwijzersverenigingen. Dat diploma bepaalde vanaf dat 
moment sterk de identiteit en de status van het mulo. Toch werd de mulo in het 
begin van de twintigste eeuw als een school voor ‘kleine luiden’ gezien. In 1910 
werden de subsidiemogelijkheden geregeld voor zowel het ulo als het mulo. Het 
onderscheid tussen beide typen werd ook nauwkeurig vastgelegd. Het ulo moest 
in de bovenste twee klassen tenminste vijf uur aan drie extra vakken besteden, het 
mulo in de bovenste drie klassen tenminste acht uur aan drie extra vakken, te kiezen 
uit Frans, Duits, Engels en wiskunde. De ontwikkeling van ulo en mulo kan worden 
beschouwd als een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de toegankelijkheid 
van het Nederlandse onderwijsbestel en daarmee aan de emancipatie van grote 
bevolkingsgroepen.

De lo-wet van 1920 introduceerde een nieuw onderscheid tussen gewoon lager 
onderwijs (glo) en uitgebreid lager onderwijs (ulo). Een glo-school bestond uit 
zeven leerjaren. Het ulo sloot aan op de zesde klas daarvan en kende een cur-
232 Van Kemenade, Onderwijs en beleid, 61 e.v. 
233 Dit schooltype ontstaat in de 17e en 18e eeuw naast de Latijnse school. Het is een algemene vorm 

van voortgezet onderwijs met een programma waarop o.a. moderne vreemde talen, wis- en na-
tuurkunde voorkomen. Overigens bezoekt in 1811 slecht 3.1 % van de leeftijdsgroep van 12 – 17 
jaar dit schooltype, overwegend afkomstig uit de betere standen.

234 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 63 e.v. 
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susduur van drie of vier jaar. In feite werd de ‘oude’ ulo-afdeling een school voor 
glo met een vervolgklas235 en werd de ‘oude’ mulo-afdeling de nieuw ulo-school. 
Desondanks werden de beide begrippen naast en door elkaar gebruikt. Het ulo 
kreeg een meer zelfstandige status met een eigen vakkenpakket. Het werd een op 
zichzelf staande schoolsoort, maar het bleef behoren tot het juridische domein van 
het lager onderwijs. Wel won het terrein op de hbs, omdat er lange tijd onvoldoende 
hbs-instellingen waren.236 Dat laatste hing samen met de omstandigheid dat er 
relatief weinig bijzonder (confessioneel) middelbaar onderwijs was, als gevolg van 
de bekostigingssituatie en de negatieve houding die er aanvankelijk in confessionele 
kring bestond ten opzichte van de hbs, die als te werelds werd ervaren. Het lager 
onderwijs, en dus ook het ulo, werd na 1920 wel geheel door de overheid bekostigd, 
hetgeen de groei ervan aanzienlijk bevorderde. In 1930 waren er 480 scholen van 
confessionele signatuur en 266 openbare. In 1940 waren die getallen respectievelijk 
521 en 244.237

Het ulo groeide in populariteit, met name in het milieu van arbeiders. Het kreeg een 
sterke emancipatiefunctie, opvallend genoeg ook in de kringen van onderwijzers. 
Het hebben van en het lesgeven aan een ulo-afdeling op een lagere school of aan 
een school voor ulo betekende immers meer status en een hoger inkomen. Veel 
onderwijzers studeerden daarom voor de lagere onderwijsaktes. Tegelijkertijd 
vormde deze omstandigheid paradoxaal genoeg ook een fuik voor vele jongeren 
uit lagere milieus. De doorstroming naar onderwijsvormen als de hbs werd er sterk 
door belemmerd. Er ontstond een duidelijke (m)ulocultuur en een specifieke (m)
ulomentaliteit in vooral confessionele kring tot ver na 1945. Tot de invoering van 
de Mammoetwet in 1968 bleef het (m)ulo, ‘de meest verbreide schoolsoort in het 
algemeen voortgezet onderwijs’238, een belangrijke positie innemen in het Neder-
landse onderwijsbestel. In de jaren zestig volgde ongeveer 18% van de jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar mulo-onderwijs en ongeveer 7½% een vorm van middelbaar 
onderwijs.239

De hbs

De hbs was na verloop van tijd de belangrijkste vrucht gebleken van de Middelbaar-
onderwijswet van Thorbecke uit 1863. Tot dat moment bestond er naast de Franse 
school het gymnasium. Deze kende een ‘tweede afdeling’ voor hen die geen ver-
volgopleiding in het wetenschappelijk onderwijs ambieerden. Overigens moet men 

235 Deze ontwikkeling hing samen met de verlenging van de leerplicht van zes naar zeven jaar. Daar-
door groeide het gewoon lager onderwijs met de vervolgklas aanvankelijk sterk ten opzichte van 
het ulo. Een groot deel van de 12- en 13-jarigen bezocht in 1928 nog het gewoon lager onderwijs 
en niet het (zelfstandige) ulo. (Zie: Mandemakers, HBS en Gymnasium, 53.)

236 H.T.A. Amsing, Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 1863-1920. Gymnasium, h.b.s. en 
m.m.s. in onderwijssysteem, leerplan en geschiedenisonderwijs (Delft 2002), 100.

237 Mandemakers, HBS en Gymnasium, 55.
238 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 266.
239 Mandemakers, HBS en Gymnasium, 83.
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zich niet al te veel voorstellen van de maatschappelijke impact van deze scholen. Er 
waren er in 1863 welgeteld dertig, waaraan 708 leerlingen onderwijs volgden. Voor 
Thorbecke was het gymnasium de opleiding voor de geleerde stand en in zijn ogen 
moesten de klassieken daarvoor de inspiratiebron blijven.240 ‘Geest’ en ‘zaak’ waren 
in zijn ogen twee gescheiden werelden. Het gymnasium behoorde tot de wereld 
van de ‘geest’, de hbs tot de wereld waarin de ‘zaak’ centraal stond. Dat betekende 
echter niet dat de sociale achtergrond van leerlingen op beide schooltypen sterk 
verschilde.241 Slechts zo’n dertig procent van de leerlingen op het gymnasium was 
afkomstig uit de ‘geleerde’ stand. Kinderen uit deze stand gingen dus voor een groot 
deel naar de hbs. De standenscheiding lag vooral tussen deze beide schooltypen 
en het mulo. Dat behoorde tot het lager onderwijs en was vooral bestemd voor de 
lagere stand. Thorbecke drukte daarmee een zwaar stempel op het karakter van 
het Nederlandse voortgezet onderwijs als standenonderwijs. Dat karakter behield 
het tot aan de Mammoetwet van 1963 en zelfs toen was die traditie sterk genoeg 
om het gymnasium als aparte schoolsoort in stand te houden, ook al behoorde het 
vanaf dat moment niet meer tot het hoger onderwijs. 

De parlementaire en publieke discussie over de voorstellen van Thorbecke bevatten 
in de kern al alle elementen die in de 150 jaar daarna steeds weer opduiken: het debat 
over de inhoud en doelstellingen van het middelbaar onderwijs en de pleidooien 
voor een nieuwe middelbare school.242 De discussie over de inrichting van het 
middelbaar onderwijs werd mede bepaald door verwijten van intellectualisme aan 
het adres van gymnasium en hbs en pleidooien voor een grotere aandacht voor de 
algemene en persoonsvorming. Omdat het middelbaar onderwijs in de ogen van 
velen, onder wie Thorbecke, vooral vormingsdoelen moest dienen, werd in 1963 
bij de komst van de Mammoetwet de mms nog de enige echte middelbare school 
genoemd. Het havo had die rol moeten overnemen, maar slaagde daar niet in. De 
geschiedenis van het middelbaar onderwijs wordt daarom ook wel als de ‘geschiede-
nis van het ontbreken van het middelbaar onderwijs’ getypeerd.243 Thorbecke zelf 
wilde niet zozeer een bestel bouwen en dat met voorschriften en wetgeving dichtre-
gelen. Zijn wet ademde een geest van grote vrijheid. Hij schreef geen toelatings- en 
overgangsexamens voor – daarvan was hij een principieel tegenstander -, er waren 
geen leeftijdsbepalingen en leerlingen mochten zelf bepalen welke en hoeveel lessen 
ze wilden volgen. Aanvankelijk had hij er zelfs geen behoefte aan het middelbaar 
onderwijs inhoudelijk te definiëren.244 Het middelbaar onderwijs werd immers 
bepaald door zijn op de maatschappelijke standen gebaseerde doelen. Juist daarom 
viel de hbs wel onder het middelbaar onderwijs in zijn ogen en het gymnasium 
en het ulo niet. Het gymnasium behoorde vanwege zijn doel ‘geleerde vorming’ te 

240 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 181.
241 Amsing, Bakens verzetten, 1. 
242 S. Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs. HBS, gymnasium, MMS en lyceum in discussie 

tussen 1900 en 1970 (Amsterdam 1998), 9.
243 Ibid.
244 A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963 (Groningen 1963). 
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geven tot het hoger onderwijs. Het was bestemd voor de ‘zeer kleine minderheid’, 
de wetenschappelijke elite. Vandaar ook dat het op inhoudelijke gronden bij het 
universitair onderwijs thuishoorde, geheel in lijn met het standenbewustzijn dat 
ten grondslag lag aan de onderwijsinrichting. 

Het middelbaar onderwijs was dus bestemd voor de hogere burgerij, als algemene 
voorbereiding op de maatschappij. De wet van 1863 regelde ook voor het eerst formeel 
het onderscheid tussen openbare en bijzondere scholen voor middelbaar onderwijs. 
De eerste waren opgericht door overheden: het Rijk, provincie of gemeente. Alle 
overige scholen waren bijzonder. Ondanks stevige weerstand in het parlement tegen 
zowel de bijzondere positionering van het gymnasium als de expliciete koppeling 
aan de maatschappelijke stratificatie werden de wetsvoorstellen aangenomen. Het 
Nederlandse voortgezet onderwijs bleef mede daardoor een systeem gedomineerd 
door segregatie en het principe van onderscheid op grond van afkomst.245 Tot ver in 
de jaren zeventig van de twintigste eeuw bleven schoolkeuze en schoolloopbaan in 
sterke mate bepaald door het sociaal milieu. In 1954 werd de ulo voor 60% bezocht 
door leerlingen uit de lagere milieus en voor 37% uit de middelbare milieus. Naar de 
kweekschool gingen in het begin van de jaren zestig voor 90% leerlingen uit lagere en 
middelbare milieus. Pas met de invoering van de artsenwet in 1878 bleek de Tweede 
Kamer bereid ook hbs-abituriënten toelatingsrecht te geven tot de universitaire 
artsenexamens. Dat was een doorbraak met betrekking tot de exclusieve positie 
van het gymnasium. Het zou tot 1917 duren voordat hbs’ers toelatingsrecht tot de 
universiteit verkregen voor de studie wis- en natuurkunde. Successievelijk werden 
in de loop der tijd de toelatingsrechten uitgebreid. Elders in Europa kon men al veel 
eerder zonder klassieke opleiding naar de universiteit. De kracht van het bolwerk 
van klassiek onderwijs ‘als verbreider van de hoogste graad van wijsheid’246 is een 
opmerkelijk verschijnsel gebleven binnen het Nederlandse onderwijsbestel.

Thorbecke was in die zin vernieuwend dat hij onderwijs voor bepaalde standen 
in verband wilde brengen met de economische praktijk. Hij creëerde driejarige 
burgerscholen bestemd voor hen die afkomstig waren uit kringen van geschoolde 
ambachtslieden en vijfjarige hogere burgerscholen voor functies in handel, nijverheid 
en overheidsdienst. Dit schooltype was dus bedoeld voor de hogere burgerij, maar 
verzorgde in de optiek van Thorbecke nadrukkelijk geen beroeps- of vakonderwijs. 
Het beoogde een algemene voorbereiding op maatschappelijke betrekkingen te ver-
zorgen. Dat betekende meteen ook dat de driejarige burgerscholen geen levenskans 
hadden. Het onderwijs sloot niet aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. Slechts vijf 
scholen kwamen er tot stand en die verdwenen weer vrij snel. De hbs daarentegen 
voorzag in een grote behoefte. De overheid trad op als scholenstichter op veel 
plaatsen in het land waardoor de zogenaamde Rijks-hbs’ en tot stand kwamen. 
Daarnaast kwamen er een polytechnische school (de latere Technische Hogeschool 
Delft) landbouwscholen en zeevaartscholen. In het interbellum kregen bijzondere 

245 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 260.
246 Ibid., 190.
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hogere burgerscholen geen overheidssubsidie, mede dankzij de zogenaamde ‘stopwet’ 
van 1924. Dat wetje werd pas in 1956 ingetrokken en toen pas was er sprake van 
gelijke subsidiëring. De achterstand in dit opzicht van het bijzonder onderwijs werd 
echter niet meer ingelopen.

De mms

Voor de middelbare meisjesscholen (mms)247 werd op initiatief van de Tweede 
Kamer ruimte gemaakt in de wet van Thorbecke, echter zonder nadere regelge-
ving. De hbs was qua opleiding en opzet aanvankelijk niet bestemd voor meisjes. 
Deze scholen ontstonden daarom in de praktijk op basis van particulier initiatief, 
werden eigenlijk nooit bij wet verder geregeld en ontvingen in beperkte mate over-
heidssubsidie.248 Voorzagen deze scholen aanvankelijk in scholing op niveau van 
vooral de elite, later bleken ze de doorstroming van meisjes uit deze kringen naar 
het wetenschappelijk onderwijs vooral te belemmeren, omdat de mms niet werd 
beschouwd als vooropleiding daarvoor.249 Kenmerkend voor deze scholen was het 
vormingsdoel waarop ze gericht waren. De persoonlijkheidsontplooiing was gericht 
op vrouwelijkheid, moederschap en het gezinsideaal. Later werd de oriëntatie op 
het beroep daaraan toegevoegd. Toch bleef het onderwijs sterk gericht op algemene 
vorming250 en minder op de cognitieve ontwikkeling zoals dat het geval was op 
gymnasium en hbs.251 Met de komst van de Mammoetwet verdween de mms. Erg 
omvangrijk was aanvankelijk het aantal meisjes niet dat mms-onderwijs volgde. 
In de negentiende eeuw ging het om zo’n 1.600 leerlingen in totaal. Vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog waren er 22 scholen met tezamen ruim 3.300 leerlingen. Na 
1945 ontstond, zoals overal elders in het onderwijs, de echte groei. Uiteindelijk zaten 
er voor de komst van de Mammoetwet een kleine 30.000 meisjes op zelfstandige 
scholen of op afdelingen voor mms.

Het lyceum

Het eerste lyceum dat in 1909 in Den Haag werd opgericht was in wezen illegaal. Er 
bestond geen wettelijke basis voor, maar de school werd toch gedoogd. Waarschijnlijk 
vooral vanwege de maatschappelijke positie van de oprichters, maar ook vanwege de 
nieuwe onderwijskundige opvattingen die ze wilden realiseren.252 Eén daarvan was 
de introductie van een tweejarige onderbouw, waarmee uitstel van keuze voor hbs 
of gymnasium mogelijk werd gemaakt. Een thema dat dus ook toen al aan de orde 

247 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 99 e.v.
248 Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 35.
249 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 271. 
250 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 14.
251 Amsing, Bakens verzetten, 3.
252 Tot de oprichters behoorden illustere figuren als de nobelprijswinnaar Lorentz en Lely, de droog-

legger van de Zuiderzee. Zij wilden ‘een proefschool voor geheel Nederland’ stichten. Het begrip 
‘lyceum’ was ontleend aan het later te verschijnen rapport van de Ineenschakelingscommissie  
(Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 58).
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was. Omdat de lycea de gymnasium- en hbs-programma’s combineerden, waren ze 
uit praktische overwegingen erg populair met name in confessionele en neutraal-
bijzondere kring.253 De lycea zouden bestaansrecht behouden tot de komst van de 
Mammoetwet. Het was een succesvol schooltype dat uiteindelijk bestond uit 164 
scholen die bijna tachtigduizend leerlingen telden. De lycea hebben ertoe bijgedragen 
dat de klassieke cultuur in milieus werd geïntroduceerd die het ‘gymnasium nimmer 
voor hun kinderen zouden hebben gekozen.’254 In die zin droegen ze op een eigen 
manier bij aan de emancipatie van bepaalde bevolkingsgroepen.

Het handelsonderwijs

Al voor de invoering van de wet van 1863 bestonden er enkele speciale scholen 
met opleidingen voor de handel, onder andere in Amsterdam.255 Toch zou vooral 
de hbs moeten gaan voorzien in voor de handel geschoolde jongeren. De meeste 
hbs-abituriënten gingen echter naar de universiteit. Dat leidde tegen het eind van 
de negentiende eeuw tot de oprichting, alweer via particulier of gemeentelijk initi-
atief en aanvankelijk ook niet door de overheid gesubsidieerd, van handelsdag- en 
handelsavondscholen. Dit schooltype zou naast de andere vormen van voortgezet 
onderwijs gedurende een periode van honderd jaar een belangrijke rol spelen in 
het Nederlandse onderwijs. Dat hing samen met de directe betrokkenheid van het 
bedrijfsleven en werkgevers, maar vooral met de emancipatorische effecten van 
met name het handelsavondonderwijs. De handelsscholen kenden verschillende 
cursusduren en hadden vaak een hbs-onderbouw. Soms leidden ze ook op voor 
hbs-diploma’s na een extra cursusjaar. Het bestaan van deze scholen kreeg pas in 
1937 een wettelijke grondslag. Het handelsonderwijs behoorde vanaf dat moment 
tot het middelbaar onderwijs. De bekostiging ervan bleef echter een probleem: 
tot na de Tweede Wereldoorlog werd het maar voor 50% door de rijksoverheid 
gesubsidieerd.

Het onderwijs was sterk praktijkgeoriënteerd en was daarmee voortdurend on-
derwerp van een typisch Nederlandse discussie: was het handelsonderwijs vak- en 
beroepsonderwijs of algemeen vormend onderwijs? Anders gezegd: welke status 
moest worden toegekend aan deze scholen? Een bijzonder kenmerk van dit onderwijs 
was de bonte verzameling van particulieren en verenigingen, lokaal en regionaal 
geworteld, die zich erbij betrokken voelden. Het was de kracht, maar ook de zwakte 
ervan. Men was onvoldoende in staat om een gemeenschappelijke vuist te maken. 
De dagscholen verloren het dan ook uiteindelijk van de hbs, maar vooral van de 
toegenomen populariteit van het ulo. Met de komst van de Mammoetwet werd dit 
type onderwijs vervangen door het leao en meao en lmo en mmo.

253 In 1962 waren er 107 bijzondere en 57 openbare lycea (Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de 
school, 273).

254 Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 170. 
255 R.A.C. Hoksbergen, Ons handels(avond)onderwijs 1875-1975. Geschiedenis van een eeuw strijd om 
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Het lager beroepsonderwijs

In de tweede helft van de negentiende eeuw bestonden er ambachtsscholen, gesticht 
door particulieren en ondernemers en ook door hen gefinancierd.256 Pas in 1891 
werden deze zogenaamde ‘vakscholen’ gesubsidieerd, maar niet wettelijk geregeld. 
Het betrof in deze periode overigens slechts negentien scholen. Erg hard ging het 
dus aanvankelijk niet met het beroepsonderwijs, zeker niet tegen de achtergrond van 
de snelle rationalisatie en mechanisering in de nijverheid. De oorzaak daarvan ligt 
vooral bij de terughoudendheid van werkgevers die niet zo veel zagen in de meer 
theoretisch-intellectualistische kennis die op de industrie- en ambachtsscholen werd 
verworven. In de studie van Goudswaard257 wordt zichtbaar hoe de ideologische 
grondslag voor de tweedeling in het Nederlandse onderwijs de afgelopen twee 
eeuwen tot stand is gekomen. Het gaat daarbij om het naast elkaar bestaan van twee 
systemen, algemeen onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Al in het begin van 
de negentiende eeuw werden er pleidooien gehouden om binnen schoolverband 
op grond van pedagogische argumenten en ontwikkelingspsychologische redenen 
naast de academische vakken ook praktische vaardigheden aan te leren.258 Daarbij 
werd ook gewezen op het ontbreken van scholing voor de nijverheid en het eenzijdig 
benadrukken van de ‘studie der letteren’. Nederland had inmiddels een achterstand 
opgelopen ten opzichte van Engeland, Duitsland en Frankrijk wat betreft scholing 
gericht op techniek en industrie. In Nederland voltrok de industriële revolutie zich 
gemiddeld genomen ruim vijftig jaar later dan in de rest van Europa. Voor zover er 
sprake was van onderwijs dat te maken had met de voorbereiding op een beroep 
waren dat de zogenaamde tekenscholen en tekenacademies. In alle gevallen was 
er sprake van avondonderwijs en van particulier initiatief dat van overheidswege 
werd aangemoedigd maar niet financieel ondersteund. Vervolgens ontstonden 
enkele industriescholen. Goudswaard analyseert de motieven van de overheid 
die ten grondslag lagen aan de Middelbaar onderwijswet van 1863 en de gevolgen 
daarvan voor het onderwijs vooral in relatie tot het fundamentele onderscheid tussen 
‘Bildung’ en beroepsvoorbereiding dat het Nederlandse onderwijs vanaf dat moment 
zou domineren. De overheid had de opdracht bij te dragen aan de algemene vorming 
die als noodzakelijk werd gezien voor de verheffing van de burger, met name de 
lager gesitueerden, als voorwaarde voor het creëren van een leefbare samenleving. 
Beroepsvorming volgde op die algemene vorming en was geen verantwoordelijkheid 
van de overheid. Vandaar dat Thorbecke in zijn wetsvoorstel het leren werken ‘met 
de handen’ buiten het curriculum van zijn nieuwe middelbare school hield en ook de 
tekenscholen niet wettelijk wilde regelen. Op de tekenscholen en industriescholen 
werden dan ook geen vakken gegeven die niet ‘technisch’ van aard waren. Wat in 
1863 werd gegrondvest werd ruim honderd jaar later in de Mammoetwet opnieuw 
bevestigd: het onderscheid tussen beroepsonderwijs en het algemeen vormend 

256 J. Wolthuis, Lower Technical Education in the Netherlands 1798-1993. The Rise and Fall of a Subsy-
stem (Leuven/Apeldoorn 1999).

257 N.B. Goudswaard, Vijfenzestig jaren nijverheidsonderwijs (Assen 1981).
258 Ibid., 11 en 36.
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onderwijs. Het lager beroepsonderwijs als relict van de negentiende-eeuwse stan-
denmaatschappij bleef gehandhaafd. Omdat het systeem van de Mammoetwet 
naast het lager beroepsonderwijs ook middelbaar beroepsonderwijs vereiste, werd 
die laatste sector sterk uitgebreid. Daarmee verkreeg de scheiding tussen algemeen 
vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs definitief vorm.

De ondergeschikte positie van het beroepsonderwijs die in de loop der tijd ook tot 
uiting kwam in de maatschappelijke status ervan, vindt zijn historische basis in de 
opvattingen over de maatschappelijke standen en de ‘ordening Gods’ die daaraan 
ten grondslag lagen. Kinderen mochten slechts onderwijs ontvangen dat paste 
bij de sociale status van hun ouders.259 Thorbeckes wet voorzag in scholen voor 
burgers en voor hogere burgers. De staat voorzag echter niet in staatszorg voor 
de burgerscholen, wel in die voor de hogere burgerscholen. Er werden vijftien 
hbs’en door de staat gesticht. De (tweejarige) burgerscholen waren dan ook geen 
lang leven beschoren. Het voor die tijd revolutionaire idee van burgerscholen voor 
de arbeidersklasse bleek nog een brug te ver. De gemeentebesturen die voor de 
oprichting ervan verantwoordelijk waren, waren niet enthousiast en de rijksover-
heid onthield zich van verdere bemoeienis. Het onthoudingsprincipe was de drager 
van het overheidsbeleid en zou dat nog lang zo blijven. De overheid moet ruimte 
bieden aan particulier initiatief. Dat sloot zowel aan bij de liberale staatsvisie als bij 
de opvattingen van het christelijk volksdeel. Uiteraard betekende dit principe dat de 
betere standen het beste af waren en dat de ontwikkeling van de lagere milieus vooral 
een zaak werd van het, deels verzuilde, particulier initiatief. Leerplicht bestond nog 
niet260 en de betere standen konden hun opvattingen over de gewenste inhoud van 
het onderwijs consolideren. Dat de overheid daarmee zelf de bouwstenen aandroeg 
voor de hardnekkige strijd om de macht binnen het industrieel-educatieve complex 
die in de eeuw die zou volgen, kunnen we achteraf vaststellen.

Innovatief waren de, uiteraard particuliere, initiatieven in de tweede helft van de 
negentiende eeuw om theoretisch en manueel-technisch dagonderwijs vorm te geven 
in zogenaamde ‘ambachtsscholen’. Innovatief omdat deze scholen praktijk en theorie 
beoogden te combineren, geheel tegen de heersende opvattingen in. De scholen 
hadden het moeilijk met name vanwege het ontbreken van rijkssubsidie en het grote 
verloop onder de leerlingen. Erkenning van overheidswege kregen ze pas in 1921 met 
de Nijverheidsonderwijswet. Het aantal ambachtsscholen was inmiddels gegroeid 
van zes in 1880 tot negenenzestig in 1920. Daarmee bleek het onderwijsconcept 
relatief succesvol. De onderwijswet van Thorbecke voorzag tenslotte wel in een 

259 Ibid., 101.
260 Rond 1850 volgde nog geen 10% van de jongens een vorm van algemeen voortgezet onderwijs. 
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vorm van hoger technisch beroepsonderwijs: de Polytechnische School gevestigd 
te Delft. Deze kon als vervolgopleiding worden beschouwd voor de eerder in 1850 
opgerichte ‘Eerste Technische School’ te Utrecht en was de voorloper van de latere 
TU Delft. Ook de Polytechnische School werd wettelijk nog steeds gerekend tot het 
middelbaar onderwijs. Thorbecke kon zich niet voorstellen dat academisch onderwijs 
zich zou bezig houden met de voorbereiding op de beroepspraktijk.

Zo bevestigde de wet van 1863 de bestaande inrichting van de samenleving. Elke 
stand kreeg tot op zekere hoogte zijn eigen vorm van onderwijs, waarbij in beperkte 
mate sprake was van mobiliteit. De onderwijswetgeving van Thorbecke wordt over 
het algemeen als succesvol beschouwd. Toch faalde de wet juist daar waar zij een 
echte maatschappelijke doorbraak beoogde te bewerkstellingen: de verheffing van 
arbeiders tot burger. Deels lag dat in de vrijblijvende rol van de overheid, deels ook 
aan het gebrek aan belangstelling van de ‘burger in spe’. Het arbeidersmilieu zag 
meer in scholing die bijdroeg aan het ambachtelijk vakmanschap dan in intellectuele 
verheffing.

Na 1900 zet de groei van de ambachtsschool door met name door een groeiende 
vraag. In 1919 resulteerde de maatschappelijke druk in de Wet op het nijverheids-
onderwijs, een compromis tussen de wens tot staatsbemoeienis enerzijds en de 
wens tot vrije ontwikkeling en bekostiging door de overheid anderzijds. Dat laatste 
gebeurde overigens voor 70%. Na de Tweede Wereldoorlog oorlog verdubbelde het 
aantal scholen, mede dankzij de toename van confessionele instellingen. Lange 
tijd was namelijk de confessionele invloed op de ambachtsscholen gering geweest 
als gevolg van de Nijverheidswet die betrokkenheid van het bedrijfsleven en de 
gemeenten verplicht stelde bij oprichting ervan. Zo volgde in 1947 nog slechts 16% 
van de jongeren nijverheidsonderwijs, terwijl slechts eenderde van de twaalf- tot 
achttienjarigen op dat moment dagonderwijs volgde. Ruim tien jaar later was dat 
al vijftig procent. Ruim zeventigduizend jongens namen toen deel aan het leerling-
wezen, dat aanvankelijk een alternatief bood voor de dagschool en later steeds meer 
de rol kreeg van vervolgonderwijs na de lts. Uiteraard speelden de economische 
ontwikkelingen na de oorlog daarbij een grote rol. In de jaren vijftig werkte zo’n 
40% van de beroepsbevolking in de nijverheid. In de jaren zestig volgt de omslag 
waarbij de dienstverlening gaat domineren.

In de schaduw van de ambachtsschool en later de lts voor jongens kwam het nij-
verheidsonderwijs voor meisjes op. Dat bestond uit de zogenaamde industrie- of 
huishoudscholen, de laatste kwamen voort uit de ‘kookscholen’. De industriescholen 
stelden meisjes uit de middenstand in staat om een nijverheidsvak te leren, waarbij 
de ‘naaldvakken’ centraal stonden in het lesprogramma. Later kregen ze een bredere 
doelstelling. De huishoudscholen waren sterk gericht op de toekomstige taak van 
meisjes in de huishouding en het gezin. 

De van overheidswege sterk gestimuleerde industrialisatie leidde na de Tweede 
Wereldoorlog tot een groei van het nijverheidsonderwijs en met name de am-



200 Hoe sterk is de eenzame fietser?

bachtsschool. Dat type onderwijs werd steeds meer getransformeerd onder invloed 
van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven tot algemeen industrieel georiënteerd 
onderwijs.261 Die trend versterkte de latere beweging om het lbo een meer algemeen 
vormend karakter te geven. In 1947 kreeg de commissie Goote de opdracht om na 
te gaan op welke wijze het lager nijverheidsonderwijs beter kon aansluiten bij de 
behoeften van het bedrijfsleven. In het verlengde van het advies van deze commissie 
ontstond een politiek conflict. De commissie bepleitte uitbreiding van het lager 
technisch onderwijs met een extra jaar dat was bedoeld als voorbereidings- en 
oriëntatiejaar. Dat voorstel stuitte echter op weerstand met name uit het onder-
wijsveld, ook en vooral vanuit confessionele kring, en van de voorstanders van het 
voortgezet gewoon lager onderwijs, dat tijdens de bezettingsjaren was ingevoerd als 
een nieuwe vorm voor het oude gewoon lager onderwijs met ulo-kopklassen. Deze 
voorziening was bedoeld als springplank naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. Het 
was echter nadrukkelijk algemeen vormend onderwijs en geen beroepsonderwijs. 
Als zodanig was het een aanzet voor het uitstellen van school- en beroepskeuze. De 
voorstanders hiervan bepleitten een uitbouw van dit onderwijs naar een zogenaamde 
‘maatschappijschool’ die in zekere zin kan worden beschouwd als een voorloper 
van de middenschool. Ze verloren het pleit echter en de lts werd al snel drie- en 
vierjarig. Het vglo verdween successievelijk. Opvallend is echter dat het beleid 
met betrekking tot de inrichting van de lts minder gericht was op het opleiden 
van specifiek geschoolde vaklieden, dan op het creëren van een bestand van op de 
industrie georiënteerde jongeren met het oog op rekrutering en de ‘bevordering 
van de industriële mentaliteit van het Nederlandse volk.’262 Binnen de scholen 
ontstond met de uitbreiding van de cursusduur en het ontbreken van specifieke 
eisen vanuit de arbeidsmarkt de behoefte om het onderwijs ook meer algemeen 
vormend te maken. Dat streven kon op brede politiek steun rekenen, omdat de lts 
vanouds opleidde voor arbeidsplaatsen van ongeschoold of halfgeschoold niveau. 
Het rendement van de scholen was bovendien zeer laag. Het aantal gediplomeerden 
per jaar was slechts twee keer zo groot als het aantal ongediplomeerde schoolverlaters 
in de periode 1946-1955. 

De verzuilde besturenorganisaties slaagden erin met de groei van het lbo weer 
greep te krijgen op deze sector. Daarmee verloor met name het lokale midden- en 
kleinbedrijf de nauwe band met de voormalige ambachtsscholen. Drie trends en 
de achterliggende belangen versterkten elkaar derhalve: de industrialisering van de 
samenleving, de veralgemenisering van het beroepsonderwijs en de greep van de 
verzuilde schoolbesturen op het lager beroepsonderwijs. Door deze ontwikkeling 
kon de overheid in toenemende mate haar constructieve beleid in deze sector 
realiseren. Zo slaagde de overheid erin, met gebruikmaking van de gewijzigde 
belangenverhoudingen in de sector, om in tien jaar tijd een aanvankelijk tamelijk 
marginaal schooltype uit te laten groeien tot een volwaardige onderwijssector. De 

261 F. Meijers, Van Ambachtsschool tot L.T.S. Onderwijsbeleid en kapitalisme (Nijmegen 1983), 68.
262 Ibid., 97.



De Context 201

groei van deze sector leidt uiteraard tot een toegenomen vraag naar doorstroom-
mogelijkheden. Weliswaar bestond de middelbaar technische school263, maar het 
niveau daarvan was voor vele lts’ers te hoog. Daarom werd de uitgebreid technische 
school (uts) in het leven geroepen, de latere mts. Daarmee werd voldaan aan de 
inherente logica van het bestel, zoals dat later in de Mammoetwet zou worden 
geconsolideerd. Er ontstond een verticale doorstroommogelijkheid, maar wel binnen 
de eigen schoolsoort: beroepsonderwijs. Het fundamentele onderscheid tussen de 
beide onderwijsstromen, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs bleef bestaan, 
vaak verdedigd met theoretische constructies op grond van verschillende typen 
intelligentie en aanleg. Door het onderwijs zodanig in te richten dat deze verschil-
len werden bevestigd was er feitelijke sprake van een reïficatie van ideologische 
uitgangspunten. Dat proces zou zijn hoogtepunt beleven met de komst van de 
Mammoetwet en later de Web.

Tot de komst van de Mammoetwet bleef wat betreft het lager beroepsonderwijs de 
(maatschappelijke) discussie zich vooral toespitsen op de veralgemenisering van 
dit onderwijs en de daarmee samenhangende vraag of het lager beroepsonderwijs 
beroepsopleidend, in de zin van eindonderwijs, moest zijn. Tegelijkertijd werd het 
steeds meer een vorm van klassespecifiek onderwijs. Het aantal scholen groeide 
enorm, maar deze werden vooral bezocht door kinderen uit arbeidersmilieus. Voor 
ruim 80% van de jongens was de lts eindonderwijs. In termen van sociale stratificatie 
was daarmee de cirkel rond: arbeiderskinderen worden arbeiders. De lts droeg in 
die zin niet bij aan sociale mobiliteit.264

Door de Mammoetwet bleef het lager beroepsonderwijs onderscheiden van het 
algemeen voortgezet onderwijs. Daarmee werd het tegelijkertijd ook wat betreft 
status de laagste vorm van voortgezet onderwijs. De wet bevestigde echter wel de 
juridische volwaardigheid van dit onderwijs. Omdat het in één wet met het avo 
werd opgenomen maakte het integraal deel uit van het onderwijsbestel. Bovendien 
werd het door de principes van de wet ook verder veralgemeniseerd. Dat zou later 
leiden tot de op zich consequente poging om het te integreren met het avo tot de 
basisvorming. Dat bleek echter een brug te ver. Het fundamentele onderscheid bleef 
gehandhaafd en daarmee werd het lbo uiteindelijk een ‘doodlopend spoor’ in het 
bestel. Ook een tweede poging om lbo en avo te integreren door de inrichting van 
het vmbo bleek deze trend niet meer te kunnen keren.

Het avondonderwijs

Bijzondere aandacht verdient het verschijnsel avondonderwijs. Deze vorm van 
onderwijs was al bekend in de negentiende eeuw. Na 1863 werden er burgeravond-
scholen gesticht, een vorm van vakonderwijs. Ook ontstonden er, zoals we eerder 
zagen, de eerste handelsavondscholen. Allemaal bestemd voor de lagere stand en 

263 Dit schooltype wordt binnen het regime van de Mammoetwet omgezet in hts.
264 Meijers, Van ambachtsschool tot LTS, 148.
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voor velen de enige mogelijkheid om voortgezet onderwijs te volgen. Pas nadat het 
voortgezet onderwijs in de jaren dertig gemeengoed was geworden groeide ook het 
avondonderwijs, vaak als vorm van tweede-kans-onderwijs. Elzinga, toenmalig 
inspecteur van het middelbaar onderwijs, stelde dat avondonderwijs moest worden 
gezien als correctief op maatschappelijke verhoudingen. Ontstaan uit de behoefte 
van veel leerlingen die sociaal-maatschappelijk niet in staat waren dagonderwijs 
te volgen.265 

Het avondlyceum was een populaire vorm van avondonderwijs266 dat na de Tweede 
Wereldoorlog een sterke groei doormaakte. Er waren in 1970 achttien instellingen 
met bijna 12.000 leerlingen. Ook hier was sprake van groei tegen de keer, gezien 
het ontbreken van overheidssubsidiëring. Idealisme van individuen gaf ook in 
dit geval, zoals zo vaak in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis, de doorslag. 
Avondlyceïsten waren in sterke mate afkomstig uit lagere milieus en ruim de helft 
van hen had niet eerder middelbaar onderwijs gevolgd. Het avondlyceum kon 
voor een deel van zijn leerlingenbestand een ‘gedemocratiseerd instituut’ worden 
genoemd.267 In de lagere milieus was kennelijk sprake van een relatief grote reserve 
jongeren die wel de capaciteiten hadden voor het middelbaar onderwijs, maar niet 
zo’n school bezochten. Daarbij speelden milieu, achtergrond, het aspiratieniveau van 
de ouders en het advies van de lagere school een rol. Wat betreft de ontwikkeling 
van de eigen loopbaan van de cursisten en de sociale stijging ten opzichte van het 
ouderlijk milieu speelde het avondonderwijs een belangrijke rol. Vooral de stijging 
van het beroepsniveau ten opzichte van de ouders was aanzienlijk. Leerlingen van 
het avondonderwijs bleken in sterke mate gekenmerkt te worden door carrièredrang. 
Zij legden uit prestigeoverwegingen meer doorzettingsvermogen, ijver en wilskracht 
aan de dag dan de gemiddelde dagscholier.268 

Met name in het handelsonderwijs was de rol van het avondonderwijs zeer opmerke-
lijk. Het aantal dagscholen bleef beperkt, maar het avondonderwijs breidde zich sterk 
uit na de Tweede Wereldoorlog waarbij in de jaren zeventig bijna 20.000 studenten 
dit onderwijs volgden. Dit mag een bijzonder fenomeen genoemd worden, waarvan 
de bijdrage aan de scholing en emancipatie van met name het minder ‘welstandige’ 
deel van de samenleving wellicht niet voldoende op waarde kan worden geschat.269 
Het handelsavondonderwijs was van meet af aan bestemd voor jongens en meisjes 
die overdag werkten en alleen lager of uitgebreid lager onderwijs hadden gevolgd. 
Het was qua leerlingenaantal in 1938 na de hbs de belangrijkste vorm van middelbaar 
onderwijs in Nederland en vervulde daarmee een belangrijke functie. Zeker in de 
periode direct na de Tweede Wereldoorlog was avondonderwijs de aangewezen weg 
voor verdere ontwikkeling voor velen die op jonge leeftijd al waren gaan werken. 
265 S. Elzinga, De grondslagen der maatschappijschool (Groningen/Batavia 1945), 290.
266 R.A.C. Hoksbergen, Profiel van de avondlyceïst. Een empirische studie over leerlingen van avondlycea 

in Nederland (Groningen 1972). 
267 Ibid., 116.
268 Ibid., 242.
269 Hoksbergen, Ons handels(avond)onderwijs, 16.
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Ongeveer de helft van de avondschoolleerlingen had niet eerder een vergelijkbare 
dagschool bezocht.270 Voor deze laatbloeiers was het avondonderwijs dus feitelijk 
een ‘eerste kans’. De leeftijdspositie van de leerlingen blijkt een belangrijke oorzaak 
te zijn geweest voor de gang naar het avondonderwijs.271 Veel van deze leerlingen 
waren ‘vroege’ leerlingen, dat wil zeggen ze bereikten de leeftijd van zes jaar voor 1 
oktober en konden dan worden toegelaten tot de eerste klas van het lager onderwijs. 
Ze bleven naar verhouding meer zitten en kwamen onder hun niveau terecht in 
het onderwijs. Een grote groep cursisten beschouwde het avondonderwijs echter 
wel als ‘tweede-kans-onderwijs’. Voor deze groep heeft het avondonderwijs een 
belangrijke herkansingsfunctie gehad.

Beroepsopleidingen in deeltijd werden met de komst van de Mammoetwet onderge-
bracht in het cursorisch beroepsonderwijs en veelal gegeven op streekscholen (het 
leerlingwezen). Deze wet regelde wel avondscholen en avondscholengemeenschap-
pen, maar dat waren voorzieningen voor algemeen voortgezet onderwijs. Er werden 
nog een zeer beperkt aantal avond-meaoscholen in het leven geroepen, maar die 
verdwenen met de komst van de Web. 

Ondanks het feit dat met de Mammoetwet werd beoogd een sluitende voorziening 
voor dagonderwijs te creëren, groeide het deeltijd (dag/avond)-voortgezet onderwijs 
na de komst van de Mammoetwet fors. In totaal volgden in 1983 ruim 300.000 leer-
lingen deze vorm van onderwijs, van wie zo’n 120.000 het mavo, havo en vwo. Ruim 
150.000 leerlingen volgden een vorm van lbo-onderwijs. De rest was te vinden in het 
avond-mbo.272 Een verklaring voor de onstuimige groei van deze sector is moeilijk 
te geven. Veel leerlingen waren drop-outs van het dagonderwijs, die een baan met 
avondstudie combineerden. Wellicht is dat ook de (politieke) verklaring voor de 
sterk afnemende belangstelling van gemeentes om dit type voorzieningen blijvend 
te bekostigen. Het voortgezet onderwijs was primair de verantwoordelijkheid van 
de rijksoverheid en de scholen zelf. De gemeentes voelden zich uiteindelijk niet 
verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van het falen van het dagonderwijs.

Met de invoering van de Web in 1997 werd het voortgezet algemeen volwasse-
nenonderwijs, zoals het toen officieel werd genoemd, ondergebracht in de Roc’s. 
De gemeenten werden verantwoordelijk voor de bekostiging ervan. Hetgeen in de 
praktijk in sterke mate leidde tot de afbouw ervan. Rond de eeuwwisseling verbleven 
er nog maar rond de 15.000 leerlingen in het deeltijd-avo.273

270 M.P.M. de Goede (e.a.), Achtergronden van participatie en afgebroken participatie bij het algemeen 
voortgezet avondonderwijs (Amersfoort 1975).

271 K. Doornbos, Geboortemaand en schoolsucces (Groningen 1971).
272 J.A. van Kemenade, N. Lagerweij, J.M.G. Leune en J.J.M. Ritzen (red.), Onderwijs: bestel en beleid. 

Deel I. Onderwijs in hoofdlijnen (Groningen 1981), 62. 
273 CBS Jaarboek, Onderwijs in cijfers (Deventer 2005), 12 I.
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De Mammoetwet (1968)

Al in 1903 stelde het kabinet Kuyper een staatscommissie in die met voorstellen 
moest komen om meer eenheid in het onderwijsbestel te brengen. Deze ‘Ineenscha-
kelingscommissie’ kwam pas in 1910 met haar bevindingen.274 Met die bevindingen 
werd echter politiek niets gedaan. Wel was het de achtereenvolgende ministers van 
onderwijs na de Eerste Wereldoorlog duidelijk dat er behoefte was aan een wet die 
een einde zou maken aan de onsamenhangende lappendeken die het onderwijs 
inmiddels geworden was. Daarvoor bestond echter geen politiek draagvlak, deels 
als gevolg van de tegengestelde belangen van het verzuilde scholenveld, deels ten 
gevolge van het ontbreken van een gemeenschappelijk visie op de inrichting van het 
bestel. Dat laatste ondanks de instelling van de Onderwijsraad als adviesorgaan van 
de minister in 1920. Het ontbreken van consensus over de gewenste richting blijkt 
ook de lange reeks commissies die tijdens het interbellum werden geïnstalleerd.275

Er werd in 1930 in de Kamer geklaagd over wildgroei binnen het voortgezet onder-
wijs. Een van de argumenten daarbij was dat veel scholen waren opgericht zonder 
overleg en dat ze elkaar sterk beconcurreerden. Er werd geklaagd over de kwaliteit 
door inspectie en wetenschappers, maar daar gebeurde vervolgens weinig mee. 
Als vaste patronen in het voortgezet onderwijs na de Eerste Wereldoorlog zijn 
te herkennen groei en krimp van de deelname aan het onderwijs en de daarmee 
samenhangende bezuinigingsoperaties, vaak in de vorm van ad hoc maatregelen, 
vanwege het ontbreken van een gemeenschappelijke visie op het gewenste lange 
termijn beleid. De politieke partijen en de verzuilde organisaties waren voortdurend 
op hun hoede. Als denkbeelden van de eigen richting onvoldoende zichtbaar waren 
in nieuwe ideeën of plannen, trok men aan de bel. Dat ging tot op het kleinste 
detail. Zelfs de definitie van het cijfer vijf leidde tot tumult in de Tweede Kamer.276

In 1951 bracht minister Rutten een nota uit waarin vanuit onderwijskundig gezichts-
punt een reorganisatie van het onderwijsbestel werd voorgesteld. Hij stelde hierin 
onder andere een nieuw schooltype voor: de algemene middelbare school. Deze 
moest ergens tussen ulo en hbs gesitueerd worden. Voor het eerst sinds zeer lange tijd 
kreeg daarmee de inhoud voorrang op het financieel-juridische perspectief van de 
wetgever. Die nota borduurde voort op de ideeën van de Ineenschakelingscommissie 
uit 1910 en was de basis van de Mammoetwet van Cals die toen staatssecretaris van 
onderwijs was en in Rutten de grondlegger zag van de Mammoetwet.277 Met andere 
woorden: de meest ingrijpende onderwijswetgeving in het voortgezet onderwijs na 
die van Thorbecke in 1863 is gebaseerd op het gedachtegoed uit het begin van de 

274 Van Kemenade, Onderwijs en beleid, 90. (De officiële naam van de commissie luidde: Staatscommis-
sie voor de Reorganisatie van het Onderwijs.) Ook elders in Europa waren soortgelijke commissies 
aan het werk met gelijksoortige uitkomsten ten aanzien van het onderscheid tussen algemeen 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 

275 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 114. 
276 Ibid., 113.
277 Ibid., 390.
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20 eeuw en kreeg zijn volle uitwerking pas tegen het eind van die eeuw. Al met al 
betekende dat wel dat de Mammoetwet zo’n vijftig jaar te laat werd ingevoerd en 
dat daarmee het overgrote deel van het Nederlandse onderwijsbestel op anachro-
nistische leest werd geschoeid.278 Na het rapport van de Ineenschakelingscommissie 
verschenen er wetsontwerpen in 1913 en 1934 die niet door het parlement kwamen, 
kwam minister Bolkestein in 1946 met zijn Schema en verscheen in 1951 het 
Onderwijsplan-Rutten dat in 1955 in de zogenaamde Tweede Onderwijsnota zou 
worden omgezet en de basis zou gaan vormen voor de Mammoetwet van 1963. Dat 
verklaart tevens waarom in de periode na de invoering van de Mammoetwet er 
zoveel onderwijsvernieuwing door wetgeving werd geïntroduceerd. Dat hing niet 
alleen samen met de politieke kleur van de bewindslieden maar vooral met het feit 
dat het Nederlandse onderwijsbeleid vijftig jaar had stilgestaan.

Uiteraard bracht de Mammoetwet ook nieuwe elementen in, zo werd er aandacht 
besteed aan sociale aspecten en creativiteit. De vakkenpakketten werden geïntrodu-
ceerd, waardoor leerlingen de gelegenheid kregen om een curriculum te kiezen dat 
aansloot bij hun belangstelling en capaciteiten. De leerling en zijn studieproblemen 
kregen meer aandacht. Er verschenen studievaardigheidslessen op het rooster 
en werd er een brugklas gecreëerd die echter al heel snel niet zou voldoen. Dat 
laatste leidde vervolgens tot feitelijke te vroege selectie en determinatie, hetgeen 
de Mammoetwet juist wilde voorkomen. De impliciete segregatie-eigenschappen 
van het bestel bleken toch weer zo sterk dat ze eerder leidden tot onderscheid dan 
tot integratie. 

De Mammoetwet schiep voor de bestaande schooltypen een nieuw kader, maar 
veranderde daarbij vooral de namen van de scholen. Categorale scholen konden 
blijven bestaan, maar de vorming van scholengemeenschappen werd bevorderd, 
omdat deze schooltypen de doelstellingen van de wet beter in de praktijk konden 
brengen. Naast het lager werden ook het middelbaar en hoger beroeponderwijs in 
de wet opgenomen. Daarmee voorzag de wet in twee verticaal ingerichte systemen 
die in principe wel dwarsverbanden kenden maar elk hun eigen onderwijskundige 
logica hadden: het algemeen voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Het 
principe van de brugklas, het eerste leerjaar dat voor alle leerlingen ongeacht het 
schooltype een gelijk onderwijsprogramma zou bieden, was bedoeld om te vroege 
studiekeuze en fuikwerking te voorkomen. In dat jaar kon meer zicht worden 
verkregen op aanleg en ambities van leerlingen. De brugklas had daarmee een 
determinerende, oriënterende en selecterende functie. Dat was tot op zekere hoogte 
de enige poging om tot vernieuwing van het categorale stelsel te komen. In categorale 
scholen echter kwam dit principe niet tot zijn recht, omdat het verlaten van de school 
na de brugklas nauwelijks een reële optie was. Opstroom kwam daarom nauwelijks 
voor, afstroom uiteraard wel, maar dat was niet nieuw. Bovendien kwam een grote 
groep leerlingen terecht in schooltypen die de laagste trap van de onderwijsladder 

278 N.L. Dodde, Dag, mammoet! Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse Schoolsysteem 
(Leuven/Apeldoorn 1993), 109. 
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vormden. Algemeen vormend en beroepsonderwijs hadden bovendien hun eigen 
brugklasprogramma. Dat bevorderde doorstroming tussen deze twee onderwijs-
typen niet. Binnen scholengemeenschappen bleek al gauw dat het dakpanprincipe 
het didactisch model bij uitstek werd. Leerlingen werden in brugklassen zodanig 
voorgeselecteerd dat afstroom het belangrijkste effect was en opstroom bijvoorbeeld 
van mavo, via havo naar vwo een uitzondering bleef. 

Figuur 2: onderwijsbestel na invoering Mammoetwet279

Het rapport ‘Rijkdom van het onvoltooide’280 (1989) was tot op zekere hoogte een 
evaluatie van twee decennia Mammoetwet. Tegelijkertijd geven de bevindingen 
aan dat het voortgezet onderwijs twintig jaar geleden met dezelfde fundamentele 
vraagstukken worstelde als dat anno 2010 het geval is.

Dat geldt voor de groei van het speciaal onderwijs, maar ook voor de marginale 
positie van het lager beroepsonderwijs, dat ‘steeds meer restonderwijs’ was geworden. 
Het numerieke rendement van het gehele voortgezet onderwijs was onvoldoende. De 
uitval uit het lbo en avo/vwo, gedefinieerd als de uitstroom uit het voltijdonderwijs 
zonder afsluitend diploma, was in 1985 hoog: 27,9%. Deze groep werd dan ook als 

279 Figuur is overgenomen uit: Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 288.
280 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijkdom van het onvoltooide. Uitdagingen voor het 

Nederlandse onderwijs (Zoetermeer 1989).
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‘zorgwekkend’ beschouwd. Dat verklaart mede de groei van het avondonderwijs. 
Het percentage zittenblijvers bleef tussen 1975 en 1985 onverminderd hoog met 
name in het vierde leerjaar van havo/vwo.281 De aansluiting van het mbo op de 
arbeidsmarkt werd kritisch beoordeeld. Opvallend was het relatief grote aandeel 
havo-gediplomeerden dat doorstroomde naar het mbo in plaats van naar het hbo: 
rond de 20%. De aansluiting tussen havo en hbo was daarom een ‘zorgwekkend pro-
bleem’. Het brugklasconcept functioneerde niet. De sociale herkomst van leerwegen 
bepaalde nog steeds overwegend de leerweg binnen het bestel. De verschillende 
schoolsoorten bleven aparte leerwegen, met een eigen traditie, uitvoeringsregelingen 
en programma.

Ook in meer generieke zin bleek de publieke beeldvorming en politieke oordeels-
vorming over het onderwijs in Nederland in het laatste decennium van de 20e eeuw 
niet onverdeeld gunstig. Leraren waren gedemotiveerd. De aantrekkelijkheid van 
het beroep werd als gering beschouwd, de opvattingen over de kwaliteit van leraren 
waren negatief. Er was een discrepantie tussen de behoeften aan opgeleiden in de 
samenleving en het aanbod vanuit het onderwijs. Er was sprake van verspilling 
binnen het onderwijssysteem. Het zelfbeeld van het onderwijs was zorgelijk. De 
auteurs van het rapport stelden vast dat er een groeiende vraag was naar het ‘na-
ervaringsonderwijs’, zoals zij het noemden. Het onderwijsbestel was onvoldoende 
adaptief en innovatief om hier responsief mee om te gaan. Ook moest de toegan-
kelijkheid van het onderwijs worden vergroot. De deelname vanuit lagere sociale 
klassen aan de hogere niveaus van onderwijs was niet veel gestegen. Dat gold ook 
voor culturele minderheden. Voor een tweedeling via en binnen het onderwijs werd 
gewaarschuwd. Daarmee waren anno 1989 de uitdagingen van het Nederlandse 
onderwijs redelijk in beeld gebracht.

Minister Van Kemenade zag de negatieve effecten van de invoering van de Mam-
moetwet al spoedig in: de Mammoetwet voorzag eerst in een systeem van delen en 
trachtte die vervolgens weer met elkaar te verbinden. Hij kwam in zijn ‘Contouren 
van een toekomstig onderwijsbestel’ (1975) met nieuwe voorstellen voor een mid-
denschool als geïntegreerde school voor 12- tot 15-jarigen tussen basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs. De nota leidde tot een heftig publiek debat en tot enkele 
experimenten die uiteindelijk een langzame dood zouden sterven. Van Kemenade 
deed in 1982 een tweede poging om het vraagstuk van de vroegtijdige selectie aan 
te pakken met de publicatie van de nota ‘Verder na de basisschool’ waarin een 
zelfstandig driejarig schooltype na de basisschool werd voorgesteld: het voortgezet 
basisonderwijs (vbao). Ook in dit geval beperkte de implementatie van het ideeën-
goed zich tot experimenten. De volgende fase in de ‘hersteloperatie Mammoetwet’ is 
het advies van de WRR ‘Basisvorming in het onderwijs’. Minister Deetman diende 
op basis van dit advies in 1987 een wetsvoorstel in, dat echter op één punt afweek: 
de invoering van de basisvorming geschiedde zonder structuurwijziging van het 
onderwijsstelsel. Van Kemenade zag ook de denkfout van deze benadering in: je kunt 
281 In havo-4 doubleert in 1985 22,9% van de leerlingen, in vwo-4 11,7%.
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inhoud en structuur in het onderwijs niet ontkoppelen. Structuur in het onderwijs 
is gestolde inhoud. Schooltypen zijn institutionele vormen van inhoud. Hij was 
dan ook een tegenstander van de basisvorming.282 Door politieke omstandigheden 
pakte staatssecretaris Wallage pas in 1990 de draad weer op en in 1992, na zeer 
veel politieke tegenwind, werd zijn wetsvoorstel basisvorming wet. Niemand was 
tevreden, maar de politiek was opgelucht. Een Tweede-Kamerlid analyseerde feilloos 
op welke wijze het Nederlandse onderwijs een speelbal is van de politiek: ‘Geef het 
CDA het bestaande scholenbestand, geef de VVD het gymnasium, geef de kleine 
christelijke fracties de kerndoelen, geef D66 en Groen Links ook nog wat en de 
Partij van de Arbeid heeft haar troetelkind: de basisvorming.283

Net als bij de svm-operatie in het mbo, waarover later meer, werden bij de invoe-
ring van de basisvorming scholen in de gelegenheid gesteld te preluderen op de 
modernisering ondersteund door het procesmanagement basisvorming. Voor de 
leerlingen betekende een en ander dat ze vanaf hun twaalfde jaar allemaal hetzelfde 
gemeenschappelijke programma kregen aangeboden, bestaande uit vijftien vakken 
op één niveau. De desastreuze gevolgen daarvan voor een grote groep leerlingen 
waren enkele jaren later aanleiding voor de invoering van het vmbo. 

Ook in structureel-organisatorisch opzicht was er een opvallende parallel met de 
gang van zaken in het mbo. In die sector leidde de svm-operatie vooral tot schaal-
vergroting en aanzienlijke herordening van scholen. In het voortgezet onderwijs 
leidden overheidsmaatregelen in verband met de terugloop van het aantal leerlingen 
en de invoering van de basisvorming tezamen tot een proces van (bestuurlijke) 
schaalvergroting door de vorming van scholengemeenschappen. Het aantal zelf-
standige scholen, waaronder vooral categorale mavo- en lbo-scholen, nam af van 
1578 tot 784. De zelfstandige gymnasia wisten zich te handhaven. De heterogene 
brugklas echter werd het kind van de rekening in de scholengemeenschappen. Er 
ontstonden overwegend homogene brugklassen. Waarmee de basisvorming de 
ondergang betekende van het brugklasconcept. De basisvorming bracht dus wel 
gelijkheid in programma voor iedereen, maar zorgde niet voor grotere gelijkheid 
in kansen voor iedereen. De basisvorming realiseerde die beoogde doelstellingen 
niet. Wel gaan er procentueel meer leerlingen naar het havo/vwo maar dat blijkt 
vooral samen te hangen met het algemene verschijnsel dat de afname van het aantal 
leerlingen vooral gevolgen heeft voor de laagste vormen in het voortgezet onderwijs. 
De schoolloopbaan in het voortgezet wordt steeds sterker bepaald door de prestaties 
geleverd aan het eind van de basisschool. Het effect van het opleidingsniveau van 
de ouders blijkt nog onverminderd zichtbaar en de selectie die bij de aanvang van 
het voortgezet onderwijs plaatsvindt, blijft in hoge mate bepalend voor de verdere 
loopbaan en er zijn weinig mogelijkheden voor herstel van foutieve selectie. Ook 
de basisvorming blijkt dus geen oplossing te zijn voor de structurele problemen. 

282 Tijd voor Onderwijs (Eindrapport Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen) (Den Haag 
2008), 20.

283 Tijd voor Onderwijs, 26.
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Minister Van der Hoeven pleegt in 2003 een semantische ingreep: ze verandert 
de naam basisvorming in ‘onderbouw van het voortgezet onderwijs’, met als ideo-
logische argumentatie dat het gelijkheidsdenken in het onderwijs inmiddels was 
verdwenen.284 

De geschiedenis van de Eerste Christelijke Hbs te Utrecht is zowel typerend voor de 
ontwikkeling van het Nederlandse voortgezet onderwijs na de Eerste Wereldoorlog 
tot in het eerste decennium van de 21 eeuw (bijna 100 jaar dus) als voor de positie 
van het confessioneel, verzuilde, onderwijs in die periode. Zij wordt daarom hier 
beknopt weer gegeven.

Het initiatief voor de oprichting van de Eerste Christelijke Hbs in Utrecht berustte 
bij enkele protestantse burgers. De school werd in 1917, dus tijdens de periode 
van de pacificatie, opgericht. Minister De Visser, man van de Onderwijswet 
van 1920, opende de nieuwbouw in 1924. De school had aanvankelijk uitslui-
tend een hbs b- opleiding, na de Tweede Wereldoorlog werd er een a-afdeling 
aan toegevoegd. De omvang van de school was voor naoorlogse begrippen 
beperkt. Ze handhaafde zich lange tijd op zo’n tweehonderd leerlingen. De 
Mammoetwet wierp zijn schaduwen vooruit en de hbs ging in 1965 op in een 
college voor hbs, mms en gymnasium: het Reformatorisch College Blaucapel. 
Na de Mammoetwet veranderde de school in 1975 in een ‘gewone’ christelijke 
scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. In de jaren daarna 
groeide de school tot zo’n 1400 leerlingen. In 1987 werd gefuseerd met de Elout 
van Soeterwoudemavo, die wegens terugloop van het aantal leerlingen in de 
gevarenzone was gekomen. Daarmee deed een interessant nieuw fenomeen 
zijn intrede. Dat verschijnsel was al eerder elders in den lande aan de orde. 
Het verbreden van relatief smalle scholengemeenschappen aan ‘de onderkant’ 
met mavo-afdelingen kon in de regel op weinig bijval rekenen van de ouders. 
De paradoxale situatie deed zich voor dat grotere scholengemeenschappen 
kleinere scholen opnamen en daar zelf vervolgens ernstig onder gingen lijden. 
Dat was niet alleen het gevolg van demografische ontwikkelingen, maar hing 
ook en vooral samen met statusopvattingen van ouders. Die statusopvat-
ting en de bijbehorende effecten op continuïteit van scholen en daarmee het 
scholenbestel, zou vervolgens in latere jaren een belangrijke rol spelen bij de 
beleidsmaatregelen van de overheid.

De positie van Blaucapel werd steeds moeilijker, ook vanwege de’witte vlucht’ 
van leerlingen naar scholen buiten de stad Utrecht. Het statusverschijnsel werd 
gekoppeld aan de verzwarting van de scholen in de stad.285 De school kwam 

284 Tijd voor Onderwijs, 39.
285 Een lot dat eerder het Niels Stensen College in Utrecht trof. Deze school werd in augustus 2003 

gesloten omdat zij vanwege de uitsluitend allochtone schoolbevolking onvoldoende toekomstper-
spectief meer had. Daarmee werd deze school een symbool van de segregatie in het onderwijs en 
de daaraan verbonden grotestedenproblematiek. (Zie P. den Brok (e.a.), Casus Niels Stensen College 
(Utrecht 2006).
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daardoor in een neerwaartse spiraal terecht. Zij fuseerde in 2005 met een 
katholieke scholengemeenschap die in een overeenkomstige positie verkeerde 
en kreeg de naam Gerrit Rietveld College, met een interconfessionele grond-
slag. Daarmee werd ook de teloorgang van het vaderlijk erfdeel waarvan de 
christelijke hbs deel uitmaakte een feit.

3.3  De onderwijzersopleiding in de jaren zestig van de 
vorige eeuw

Het onderwijs op de kweekschool was in de jaren zestig gebaseerd op de Kweek-
schoolwet van 1952. Die wet luidde een nieuwe periode in na een stilstand van ruim 
dertig jaar in de ontwikkeling van de onderwijzersopleiding. Die ontwikkeling vond 
zijn beginpunt in het geesteskind van de Agent van Nationale Opvoeding, J.H. van 
der Palm. In 1806 werd diens onderwijswet ingevoerd en deze hield het ruim vijftig 
jaar uit. Van staatswege werd een nieuwe onderwijsmethode voorgeschreven: het 
klassikale onderwijs. Dat moest het zogenaamde hoofdelijke onderwijs, met zijn 
wanorde en voortdurende lawaai286, vervangen. De leerlingen werden over drie 
klassen verdeeld en de onderwijzer stond voortaan voor het bord. De inhoud, de 
overheid schreef nieuwe schoolboeken voor, en de werkvormen van het onderwijs 
veranderden eveneens. Deze onderwijsinnovatie zou vervolgens twee eeuwen zonder 
veel veranderingen het beeld van het Nederlandse onderwijs bepalen. Tegelijkertijd 
lag in deze forse ingreep van overheidswege ook de kern van de latere principiële 
bezwaren van confessionelen en liberalen tegen een al te zware rol van de overheid in 
het opvoedingsdomein. Die strijd zou het vaderlandse onderwijsdebat de volgende 
eeuwen eveneens domineren.

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen liet haar dominante rol in de onderwijsont-
wikkeling tot uitdrukking komen in het creëren van mogelijkheden om onderwijzers 
op te leiden. Al aan het eind van de achttiende eeuw stichtte zij kweekscholen 
verbonden aan model-lagere-scholen in enkele grote steden. Er was in 1858 nog 
maar één rijkskweekschool, die te Haarlem. Daar kwamen er door de nieuwe wet 
twee bij. In Groningen werd de nutskweekschool omgezet in een rijksschool, de 
ander kwam in Den Bosch. In de loop der jaren werd het aantal rijkskweekscholen 
uitgebreid, maar deze konden lang niet in de behoefte aan personeel voorzien. 
Het overgrote deel van de onderwijzers werd opgeleid via de ‘normaalschool’, een 
systeem waarbij de praktische opleiding werd gevolgd aan daarvoor geselecteerde 
lagere scholen en de theoretische opleiding werd verzorgd door schoolhoofden, 
die daartoe bekwaam werden geacht. Dat systeem zou tot in de twintigste eeuw 
gehandhaafd blijven. Het onderscheid tussen het ‘reguliere’ kweekschoolonderwijs 
en de ‘normaalschool’ weerspiegelde verschillende visies op de beroepsopleiding. 
Het ging daarbij om de tegenstelling tussen theoretische vorming en persoonlijke 
286 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 106.
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ontwikkeling enerzijds en de voorbereiding op de praktijk, waarbij schoolse kennis 
en theorie alleen relevant is voor zover ze daartoe bijdraagt, anderzijds. Overigens 
was het aantal kwekelingen op de kweekscholen zeer beperkt. In de eerste helft van 
de negentiende eeuw stroomden er ruim 150 leerlingen in totaal in. Sociaal gezien 
zou de status van de onderwijzer in het maatschappelijk verkeer toenemen. De 
salarissen stegen successievelijk en de onderwijzers waren tegen het eind van de 
negentiende eeuw niet louter afkomstig uit de kleine burgerij en de boerenstand, 
maar ook uit de middenstand en uit ambtenarenmilieus. Ook de arbeiderswereld 
leverde tegen 1920 een behoorlijk aandeel onderwijzers.

De lager-onderwijswet van 1920 kwam met voorstellen voor een nieuwe onder-
wijzersopleiding, ‘de nieuwe kweekschool’.287 Vanwege financiële problemen werd 
deze op de lange baan geschoven. Het aantal leerlingen groeide wel, met name in 
het confessioneel kweekschoolonderwijs. Maar het totaal aantal leerlingen bleef 
beperkt gezien de toestand in het onderwijs. In dubbel opzicht was er sprake van 
malaise.288 De opleidingen stonden slecht aangeschreven. Men sprak van ‘de gezapige 
kweekschoolsfeer van de zelfgenoegzame middelmatigheid’ en wie de akte behaalde 
was daarmee ook ‘beroepswerkloze’.289 In 1940 zaten er nog maar 3.400 leerlingen 
op confessionele kweekscholen. In 1950 bezochten in totaal ruim tienduizend 
leerlingen de kweekschool van wie zo’n 7.500 op confessionele scholen. Toen zat 
de groei er dus fors in. Overigens was bijna de helft van deze leerlingen in het bezit 
van de meest eenvoudige vooropleiding, ulo a met wiskunde.290

Met de Kweekschoolwet van 1952 begint eindelijk een nieuwe periode in de ont-
wikkeling van het onderwijzersambt. Met deze wet werd er weer een dagopleiding 
voor de hoofdakte ingevoerd. Na 1881 waren er geen fulltime opleidingen voor 
schoolhoofden meer geweest. Het diploma bood vanaf 1958 ook toegang tot de 
universitaire studies pedagogiek en psychologie. Het ging de wetgever toen echter 
nog te ver om het diploma van de kweekschool gelijk te stellen met dat van de 
hbs-a. Al spoedig kregen negatieve geluiden over de opleiding de overhand. De 
vakopleiding zou amateuristisch zijn. De kweekschoolsfeer werd als schools en 
kinderachtig streng ervaren. De nieuwe kweekschool werd daarom al in 1968, bij 
de invoering van de Mammoetwet, omgezet in de pedagogische academie. Op 
dat moment werd de opleiding tot onderwijzer dus nog geregeld door een wet 
op het voortgezet onderwijs. In het licht van de samenvoeging van kleuter- en 
lageronderwijs tot basisonderwijs veranderden de pedagogische academies in 
1984 in lerarenopleidingen voor het basisonderwijs, de pabo. Pas in 1986 zou dit 

287 Ibid., 173.
288 C. Bevelander, ‘Onderwijzersopleiding’. In: J.W. van Hulst, I. van der Velde, G.Th.M. Verhaak (red.) 

Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in de periode 1900-1940 (Groningen 1973), 
239. 

289 J.D.C. Branger, Twee eeuwen voor de klas. Lerarenopleiding basisonderwijs Haarlem (Haarlem 1995), 
90. 

290 Van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, 227.
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onderwijstype definitief gaan behoren tot het hoger onderwijs krachtens de Wet 
op het hoger Onderwijs die toen werd ingevoerd.

De geschiedenis van de kweekschool die de hoofdpersoon van de autobiografie 
bezocht, kan worden beschouwd als een illustratie van deze ontwikkeling.

Jan van Nassauschool Christelijke Kweekschool ter opleiding van Onderwij-
zers en Onderwijzeressen.

De ‘Jan van Nassau’ was een typisch product van de onderwijsverzuiling en 
een goed voorbeeld van de wijze waarop particulier initiatief in het begin van 
de twintigste eeuw zijn stempel drukte op het ‘schoolwezen’, om met Idema te 
spreken. Haar geschiedenis illustreert daarmee tevens een deel van de geschiede-
nis van het Nederlands onderwijs. Opgericht in 1914 als kweekschool, werd 
zij pedagogische academie eind jaren zestig, vervolgens transformeerde zij 
na fusie in 1984 in een pabo en is zij als zodanig nog steeds een zelfstandige 
hogeschool: de Marnix Academie. Het feit dat de school anno 2010 nog steeds 
een categorale hogeschool is, dat wil zeggen uitsluitend opleidt voor één specifiek 
beroepenveld, is veelzeggend. Zij vertegenwoordigt samen met enkele andere 
hogescholen, nog het laatste restant van de verzuiling in het hbo. Dat dankt zij 
aan de omstandigheid dat het primair onderwijs in Nederland ook in het begin 
van de 21e eeuw nog steeds langs de aloude verzuilde besteleigenschappen is 
opgebouwd. De markt biedt kennelijk (nog) ruimte voor scholen als de Marnix 
Academie, protestants-christelijke hogeschool Lerarenopleiding basisonderwijs, 
zoals de school voluit heet. De vraag is echter hoe lang de school die positie 
kan volhouden gezien de steeds toenemende eisen die aan de opleiding worden 
gesteld en de snelle veranderingen in het primair onderwijs. De school als 
hogeschool is in vergelijking met de algemene hogescholen van een ontroerende 
omvang, ruim 1.400 studenten volgen er het dagonderwijs. Overigens hebben 
de zelfstandige pabo’s hun positie vooral te danken aan minister Deetman die 
hen spaarde tijdens de grote schaalvergrotingsoperatie in de jaren tachtig. 

De school werd in 1914 opgericht, nog voor de invoering van de lager onder-
wijswet van 1920. De exploitatie berustte bijna geheel op particuliere bijdra-
gen en schoolgelden, want er was nog geen sprake van gelijkstelling met het 
openbaar onderwijs. Subsidie van rijkswege werd verstrekt op grond van het 
aantal geslaagden. De eerste directeur, geheel overeenkomstig de positie van 
de kweekschool in die periode, was een voormalig schoolhoofd van een lagere 
school in Utrecht. De school startte met 45 leerlingen, onder wie slechts zeven 
jongens, voor het eerste en tweede leerjaar die allen eerst toelatingsexamen had-
den moeten doen. De vooropleiding bestond overwegend uit twee jaar mulo, in 
enkele gevallen hadden leerlingen een 7e of 8e jaar in het lager onderwijs gevolgd. 
Er werden drie lagere scholen geselecteerd die als ‘leerschool’ fungeerden. De 
gymnastieklessen werden gegeven in dezelfde ruimte als waarin de hoofdpersoon 
van de autobiografie die lessen ruim vijftig jaar later zou volgen. 
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De openingsrede van de eerste voorzitter is bewaard gebleven.291 Deze illustreert 
de geest van de tijd, de beweegredenen voor de oprichting en de problemen die 
actueel waren in het lager onderwijs. De voorzitter sprak over ’ de ‘geneesheer 
en onderwijzer’ die de machthebbers van hun eeuw waren. Hij refereerde aan 
de voorspelling dat ‘de kweekelingen van het Hooger Onderwijs, als zij niet 
oppassen, in de leiding der dingen door mannen uit het volk zullen worden 
overvleugeld, door de leerlingen dus van de lagere school’. In kort bestek dus 
het thema dat blijvend het debat zal bepalen: de status van de onderwijzer 
die gevaar liep door het niveau van de opleiding. ‘Hoe krijgen we bekwame 
onderwijzers?’, vraagt de voorzitter zich af. Daartoe is zijns inziens noch de 
particuliere opleiding, noch de normaalschool geschikt. Vandaar de oprichting 
van de kweekschool, de eerste in de stad en de provincie.

Overigens waren de hoofden van de christelijke lagere scholen volstrekt niet 
blij met de stichting van de kweekschool. Zij vreesden de concurrentie voor hun 
eigen normaallessen. De tijd was volgens hen niet rijp voor een kweekschool en 
er zouden geen ouders zijn die het schoolgeld wilden betalen. Daarom wilden 
ze ook zelf geen leraar worden aan de nieuwe kweekschool. De school was een 
protestants-christelijke school en ‘ethisch’ van aard. De beginselen zijn niet 
‘neergelegd in een papieren paus’, aldus nog steeds de voorzitter. De leerlingen 
behoeven daarom niet vooraf in te stemmen met ‘eenige geloofswaarheden’. De 
school richt zich niet tegenover het openbaar onderwijs. Zij wil de volksschool 
dienen en de leerlingen behoeven ook niet te beloven dat zij zullen gaan werken 
in het christelijk onderwijs. De school noemt zich een hervormde kweekschool, 
maar staat niet in dienst van een bepaalde kerk en de kerkelijke dogmatiek 
staat niet op het rooster, wel het vak Bijbelkunde. De voorzitter drukt de 
directeur en de leraren op het hart dat de school geen ‘kweekplaats van kiezers 
of verkiezingsagenten’ is.

Daarmee plaatste de school zich in het verzuilingsdebat niet in het kamp van 
diegenen die in het bijzonder onderwijs vooral de mogelijkheid zagen om het 
christelijke gedachtegoed onder de mensen te verspreiden om daarmee ook in 
politiek opzicht winst te boeken. De oprichtingsfilosofie van Jan van Nassau was 
bij uitstek een voorbeeld van het denken van de gematigde, ethische stroming 
onder de confessionelen. Dat was ook de voornaamste reden voor de komst van 
de tweede kweekschool in Utrecht tien jaar later ‘de Rehobothkweekschool’. Dat 
was nadrukkelijk een gereformeerde kweekschool, bestemd voor de volgelingen 
van Abraham Kuyper. 292 

291 Gierveld, Jan van Nassauschool, 10. 
292 Alleen de naam al hield een programma in en gaf een fundamenteel onderscheid aan met identiteit 

van de Jan van Nassauschool. Rehobôth is het Hebreeuwse woord voor ‘ruimte’ en is ontleend 
aan het bijbelboek Genesis 26, vers 22. Het is de naam die de zoon van Abraham, Izaäk, geeft aan 
een nieuwe waterput: ‘nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbrei-
den.’
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De tijdgeest en overheidsbeleid zouden er in 1980 voor zorgen dat beide scholen, 
samen met de christelijke opleiding tot kleuterleidsters, op zouden gaan in de 
Marnix Academie. Die school zou de gematigde lijn van de Jan van Nassau 
voortzetten en daarmee aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving.

In 1945 bezochten 160 leerlingen de school. Het gebouw aan de Maliesingel 
waar de school inmiddels was gevestigd, werd veel te klein en in de jaren vijftig 
al afgekeurd voor het onderwijs. Het handenarbeidlokaal op zolder was slechts 
bereikbaar via een smal trappetje. Daar stonden ovens, werd met open vuur 
gewerkt en er was geen nooduitgang. Al in 1955 werd de toestemming voor de 
voorbereiding van de nieuwbouw gegeven. Zoals gebruikelijk in die periode zou 
het nog tot 1966 duren voordat de nieuwbouw gereed was. Toen het vijftigjarig 
jubileum werd gevierd, telde de school inmiddels bijna vierhonderd leerlingen. 
Ook toen was het de bestuursvoorzitter die de herdenkingsrede uitsprak, zelf 
oud-leerling en inmiddels hooggeleerd. Hij citeerde onder meer Gerrit Achter-
berg, ‘een der grootsten onder onze oud-leerlingen’ zoals de voorzitter de dichter 
aanduidde.293 In die vijftig jaar waren tussen de dertien- en veertienhonderd 
onderwijzers en onderwijzeressen afgestudeerd aan de school, dat wil zeggen 
gemiddeld minder dan dertig per jaar. De herdenkingsrede in 1964 refereerde 
vooral aan het rijke verleden, aan de schoolstrijd, aan Jan van Nassau, aan 
Willibrord ( beiden geëerd met een standbeeld in Utrecht), aan Achterberg, aan 
de ‘dienst aan de Heer’ en daarmee aan de ene Traditie (met een hoofdletter) 
het doorgeven van het Evangelie aan nieuwe generaties’. Daarmee waren de 
sfeer en de cultuur aan de Jan van Nassau getypeerd. Kneuterig, levend in het 
verleden, nog volop staande in de christelijke traditie.294 In de vijf jaar daarna 
zou dat beeld zeer grondig veranderen. 

Wie aldus in 1965 naar de kweekschool ging kwam er in 1970, vooropgesteld dat ook 
de hoofdakte werd behaald, af met een kweekschooldiploma volgens de wet van 1952. 
Daarmee behoorde het negentiende-eeuwse karakter van de onderwijzersopleiding 
weliswaar tot het verleden, maar door de opbouw in drie leerkringen bleven de 
toelatingscriteria ongewijzigd en bleef er twijfel over het gewenste instroomniveau. 
De opbouw in drie leerkringen maakte het immers mogelijk om afgestudeerden 
van verschillend niveau in één opleiding samen te brengen. Mulo-abituriënten 
begonnen in de eerste leerkring, hbs‘ers en gymnasiasten startten direct in de tweede 
leerkring. Deze vakopleiding was eerder een ‘normaalschool’ dan een ‘kweekschool’, 
vergeleken met de situatie van voor 1952.295 Anders gezegd: meer praktijkgericht, 
dan intellectueel vormend. Het nieuwe vak Cuma (culturele en maatschappelijke 
vorming) beoogde de noodzakelijke extra culturele bagage in de derde leerkring 

293 Gierveld, Jan van Nassauschool, 34.
294 Die kneuterige sfeer was, zij het anders van aard, in die jaren ook terug te vinden in het openbaar 

onderwijs. Zo schetst een kweekscholier van de rijkskweekschool in Haarlem het beeld van een 
schoolse, strenge school. (Branger, Twee eeuwen voor de klas, 95).

295 Van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, 277.
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aan te brengen. Desondanks nam de kritiek op de kwaliteit van het onderwijsper-
soneel toe. ‘Zelfs de lagere-schoolstof die ze moesten behandelen zodra ze voor 
de klas kwamen, beheersten ze niet.’296 De discussie over de ‘professionaliteit’ van 
de onderwijzer, na 1984 is de titulatuur opgewaardeerd tot leraar, is dus van alle 
tijden. Met name de verhouding tussen algemene kennis, theorie en praktijk is 
een voor de huidige generatie herkenbare thematiek. ‘Als er met betrekking tot de 
professionalisering van de leraar iets uit het verhaal te leren valt, dan is het wel de 
voortdurende accentverschuiving tussen deze drie dimensies van de professionaliteit 
van de aankomende onderwijsgevende.’297 

Vanuit sociologisch perspectief gezien kan worden vastgesteld dat de wet van 1952 
zijn doelstellingen niet realiseerde. De kweekschool trok geen leerlingen uit de hogere 
milieus aan. Het sociale aanzien van het beroep onderwijzer bleef matig. Wel steeg 
het niveau van de vooropleiding. Ongeveer een kwart van de instromers bezat in de 
jaren zestig een hbs-, mms-, of gymnasium- diploma.298 Het overgrote deel was in 
het bezit van een mulo a-diploma. Tegelijkertijd bleek de verzuiling hardnekkiger 
van aard dan velen vermoedden. De zuilen onderscheidden zich nadrukkelijk 
van elkaar, zowel in identiteit als in cultuur en opvoedkundige principes.299 Wat 
de scholen overwegend wel gemeen hadden, was dat ze in pedagogisch opzicht 
eerder te vergelijken waren met scholen voor voortgezet onderwijs dan met hogere 
beroepsopleidingen.300 Directies en docenten beschouwden de kwekelingen, in elk 
geval tot en met de tweede leerkring, als jongeren ‘aan wie nog veel te beitelen en te 
schaven viel’.301 Met de komst van de pabo veranderde de kwekeling in ‘lio’ (leraar 
in opleiding). Tegelijkertijd staan ook deze opleidingen anno 2010 weer aan kritiek 
bloot. Wat betreft de veronderstelde kwaliteit van de vroegere kweekschool ten 
opzichte van de nieuwe lerarenopleidingen basisonderwijs is er eerder sprake van 
fictie dan van feit. Er is zelfs wellicht sprake van een bewuste invention of tradition.302 
De vooropleiding voor de onderwijzersopleiding schoot altijd al te kort, over het 
intellectuele niveau van kwekelingen is ook in het verleden veel geklaagd, ambitieuze 
jongens lieten het altijd al afweten of vertrokken vroegtijdig uit het onderwijs. Er is 
een kloof tussen de mythe – de kwekeling als intellectueel puikje van de zalm die 
via de kweekschool ontsnapte aan zijn sociaal milieu en zich wijdde aan de verhef-
fing van het volkskind – en de werkelijkheid. Kortom: de onderwijzersopleiding 
heeft eigenlijk nooit echt gedeugd. Zoals Van Essen concludeert: ‘Vernieuwing 
lijkt in alle fasen van de opleidingsgeschiedenis als strategie gebruikt te zijn, als hèt 
panacee voor alle kwalen waaraan het beroep en (aanstaande) beoefenaren heetten 

296 Ibid., 281. 
297 Ibid., 25.
298 Ibid., 294.
299 Ibid., 300
300 J. Roggema, De schoolse school. Een oriënterend onderzoek naar kenmerken van de school als orga-

nisatie (Assen 1969).
301 Van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, 301.
302 Ibid., 344.



216 Hoe sterk is de eenzame fietser?

te lijden: deficiënte instroom, motivatieproblemen, leegloop, lage status, minimale 
salariëring, feminisering, gebrek aan carrièremogelijkheden en wat zich verder nog 
aan problemen voordeed.’303

3.4  De lerarenopleiding in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw

‘Wij gaan, mijne Heren, eene groote en blijvende weldaad aan het land bewijzen. Wij 
gaan krachten en instellingen in het leven roepen, die de intellectuele, het praktisch 
voortbrengend vermogen van de kern des volks moeten verhogen.’ Aldus Thorbecke 
tijdens de debatten over de invoering van de wet op het voortgezet onderwijs in 
1863.304 Thorbecke was niet alleen een groot man op staatkundig gebied, hij had 
ook indringende opvattingen over onderwijs en de pedagogische dimensie daarvan. 
Deze werkten door tot het einde van de twintigste eeuw. In die zin kan hij zonder 
meer de meest invloedrijke staatsman met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Nederlandse onderwijs worden genoemd. Ook de wijze waarop de hoofdpersoon 
van de autobiografie tussen 1971 en 1978 zijn bevoegdheid voor het leraarschap 
verwierf, was nog steeds in hoge mate het gevolg van de wetgevende arbeid van 
Thorbecke. Al halverwege de negentiende eeuw had deze nadrukkelijk in de gaten dat 
een dreigend tekort aan gekwalificeerde leraren305 de achilleshiel van zijn moderne 
onderwijsbestel zou worden. De eisen die hij verder meende te moeten stellen aan 
de kwaliteit van de leerkrachten versnelden het proces van denken over opleiden. 
Daardoor kreeg op termijn de onderwijzersopleiding een meer professionele status 
en werden uiteindelijk de opleidingen voor middelbare akten geïntroduceerd. De 
opleidingen voor middelbare akten zouden qua instituties in de twintigste eeuw 
emancipatie- en mobiliteitsmachines van grote importantie blijken te zijn. De mo-
akten vormden een mogelijkheid voor getalenteerde en gemotiveerde onderwijzers 
om buiten de academische weg om de bevoegdheid te behalen om les te geven aan 
een school voor middelbaar onderwijs. In veel gevallen vormde de mo-akte ook 
een opstap voor verdere universitaire studie. De opleiding werd dan ook wel ‘de 
tweede weg’ genoemd.

De opleiding tot leraar, gericht op het leraarschap in het onderwijs na de basis-
school, in de jaren zeventig van de vorige eeuw bestond grofweg uit drie leerwegen: 
deeltijd(avond)studie via lo- en mo-opleidingen, volletijdsopleiding aan de nieuwe 
lerarenopleidingen (nlo) en de academische opleidingen. De lo-opleidingen leidden 
oorspronkelijk op tot de bevoegdheid om onderwijs te geven aan het (uitgebreid) 
lager onderwijs en de mo-aktes vormden de bevoegdheid voor het geven van 
onderwijs op middelbare scholen. Daarnaast bestonden er nog opleidingen voor 

303 Ibid., 349.
304 Vos en Van der Linden, Waarvan Akte, 5.
305 Dat begrip werd formeel geïntroduceerd door de wet van 1863.
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specifieke sectoren als nautisch onderwijs, verpleegkundig onderwijs en landbouw-
kundig onderwijs. De opleidingen voor lo-aktes, later C-cursussen genoemd, werden 
overwegend verzorgd door kweekscholen en later door de pedagogische academies. 
Uiteindelijk ontstond er een systeem waarbij er sprake was van drie niveaus van 
akten, lo, mo A en mo B, die respectievelijk de derde-, tweede- en eerstegraads 
onderwijsbevoegdheid opleverden. In 1978 namen bijna 10.000 studenten deel aan 
de C-cursussen. In hetzelfde jaar volgden bijna 20.000 studenten een mo-opleiding, 
van wie zo ‘n 3.500 een mo B-opleiding.306 

Zoals gezegd, het was Thorbecke die met de Middelbare Onderwijswet in 1863 de 
middelbare akten invoerde. Deze waren enigszins te vergelijken met de toenmalige 
kandidaats- en doctoraalexamens. Daarmee beoogde hij te voorzien in de nood-
zakelijke groei van het aantal leraren als gevolg van de invoering van de vijfjarige 
hbs en het gymnasium. Die doelstelling werd ook gerealiseerd. Overigens hebben 
we het in 1870 over een aantal van ruim 3.000 leerlingen dat middelbaar onderwijs 
volgde. Dat aantal groeide in veertig jaar tijd tot ruim 15.000. Het aantal benodigde 
leerkrachten was dus niet heel hoog. Het meest opmerkelijke en innovatieve on-
derdeel van de exameneisen was de eis van de ‘pedagogische bekwaamheid’, het 
‘beruchte’ onderdeel Q van de wet. Thorbecke begreep dat het beroep van leraar 
meer omvatte dan louter vakkennis. Overigens bleef dit onderdeel controversieel 
en overwegend een dode letter. Tegelijkertijd introduceerde Thorbecke daarmee 
een thema dat de onderwijsagenda nog lang zou domineren.

Omdat de groei van het aantal leerlingen na de Eerste Wereldoorlog substantieel 
was, werd een meer structurele aanpak van de lerarenopleidingen noodzakelijk. 
Dat gebeurde geheel door particulier initiatief zoals gebruikelijk in die periode. Er 
is in die zin een verband aan te brengen tussen de verzuilde onderwijsstructuur 
in Nederland en het ontbreken van reguliere lerarenopleidingen tot aan de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. De confessionele scholen zagen in de ‘pedagogisering’ 
van het onderwijs een bedreiging voor de levensbeschouwelijke invulling daarvan. 
Het effect daarvan werd versterkt door het ontbreken van een duidelijke taak 
van de overheid.307 Opmerkelijk is de rol van de beroepsgroep leraren zelf. Al in 
1867 werd de ‘Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs’ opgericht. 
Deze hield zich bezig met de scholing van de eigen beroepsgroep en met allerlei 
beleidsaangelegenheden. In 1916 zou ze ook de eigen mo-opleidingen oprichten. 
Overigens met veel verzet uit eigen kring. Veel gymnasiumleraren beschouwden 
alleen de academische opleiding als volwaardig. In 1912 had het katholiek onderwijs 
al zijn eigen mo-opleidingen ter hand genomen. Pas in 1915 zou de overheid op 
zeer bescheiden wijze de cursussen voor middelbare akten gaan subsidiëren. Van 
meet af aan was er sprake van een statusverschil tussen academisch opgeleide 
leraren en degenen die over een mo-akte beschikten. Dat verschil had een blijvend 
karakter. De mo-studie werd in academische kring als tweederangs beschouwd. De 

306 Van Kemenade, Onderwijs in hoofdlijnen, 69. 
307 Vos en Van der Linden, Waarvan akte, 44.
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verhoudingen tussen universiteiten en mo-opleidingsinstituten bleven moeizaam, 
ook al gingen de laatste zich soms hogescholen noemen.

In de jaren vijftig leidde de groei van het aantal leerlingen in het voortgezet on-
derwijs tot een groot tekort aan leraren en tot een hernieuwde discussie over de 
lerarenopleiding. De mo-opleidingen voorzagen op dat moment in sterke mate 
in de benodigde aantallen nieuwe leraren.308 Ook de overheid zag het belang van 
de opleidingen steeds meer in en verhoogde de subsidies. Overigens kostte een 
universiteitsstudent de overheid in 1954 gemiddeld ruim 2.000 gulden, terwijl aan 
een mo-student 43 gulden werd uitgegeven.

Tegelijkertijd was het in die periode beroerd gesteld met de beeldvorming rondom 
het leraarsambt. Het salaris was laag en de klassen waren groot. Ook de uitgebluste 
leraar bestond toen al. Er was sprake van ‘maatschappelijke’ declassering.309 Ge-
pleit werd voor wettelijke bescherming van de leraarstitel. Ruim een kwart van de 
docenten was in de jaren zestig onbevoegd.

Met de Mammoetwet werd ook de noodzaak om de bestaande lerarenopleidingen 
tegen het licht te houden weer actueel. In 1970 startten de eerste drie instituten met 
experimentele tweede- en derdegraadsopleidingen, de latere nlo’s. Op dat moment 
stonden de mo-opleidingen, inmiddels ook verzorgd door universiteiten, op het 
toppunt van hun omvang: ruim 20.000 studenten volgden er colleges. De intentie 
van de overheid was echter duidelijk: de mo-opleidingen moesten op termijn 
verdwijnen. Dat betekende dat de nieuwe lerarenopleidingen in veel gevallen tot 
stand kwamen uit samenwerkingsverbanden tussen mo-instituten en universiteiten. 
Ze werden ‘het sluitstuk’ van de Mammoetwet genoemd. 

De doelgroepen van de mo-opleidingen verschilden echter aanzienlijk van die van 
de nlo’s. In ieder geval konden de nlo’s niet voorzien in eerstegraadsopleidingen en 
bovendien verzorgden ze geen parttime-opleidingen, voor ouderen, herintreders 
en voor leraren die functieverbetering ambieerden. Een belangrijke functie als 
tweedekansonderwijs zou verloren gaan met het verdwijnen van de mo-opleidingen. 
Dit type opleidingen paste niet in het idee van ‘het sluitend systeem van onder-
wijsvoorzieningen’, dat daardoor echter steeds meer ging lijken op een gesloten 
systeem.310 Het is opmerkelijk dat juist Van Kemenade geen affiniteit had met de 
mo-opleidingen. Hij was de stimulator van de moeder-mavo, de open universiteit en 
schreef ook nog een wetsontwerp voor de volwasseneneducatie. Hij had kennelijk 
geen oog voor de mo-opleidingen als tweede-kansonderwijs. In 1977 bezochten 
inmiddels bijna 14.000 studenten de nieuwe dagopleidingen. De mo-opleidingen 
(inclusief de universitaire) telden toen bijna 22.000 studenten. Desondanks pasten 
de laatste niet in de onderwijsvisie van de overheid, die beschouwde de opleidingen 
als onderwijskundige anachronismen.

308 In 1962 bezat 42% van de leraren een mo-akte en was 45% universitair geschoold.
309 Vos en Van der Linden, Waarvan akte, 68.
310 Ibid., 258. 
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Hoewel onder het nieuwe kabinet (Van Agt) de ideologische weerzin tegen de 
mo-opleidingen geen rol speelde en er zelfs sprake was van een zekere mate van 
revival, werden de demografische ontwikkelingen in deze periode hen fataal. De 
scherpe daling van het leerlingenaantal zorgde voor toenemende werkloosheid in 
het onderwijs. In 1980 zat één op de drie leerkrachten zonder werk. Tegelijkertijd 
werden er teveel leerkrachten opgeleid. Er werd dus flink bezuinigd op de oplei-
dingen. De grote herstructureringsoperatie in het hbo (STC-operatie) leidde tot 
schaalvergroting en fusie. De nlo’s gingen op in de nieuwe hbo-instellingen met 
de invoering van de Wet op het hbo in 1986. De mo-opleidingen werden daarmee 
samengevoegd tot faculteiten voor hoger pedagogisch onderwijs. Deze reikten ook 
vanaf 1987 de diploma’s uit. De nog lopende cursussen werden afgebouwd ook al 
volgden in 1985 nog ruim 17.000 studenten een mo-opleiding. Per 1 januari 1998 
kwam er een einde aan de zelfstandige mo-examens. De laatste restanten van de 
onderwijshervorming van Thorbecke verdwenen daarmee, 130 jaar na dato. 

De nieuwe leraren opleidingen kwamen voort uit de noodzaak om in voldoende mate 
leraren op te leiden voor het nieuwe onderwijs. De invoering van de experimenten 
middenschool en de daarbij behorende didactische en ideologische opvattingen 
speelden een belangrijke rol bij de oprichting van de tien, later elf, experimentele 
nlo’s. De opleiding duurde vier jaar en men werd opgeleid voor twee vakken, zowel 
om inhoudelijke redenen, het doorbreken van de klassieke vakkenstructuur, als 
vanwege de praktische noodzaak om voldoende personeel op te leiden. Gegeven 
de sterke ideologische invalshoek van de nieuwe opleidingen ontstonden er in de 
praktijk botsingen tussen de opvattingen van de nlo’s en de daar afgestudeerde 
leraren en het overwegend traditionele scholenveld.311 De nieuwe leraren waren meer 
gericht op de leerling dan op een schoolvak en ze hadden ook een andere attitude 
ten opzichte van gezag en autoriteit. Bij de invoering van de Wet op het hoger on-
derwijs werden de nlo’s opgenomen binnen de nieuwe hogescholen. Deze instituten 
waren de eerste reguliere dagopleidingen voor leraren voortgezet onderwijs (buiten 
de academische opleidingen) in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. 
Nederland nam daarmee een unieke positie in. In de rest van Europa bestonden er 
al veel langer volwaardige wettelijk geregelde lerarenopleidingen.

Historisch gezien hebben de nlo’s slechts een rimpeling te weeg gebracht in de 
onderwijspraktijk. De beoogde vernieuwing hebben ze niet gerealiseerd, afgestu-
deerden werden al snel ingekapseld. De invoering van de middenschool ging niet 
door en daarmee ontbrak voor de nieuw opgeleiden in de feitelijke onderwijspraktijk 
de aansluiting met hun opleiding. De nlo’s zijn ook geen impuls geweest voor de 
versterking van de positie van de leraar in de samenleving, ook al baseerden ze zich 
op een duidelijk professioneel profiel. Afgestudeerden werden door collega’s vaak 
niet beschouwd als vakinhoudelijke versterking, zeker niet in de ogen van hen die 
vaak na jarenlange avondstudie een derde- of tweedegraadsakte hadden veroverd. De 
nlo’s stonden een geïntegreerde benadering voor van het leraarschap: men verzorgde 
311 Van Kemenade, Onderwijs in hoofdlijnen, 226.
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zowel een vakinhoudelijke als een onderwijskundig-didactische opleiding. In de 
ogen van velen bevatten de nieuwe opleidingen te weinig van het eerste en te veel 
van het laatste. Met de invoering van de Mammoetwet ontstond er ook een nieuwe 
visie op de rol van de school als werkorganisatie. Het concept van de ‘autonome 
school’ ontstond. In dit concept was geen plaats meer voor ‘autonome’ leraren. Mede 
onder invloed van de ideeën van toenmalige minister Van Kemenade, verwoord in 
de Contourennota (1975), ontstonden nieuwe visies op leraarschap, waardoor de 
oude tegenstelling tussen ‘vak’ en ‘beroep’ weer aan de oppervlakte kwam. De opvat-
tingen van de nlo’s sloten aan bij de nieuwe benadering. Voor vele zittende leraren 
vertegenwoordigden de nieuwe collega’s daarmee echter vooral een bedreiging 
voor alles wat ze heilig was. De basis was gelegd voor een negatieve onderstroom 
in het onderwijsveld die de discussies over en de gevolgen van onderwijsbeleid 
en -vernieuwing gedurende de decennia daarna zouden blijven frustreren. De 
discussie over de verdwenen status van de leraar, het vak dat hem ‘afgenomen’ was, 
de toegenomen invloed van het management en de maatschappelijke repercussie 
daarvan zou leiden tot een parlementair onderzoek en het rapport Dijsselbloem 
‘Tijd voor Onderwijs’ in 2008. 

Vanouds voorzagen de universiteiten in de opleidingen voor de eerstegraads leraren, 
naast de mo b-opleidingen. In de jaren zeventig verkreeg men de onderwijsbevoegd-
heid als men, behalve het doctoraal-diploma, ook een bewijs van genoegzame 
pedagogisch-didactische scholing kon overleggen. Dat leidde in de regel tot in 
onderwijskundige zin matig opgeleide eerstegraads leraren.312 Al in 1964 stelde Iden-
burg vast dat ‘de waardigheid van het beroep van leraar bepaald niet gediend wordt 
door onvolwaardige voorzieningen gelijk de tegenwoordige.’ De leraarsopleiding 
zat zijns inziens klem tussen de (over)grote aandacht voor de vakwetenschappelijke 
opleiding en de op het beroep van leraar gerichte opleiding.

3.5  Het middelbaar beroepsonderwijs in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw 

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft zijn kiemen in de Wet op het nijverheidson-
derwijs van 1919 en de ontwikkeling ervan vloeit voort uit het ambachtsonderwijs en 
het Lager beroeponderwijs Ook dat onderwijs heeft een voorgeschiedenis, geworteld 
in de gilden en het leerlingstelsel313, en is door Goudswaard uitgebreid beschreven.

De Wet op het nijverheidsonderwijs regelde vanaf 1921 het technisch onderwijs314, 
het huishoudonderwijs en het onderwijs op industriescholen. In de eerste decennia 
bleek dit type onderwijs vooral bezocht te worden door de middenklasse. Het had 

312 Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 469. 
313 Op te vatten als een vorm van bedrijfsopleidingen binnen met name de opkomende industrieën.
314 Dodde, Dag, mammoet!
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een semi-elitair karakter. Dat verandert pas structureel na de Tweede Wereldoorlog 
als ambachtsschoolleerlingen vooral uit de kringen van ongeschoolden afkomstig 
zijn. Daarmee verwerft dit type onderwijs ook zijn emancipatorische functie voor 
dit milieu. De wet van 1921 had een sterk pragmatisch en flexibel karakter en gaf 
ruimte aan nieuwe initiatieven en aan particulier ondernemerschap. De wet regelde 
vooral de wijze waarop subsidies zouden worden verstrekt. Het private initiatief 
bepaalde de behoefte aan onderwijs, niet de overheid. Het onderscheid tussen 
onderwijs van lager en middelbaar niveau was daarom niet altijd scherp aanwezig. 
Vooral op het gebied van techniek en landbouw is na de Tweede Wereldoorlog 
regulier beroepsonderwijs op middelbaar niveau te vinden. In de verzorgende sfeer 
was er, eigenlijk uitsluitend voor meisjes, het uitgebreid lager nijverheidsonderwijs 
aansluitend op de Huishoudschool, de vormingsklas of het mulo. Het voorzag in de 
hogere niveaus ook in de voorbereiding op de leraresexamens voor de zogenaamde 
N(ijverheids)-aktes. In de sfeer van het handels- en middenstandsonderwijs bestond 
er een onoverzichtelijk geheel van avondscholen, cursussen en instituten vaak 
verzorgd door particuliere instellingen. Er waren dagvakscholen voor diverse 
ambachten, maar ook de detailhandelsscholen die in de regel zowel op lager als 
op middelbaar niveau onderwijs verzorgden. De voorbereiding op functies van 
economische en administratieve aard tenslotte vond plaats in het algemeen vormend 
onderwijs, de hbs en het mulo, en daarnaast via cursussen en avondopleidingen. 
De handelsdagscholen verzorgden eveneens programma’s in deze richting. Het 
merendeel van het economisch en administratief onderwijs ontwikkelde zich echter 
buiten het wettelijk geregelde onderwijs en voorzag op die wijze in een behoefte. 

Er waren in de periode tot aan de komst van de Mammoetwet zowel in de parti-
culiere onderwijssector als in het initieel regulier onderwijs sterke bindingen met 
bedrijfstakken en brancheorganisaties. Verscheidenheid en eigenheid kenmerkten 
het geheel van het beroepsonderwijs, het was kleinschalig en sterk verweven met 
de beroepspraktijk. Er bestonden sterke relaties met de omgeving buiten het on-
derwijsbestel en er was een geringe betrokkenheid op dat bestel zelf. Het succes 
werd sterk bepaald door de inzet en houding van individuen315. Opleidingen gericht 
op de uitoefening van een beroep stonden midden in de samenleving, maakten 
daarvan integraal onderdeel uit en waren gemakkelijk toegankelijk. Examens en 
diploma’s ontleenden hun waarde aan het feit dat ze op initiatief van en vaak ook 
door de desbetreffende bedrijfstak waren gelegitimeerd. De overheid speelde daarin 
slechts een beperkte rol. 

De ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven 
leidden na de Tweede Wereldoorlog tot de vraag naar breder geschoold personeel. 
Die vraag betekende een belangrijke impuls voor de opkomst van het door de over-
heid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs. Naast dat bekostigde onderwijs was 

315 Wolthuis, Lower Technical Education.
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er ook commercieel beroepsonderwijs dat voorbereidde op een beroep of functie316. 
Dat onderwijs werd vaak particulier en individueel verzorgd, was soms schriftelijk, 
soms mondeling van aard en vaak verwant aan het handels- en talenonderwijs. De 
commerciële aantrekkelijkheid ervan leidde in het begin van de twintigste eeuw tot 
de oprichting van de PBNA en later tot de Leidse Onderwijsinstellingen. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog groeide dit type onderwijs als gevolg van de omstandigheden 
zodanig317 dat de overheid behoefte had aan regulering onder andere door middel 
van een meldingsplicht. Dat werd de basis voor het zogenaamde erkende onderwijs. 
Dat onderwijs werd later onder inspectietoezicht gebracht en in 1985 geregeld in 
de Wet op erkende onderwijsinstellingen. Het belangrijkste doel daarvan was de 
bescherming van de consument en de kwaliteitsbevordering van het onderwijs. Met 
de komst van de Wet educatie en beroepsonderwijs (1996) werden deze instellingen 
ook onder het regime van deze wet gebracht en kregen ze de status van ‘aangewezen’ 
instellingen.318 

Idenburg waagde zich in zijn ‘Schets’ niet aan een volledige beschrijving van het 
beroepsonderwijs in de jaren zestig van de vorige eeuw. Dat hing samen met 
wat hij ‘de bekoring van deze groep van opleidingen’ noemde. Zij voegden zich 
voortdurend naar de veranderende opleidingsbehoeften van de samenleving.319 
Aan deze ‘veelvertakte boom’ groeiden daarom steeds nieuwe twijgen in de vorm 
van fulltime of parttime opleidingen en cursussen die overdag of ’s avonds werden 
gegeven. Het ‘zuivere’ middelbare beroepsonderwijs, Idenburg noemt dat de ‘mid-
delbare’ trap, is naar verhouding in beperkte mate aanwezig in de periode tot de 
komst van de Mammoetwet.

Aan de stand van zaken na de Tweede Wereldoorlog zoals hierboven geschetst maakte 
de Mammoetwet in 1968 dus een eind. Het middelbaar beroepsonderwijs werd, 
evenals het hoger beroepsonderwijs, als structurele, initiële vorm van onderwijs 
door deze wet geregeld en werd daarmee onderdeel van het stelsel van voortgezet 
onderwijs. Dat gegeven paste binnen het streven van de overheid een volledig 
dekkend stelsel van onderwijs, algemeen vormend en beroepsgericht, na de lagere 
school in één samenhangend verband te brengen. Tegelijkertijd werd daarmee het 
beroepsonderwijs bijna geheel binnen het publieke domein getrokken, waarmee de 
afstand tot de wereld van het ‘werken’ werd vergroot en de positie van de algemene 
vorming binnen het curriculum werd versterkt. In 1984 zou de Commissie Wagner 
wijzen op gevolgen van deze ontwikkelingen en met voorstellen komen om onder-
wijs en arbeidsmarkt, mede met het oog op de noodzaak tot innovatie binnen het 
bedrijfsleven, weer met elkaar in contact te brengen. De Mammoetwet onderscheidde 

316 M.E. Honingh, Beroepsonderwijs tussen publiek en privaat. Een studie naar opvattingen en gedrag 
van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen voor Mid-
delbaar beroepsonderwijs (Amsterdam 2008).

317 Er waren in 1942 zo’n 3.000 particuliere instituten met ongeveer 150.000 studenten. 
318 In 2004 verzorgden 69 aangewezen, dat wil zeggen: niet-bekostigde, instellingen ruim 70 oplei-

dingen. De bekostigde bve-instellingen verzorgden 605 opleidingen op dat moment. 
319 Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 388. 
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naast het middelbaar technisch onderwijs (mts), het middelbaar economisch en 
administratief onderwijs (de meao), het middelbaar middenstandsonderwijs (het 
mmo) voortbouwend op het middenstandsonderwijs en de handelsdagscholen 
en het middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs (mhno) en het middelbaar 
sociaal-pedagogisch onderwijs (mspo). De laatste schooltypen werden in 1984 na 
een herstructureringsoperatie opgenomen in het middelbaar dienstverlenings- en 
gezondheidszorgonderwijs (mdgo). Met deze typen onderwijs werd in belangrijke 
mate voorzien in de toenemende behoefte aan middenkaderpersoneel. Bovendien 
ontwikkelde het middelbaar beroepsonderwijs zich ook in emancipatorische zin 
tot een interessante vorm van onderwijs omdat het de mogelijkheid bood om door 
te stromen naar het hbo voor de betere mavisten en lbo-abituriënten. Tegelijkertijd 
lag in die dubbele functie ook de grote zwakte van dit onderwijstype: het was, in 
wisselende mate, eerder academisch (‘comprehensive’) van aard dan beroepsgericht. 
Dat betekende ook dat het een grote uitval kende en sterk selectief functioneerde. 
Vanwege die hoge uitval werd in 1979 het kort middelbaar beroepsonderwijs (kmbo) 
geïntroduceerd, bestemd voor de meer praktijkgerichte leerling en gekenmerkt 
door een grotere aandacht voor de leerling en een meer moderne onderwijsaanpak. 
Zowel vanwege de grote versnippering als het te lage rendement van het middelbaar 
beroepsonderwijs werd in de jaren tachtig de svm-operatie ingezet.

Door de komst van de Mammoetwet werd zichtbaar dat groeperingen die zich 
mentaal eigenaar voelden van het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de sociale 
partners, zich niet zonder meer neerlegden bij de marginalisering van hun rol. Daar-
bij was het zogenaamde ‘leerlingstelsel’, de combinatie van werken en leren, mede 
inzet van de politisering en werd de kiem gelegd voor een permanente conflictsituatie 
die tot in de 21 eeuw zou voortduren. In juridische zin waren de bedrijfstakgewijze 
geordende zogenaamde ‘Landelijke Organen’, bestuurd door werkgevers en werk-
nemers, verantwoordelijk voor de scholingprogramma’s en de uitvoering van het 
leerlingstelsel. Deze organen als uitvoeringsorganisaties van het leerlingstelsel en 
de latere beroepsbegeleidende leerweg (bbl) bleven daarbij prominent in beeld als 
katalysator van zowel bestuurlijke als organisatorische ontwikkelingen.

De Wet op het nijverheidsonderwijs regelde in 1921 onderwijs waarbij jongeren die 
niet het dagonderwijs konden of wilden volgen toch een vorm van ambachtsonder-
wijs ontvingen naast de uitoefening van hun beroep. De theoretische component 
van dit leerlingstelsel werd uitgevoerd in de zogenaamde streekscholen. Dat waren 
geen scholen in de eigenlijke zin van het woord, maar locaties waar cursussen ten 
behoeve van het bedrijfsleven werden gegeven. Dit stelsel groeide sterk na 1945 
en viel eigenlijk geheel binnen de bestuurlijke autonomie van de sociale partners. 
Bekostiging geschiedde gedeeltelijk via fondsen als uitvloeisel van cao-afspraken in 
het kader van scholing en nascholing. Dit stelsel bleef voortbestaan na afschaffing 
van de Wet op het nijverheidsonderwijs, maar werd wel buiten de Mammoetwet 
gehouden. Er werd een aparte Wet op het leerlingwezen voor gecreëerd, die 25 jaar 
later werd vervangen door de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Wcbo). 
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Daarin kregen de streekscholen ook in juridische zin de status van onderwijsinstel-
lingen die door de overheid mede werden bekostigd. De programma’s en examens 
van dit type onderwijs werden vervaardigd door landelijke organen en dus niet 
door de overheid voorgeschreven en geregeld. Er waren dus tot de komst van de 
Web twee volstrekt gescheiden systemen van beroepsonderwijs: de volletijdsvorm 
binnen het bestel van de Wvo met een relatief grote afstand tot de ‘werkvloer’ en 
de werkend-lerenvariant met een eigen wettelijk regime, een eigen bestuurlijke 
cultuur en een specifieke inbedding in en betrokkenheid van het bedrijfsleven.320 
Ook deze variant was formeel gezien dagonderwijs, waarbij vier dagen per week 
werd geleerd in de praktijk en één dag de theorie van het beroep op school werd 
verzorgd. De leerling was daarbij in dienst van zijn werkgever. Die situatie hield 
in dat een belangrijke, met name in ideologisch en politiek opzicht, voorziening 
in het beroepsonderwijs geen deel uitmaakte van de beoogde samenhang in het 
voortgezet onderwijs en dat legde mede de basis voor de wijze waarop later de Web 
zou worden vormgegeven. De groei van het volletijd middelbaar beroepsonderwijs 
zorgde voor een sterke dominantie van dit type onderwijs bij het aanleveren van 
nieuw personeel en bovendien ontstond er zowel qua niveau als status een kloof 
tussen beide opleidingswegen: het mbo leidde op voor het middenkaderniveau, het 
leerlingwezen overwegend voor de lagere, uitvoerende functies. Ook die situatie 
zou op langere termijn zijn eigen bestuurlijke dynamiek creëren.321

Een tweede effect van de Mammoetwet met grote gevolgen voor later ontwikkelingen 
was het zogenaamde ‘gat in de Mammoetwet’322. Dat ‘gat’ had een onderwijskundige 
oorzaak, maar werd zichtbaar door conjuncturele omstandigheden rond 1980. De 
onderwijskundige oorzaak was de gebrekkige aansluiting tussen het lager en het 
middelbaar beroepsonderwijs. De economische omstandigheden zorgden voor 
een groot tekort aan leer-werkplaatsen in het leerlingstelsel voor leerlingen die niet 
werden toegelaten tot het volletijdonderwijs vanwege de toelatingseisen of daar 
voortijdig uitvielen. In die zin was dit ‘gat’ een voorbode van de later geconstateerde 
permanente aansluitingsproblemen binnen wat de ‘beroepskolom’323 zou gaan heten. 
Ondanks de uitgangspunten en doelstellingen van de Mammoetwet bleek al snel dat 
het toegankelijkheidsvraagstuk in het licht van het recht op gelijke kansen ook niet 

320 Nog in 2002 zou Hövels wijzen op het risico van de ‘demand-driven’ kwalificatiestructuur als gevolg 
van de oriëntatie daarvan op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven voor de individuele behoeften 
van deelnemers en de andere functies van het mbo, zie: B. Hövels, Adviesnota, uitgebracht aan Colo 
in het kader van het Ontwikkelingsplan Kwalificatiestructuur (Nijmegen 2002), 1.

321 In 1984 constateerde de commissie Wagner dan ook dat de werelden van onderwijs en bedrijfsleven 
van elkaar vervreemd waren geraakt.

322 Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (ACOA), Over ‘hamers’ en ‘vasthouden’ gesproken. Vijf-
entwintig jaar Middelbaar beroepsonderwijs in Nederland: terug- en vooruitblik (’s-Hertogenbosch 
2006).

323 De ‘beroepskolom’ werd als begrip geïntroduceerd door de Commissie Boekhoud in maart 2001in 
het rapport De doorstroomagenda beroepsonderwijs. De voorstellen in het rapport beoogden de 
verbroken verbindingen tussen de drie niveaus van beroepsonderwijs weer met elkaar in verband 
te brengen. 
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door deze wet werd opgelost. Onderwijsideologische noties werden geïntroduceerd 
onder de noemer ‘de koninklijke weg’, een aanduiding die hoofdzakelijk kon worden 
beschouwd als een eufemisme voor het in stand houden van de tweedeling tussen 
algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs en daarmee de fuikwerking. 
Het principe hield in dat de avo-route de weg was naar hoger onderwijs en het 
beroepsonderwijs zijn eigen logica had. Dat principe, gekoppeld aan het rond 1990 
gevoerde beleid om vanwege budgettaire redenen het ‘stapelen’ van opleidingen tegen 
te gaan, versterkte de afname van de toegankelijkheid van onderwijs aanzienlijk. Van 
Liempt beschrijft de loopbaan van bekende Nederlanders die dankzij het ‘stapelen’ 
carrière hebbben gemaakt en wijst daarbij op de rol van het avondonderwijs.324 
Het verschijnsel ‘stapelen’, het na elkaar doorlopen van meerdere schooltypen was 
een beoogde systeemeigenschap van de Mammoetwet. De wet bedoelde daarmee 
een voorziening te treffen ter optimalisering van de toegankelijkheid van het sys-
teem. In de praktijk bleek dit systeemprincipe zowel te lijden onder het beleid van 
scholen als onder dat van de overheid. Zoals al door Idenburg is opgemerkt325 
worden in Nederland problemen in het onderwijs vooral institutioneel opgelost 
door de invoering van nieuwe schooltypen. Dat was dus ook de oplossingsrichting 
met betrekking tot het ‘gat’: het kort middelbaar beroepsonderwijs werd in 1979 
ingevoerd als experimentele vorm van volletijd beroepsonderwijs voor de groep 
leerlingen die in het ‘gat’ dreigden te verdwijnen. De programma’s waren sterk 
gebaseerd op die van het leerlingwezen en van de projecten participerend leren. 
Deze kmbo-instellingen betroffen met name een voorziening om ten tijde van 
economische laagconjunctuur jeugdwerkloosheid te voorkomen en vonden dus hun 
bestaansgrond in het disfunctioneren van het bestel van beroepsonderwijs in relatie 
tot de conjunctuurontwikkelingen. Het kmbo en het leerlingstelsel functioneerden 
daarbij als communicerende vaten. Ook dat gegeven zou de ontwikkelingen van 
het mbo niet onberoerd laten. Uiteindelijk ging het kmbo op in het mbo na de 
svm-operatie. 

Het mbo onderscheidde zich wat rendement betreft niet wezenlijk van de overige 
schooltypen binnen de Mammoetwet. Feitelijk presteerde het gehele voortgezet 
onderwijs in de jaren tachtig onder de maat. Dat blijkt onder andere uit het advies van 
de Ser326 over het rendementsvraagstuk in het onderwijs. Dat advies bevestigde de 
conclusies van het rapport ‘Rijkdom van het Onvoltooide’ vanuit sociaal-economisch 
perspectief. 

Het advies concludeert dat de Mammoetwet niet heeft geleid tot het realiseren van de 
beoogde doelstellingen. Het numeriek rendement van lbo en mavo liet nog steeds te 
wensen over. Het percentage zittenblijvers in het havo was hoog en het rendement van 
havo’ ers in het hbo was relatief laag. Mede daardoor stroomden veel (gediplomeerde) 

324 P. van Liempt, De Nederlandse droom. Van mavo tot professoraat: hoe stapelaars de top beklommen 
(Amsterdam/Antwerpen 2008).

325 Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 484.
326 SER, Rendement van het onderwijs (1990).
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havisten door naar het mbo en dat was niet in overeenstemming met de principes van 
de Mammoetwet. In het mbo was de situatie ronduit zorgwekkend wat betreft het 
zittenblijven, de verblijfsduur en het numeriek rendement. De voortijdige uitval in het 
leerlingwezen werd geschat op 40%. Ook de prestaties van het hoger onderwijs lieten te 
wensen over. De Ser bepleitte daarom in 1990 een doorbreken van de scholenstructuur, 
de invoering van de basisvorming en de vorming van brede scholengemeenschappen 
als correctie op de fragmentarisering van de Mammoetwet.

Uit de in het advies gepresenteerde cijfers bleek ook dat de belangstelling voor 
het lbo in de periode 1976-1987 substantieel was afgenomen en dat er sprake was 
van toenemende avo-isering van het voortgezet onderwijs. Het mavo werd steeds 
populairder en na het mavo werd steeds vaker gekozen voor het mbo. Dat groeide 
daarmee fors. In tien jaar tijd verdubbelde de instroom, maar het kende ook een 
grote uitval. Door de bestaande scholenstructuur en het moment van schoolkeuze, 
zo stelt het advies, wordt het voortgezet onderwijs gekenmerkt door een scheiding 
tussen lbo en avo. Zelfs in situaties van brede scholengemeenschappen is er niet 
vanzelfsprekend sprake van soepele doorstroming, waarbij gemaakte keuzes kunnen 
worden herzien. Scholen zijn slechts in geringe mate bereid om hier aan mee te 
werken. Hier functioneerde het stapelen dus ook niet.

De Ser waarschuwde tenslotte nadrukkelijk voor een verkeerde inzet van het svm-
proces, dat op dat moment in ontwikkeling was. De Raad onderkende het belang van 
vernieuwing, maar stelde tegelijkertijd vast dat de problemen niet worden opgelost 
door het louter introduceren van structuurveranderingen. De indruk bestaat dat 
het svm-proces eenzijdig gericht is op een herstructureringsoperatie327, zo stelt de 
Ser. Die indruk was niet geheel onterecht, zoals later is gebleken. In de periode tot 
aan de svm-operatie nam het beroepsvoorbereidend karakter van het lbo steeds 
verder af en transformeerde dit onderwijs zich tot onderwijs dat voorbereidde op 
het mbo, mede onder invloed van de lage status ervan als restonderwijs. Dat proces 
vond zijn consolidatie bij de introductie van het vmbo waarin lbo en mavo werden 
gereduceerd tot leerwegen binnen een nieuw schooltype, overigens zonder dat er 
sprake was van een wettelijk kader daarvoor. Daarmee was het mbo vanuit bestelop-
tiek gezien definitief de enige leverancier geworden van geschoolde arbeidskrachten, 
naast het leerlingwezen. 

Inmiddels hadden zich in de tweede helft van de jaren tachtig in het onderwijsbestel 
belangrijke veranderingen aangekondigd, die ook hun gevolgen zouden hebben 
voor het mbo. Die veranderingen hingen rechtstreeks samen met nieuwe inzichten 
over de bestuurlijke inrichting van het onderwijsbestel. Onder de kabinetten Lub-
bers I (1982-1986) en Lubbers II (1986 -1989) werd enerzijds sterk bezuinigd op 
onderwijs, anderzijds werd ingezet op vergroting van de eigen beleidsruimte van 
onderwijsinstellingen. Scholen kregen dus meer eigen verantwoordelijkheid, het 
principe van de autonome school werd geïntroduceerd en de overheid plaatste zich 

327 SER, Rendement van het onderwijs, 68.
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op afstand. Tegelijkertijd noopten budgettaire problemen tot grote bezuinigingen 
op het onderwijs. Beide ontwikkelingen versterkten elkaar: bestuurlijke schaal-
vergroting zou zowel bijdragen aan de versterking van de bestuurskracht en het 
beleidsvoerend vermogen van de instellingen als aan het realiseren van financiële 
schaalvoordelen. Tegelijkertijd kon daarmee, gezien de landelijke daling van het 
aantal leerlingen in zowel het vo als met mbo ook het vraagstuk van het verdwijnen 
van onderwijsvoorzieningen worden opgelost. Scholen konden blijven voortbestaan 
als ze opgingen in grotere bestuurlijke eenheden.328 

De ontwikkelingen in het hbo wierpen hun schaduwen vooruit en zouden als 
voorbeeld gaan dienen voor die in het mbo. In 1983 publiceerde minister Deetman 
de nota ‘Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie in het Hoger beroeps-
onderwijs’. Die leidde tot wat in de wandeling de stc-operatie werd genoemd. De 
enorme groei van het aantal studenten in deze sector, tussen 1970 en 1980 was er 
sprake van een groei van 130.000 naar 220.000329 studenten, veroorzaakte budget-
taire problemen en besturingsvraagstukken, gegeven het grote aantal, vaak kleine, 
hbo-instellingen. De stc-operatie bleek uiteindelijk vooral een ‘s-operatie’ te zijn: 
het aantal hbo-instellingen nam af van vierhonderd tot veertig. De belangrijkste 
instrumenten daarbij waren een minimumnorm voor de omvang van een hbo-
instelling en een bekostigingssysteem dat voordelig uitwerkte voor grote instellingen. 
Uiteindelijk echter waren de strategische en bedrijfseconomische overwegingen 
doorslaggevend. In 1984 werd het hbo losgemaakt uit het voortgezet onderwijs en 
in 1986 verwierf het formeel erkenning als zelfstandige onderwijssector in de Wet 
op het hbo. De ‘Nota Hoger Onderwijs: autonomie en kwaliteit’ (1985) stimuleerde 
de professionalisering en het proces werd afgerond door de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) in 1993. Die wet gaf het hbo een 
zelfstandige positie als hoger onderwijs naast de universiteiten. Ook de overheid 
realiseerde haar financiële doelstellingen door bezuinigingen uit te ruilen tegen 
autonomie van de instellingen330. Eén onderwijssector bleef buiten de verplichte 
schaalvergroting in het hbo: de opleidingen voor leraren in het basisonderwijs, de 
pabo. Uiteraard lagen hieraan de grondwettelijke verplichtingen van de overheid 
met betrekking tot de instandhouding van de denominatieve spreiding van de 
onderwijsvoorzieningen ten grondslag.

Het proces van sectorvorming en vernieuwing (svm) in het mbo had vanuit wetge-
vingsoptiek gezien een enigszins merkwaardig karakter. In februari 1987 kwam de 
(bijgestelde) notitie ‘Hoofdlijnen van beleid inzake sectorvorming en vernieuwing 
van het Middelbaar beroepsonderwijs’ uit. Deze notitie en de instelling van het 
orgaan svm-procescoördinatie eind 1987 leidden tot een autonome herstructure-

328 Pieter Hettema en Leo Lenssen (red.), Van wie is het onderwijs. De veranderende rol van leraar, 
manager en minister (Amsterdam 2007).

329 Anno 2008 stonden er bijna 375.000 studenten ingeschreven (Hbo Raad).
330 H. Noordhof, ‘Schaalvergroting in het hoger beroepsonderwijs’, In: Bestuurskunde 7 (1998),1, 19-

27.



228 Hoe sterk is de eenzame fietser?

ringsoperatie die haar beslag al had gekregen voordat de wet in 1990 in het Staatsblad 
stond en in 1991 werd ingevoerd. Door diverse externe omstandigheden, vooral van 
demografische aard, verliepen fusieprocessen namelijk sneller dan de wetgever kon 
bijhouden en daardoor ontstond er zorg over wetgeving en flankerend beleid.331 De 
svm-procescoördinator stelde in zijn tussenrapportage in maart 1989 onomwonden 
zelfs dat de nieuwe bekostigingssystematiek, de zogenaamde lumpsumfinanciering, 
de belangrijkste wijziging was in het kader van de bestuurlijke vernieuwing.332 De 
wet rondde aldus het proces af waarvoor zij de legitimatie was.333 In 2000 noemt de 
Onderwijsraad de svm-operatie als voorbeeld van een specifiek beleidsinstrument 
om beleid te implementeren. Bij de aanpak is gekozen voor de instrumenten van 
overtuigen en zelfregulering, respectievelijk in de vorm van een beleidsnota en een 
ondersteuningsfaciliteit. De resultaten werden in wetgeving bevestigd. Zoals we 
hebben gezien, zorgde echter het uitblijven van wetgeving tijdens het proces ook 
voor zorgen omtrent rechtsonzekerheid en was ook de directe en indirecte financiële 
prikkel niet onaanzienlijk. Dat laatste valt in de typologie van de Onderwijsraad 
onder de ruilinstrumenten waarover de overheid beschikt.334

Onder sectorvorming werd verstaan het bundelen van scholen die onderwijs ver-
zorgden binnen één beroepssector: techniek, economie & administratie, dienst-
verlening & gezondheidszorg en landbouw. Schaalvergroting werd niet expliciet 
als doelstelling genoemd, de inzet was vooral inhoudelijk. Uiteindelijk zouden ook 
hier echter de voorstellen en maatregelen vooral leiden tot schaalvergroting en in 
veel mindere mate tot sectorvorming en vernieuwing van het onderwijs.335 Eind 
1988 spreekt de svm-procescoördinator zijn grote zorg uit over het mislukken van 
landelijk gedirigeerde vernieuwingsprocessen in het mbo.336 Die vernieuwing zal 
op schoolniveau moeten worden aangepakt en er ontbreekt een innovatiestrategie 
en onderwijskundig leiderschap. De diagnose verrast, achteraf gezien, niet. Alle 
aandacht van bestuurders was uitgegaan naar de bestuurlijke processen, sociale 
beleidsplannen, huisvesting en wat dies meer zij. Van onderwijskundige vernieuwing 
hadden ze geen overwegend weinig verstand, de docenten hadden er geen behoefte 
aan en van externe stimulering, bijvoorbeeld door de overheid of de sociale partners, 
was onvoldoende sprake geweest. 
331 SVM procescoördinatie 1988, 11, 13.
332 SVM procescoördinatie 1989, 20, 05.
333 In 2000 noemt de Onderwijsraad de svm-operatie als voorbeeld van het gebruik van specifieke 

beleidsinstrument voor de wijze waarop de overheid beleid kan implementeren. Bij de aanpak is 
gekozen voor de instrumenten van overtuigen en zelfregulering, respectievelijk in de vorm van een 
beleidsnota en een ondersteuningsfaciliteit. De resultaten werden in wetgeving bevestigd. Zoals 
we hebben gezien, zorgde echter het uitblijven van wetgeving tijdens het proces ook voor zorgen 
omtrent rechtsonzekerheid en was ook de directe en indirecte financiële prikkel niet onaanzien-
lijk. Dat laatste valt in de typologie van de Onderwijsraad onder de ruilinstrumenten waarover de 
overheid beschikt: Onderwijsraad, Aandachtspunten bij dereguleringsbeleid (Den Haag 2000). 

334 Onderwijsraad, Aandachtspunten bij dereguleringsbeleid.
335 De Tweede Kamer had dat al vrij snel in de gaten gezien de desbetreffende opmerkingen in het 

debat met de staatssecretaris op 22 juni 1988, zie: SVM procescoördinatie 1988, 11, 13.
336 SVM procescoördinatie 1988, 16, 19.
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De Wet op de sectorvorming en vernieuwing van het mbo beoogde zowel het mbo 
beter in staat te stellen tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt als 
adequater om te gaan met de veranderde kenmerken van de leerlingpopulatie.337 
Daarnaast moest ze de instellingen ondersteunen bij het vormgeven van de grotere 
autonomie en de veranderingen in de bedrijfsvoering als gevolg van de gelijktijdige 
invoering van de zogenaamde ‘lumpsumfinanciering’. Dat was de naam voor het 
nieuwe bekostigingssysteem dat niet langer gebaseerd was op het vergoeden van de 
kosten van scholen op grond van declaraties, maar in plaats daarvan de scholen een 
integraal budget ter beschikking stelde dat zij in hoofdlijnen naar eigen inzichten 
konden besteden. Het ‘veld’ voelde overigens aanvankelijk weinig voor deze toename 
van verantwoordelijkheid en wilde vooral dat de overheid verantwoordelijk bleef 
voor de personele lasten.338 De doelstellingen van de svm-wet waren drieledig en 
gericht op drie belanghebbende maatschappelijke partijen en domeinen. Het mbo 
werd geacht een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de samenleving en bij 
te dragen aan het economisch herstel. Het moest de aansluiting tussen arbeidsmarkt 
en onderwijs en de kansen van lbo- en mavo-leerlingen verbeteren.339 Dat betekende 
dat de wet nadrukkelijk de toegankelijkheidsvraag als principieel kader had. Bij 
de discussie over de bekostiging van de nieuwe instellingen bleek echter dat die 
principiële keuze weinig invloed had op de budgettaire overwegingen. Vanaf de 
invoering van de lumpsum zou de relatie tussen toegankelijkheid en bekostiging een 
hoofdpijndossier blijven en nooit naar bevrediging worden opgelost.340 De sectorvor-
ming had betrekking op het samenvoegen in één instituut van opleidingen die waren 
gericht op dezelfde arbeidsmarktsector. De vernieuwing beoogde de verbreding en 
differentiëring van de opleidingen in één sector teneinde beter aan te sluiten bij 
de onderwijsvragenden en de arbeidsmarkt. De wet stelde vijf opleidingsvarianten 
in met opleidingsprogramma’s van korte en lange duur, variërend van één tot vier 
jaar. Hiermee werd beoogd beter aan te sluiten bij de grote verschillen in leerling-
profielen. Die doelstelling werd dan ook specifiek vertaald in wettelijk vastgelegde 
toelatingseisen: van open toelating voor de korte opleiding tot geclausuleerde voor 
de lange opleidingen. Van groot belang was ook de doelstelling om de autonomie 
en de handelingsvrijheid van instellingen te vergroten. Daartoe dienden onder 
andere de voorschriften voor het instellen van vrijgesteld management van ten 
hoogste drie personen, de Centrale Directie. Daarmee was de basis gelegd voor de 

337 Van het cohort leerlingen dat in 1987 het Mbo binnenkwam bleek na vier jaar slechts 39% het 
diploma onvertraagd te hebben behaald en uiteindelijk behaalde slechts 55% het diploma. T. 
Moerkamp en J. Onstenk, Beroepsonderwijs en scholing in Nederland (Thessaloniki 1999), 44.

338 SVM procescoördinatie 1988, 05, 21.
339 Wet tot wijziging van de wet op het voortgezet onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing 

van het middelbaar beroepsonderwijs. Memorie van Toelichting, 1987.
340 Karsten onderzocht de effecten van de lumpsumfinanciering in het Mbo en constateerde dat instel-

lingen de neiging hadden hun onderwijs te extensiveren: meer huiswerk, minder begeleiding en 
grotere groepen. S. Karsten, ‘De publieke waarde van het beroepsonderwijs’, in: W. Houtkoop, S. 
Karsten en F. van Wieringen (red.). Controverse en perspectief in het beroepsonderwijs. Kennispro-
ductie op het terrein van het bve-systeem (Antwerpen/Apeldoorn 2008), 32.
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professionalisering van dat management en de ontwikkeling van een eigenstandige 
bestuurslaag in de instellingen, zoals die definitief zijn beslag zou krijgen door de 
Web. De noodzaak het management te versterken en het beheer van scholen te 
professionaliseren werd vertaald in de bekostigingsmaatregelen door een relatie aan 
te brengen tussen de omvang van scholen en de middelen voor dit type personeel. 

Bijzonder was de regeling waarbij de sociale partners een wettelijke adviespositie 
kregen met betrekking tot de invulling van de opleidingsprogramma’s via het 
Bedrijfstakgewijze overleg onderwijs-bedrijfsleven (Boob). Daarmee werd voor het 
eerst de specifieke verantwoordelijkheid van partijen die geen deel uitmaakten van 
het onderwijssysteem als zodanig, geregeld binnen wetgeving die uitsluitend betrek-
king had op dat systeem. In een latere fase zou blijken dat deze figuur tot problemen 
zou leiden omdat het de overheid ontbrak aan sanctiemiddelen met betrekking 
tot de wijze waarop derden met die verantwoordelijkheid zouden omgaan. Dit 
betekende ook dat de instellingen voor de wijze waarop ze hun taakstelling konden 
uitvoeren mede afhankelijk waren van een partij met wie ze geen rechtstreekse 
contractrelatie hadden en op wie ze geen invloed hadden. De svm-wet probeerde 
dus op deze juridisch ingewikkelde wijze de verbroken relatie te herstellen tussen 
het reguliere beroepsonderwijs en de ‘wereld van de arbeid’. Omdat echter de 
onderwijsinstellingen relatief autonoom waren geworden en zij in de regel, ook 
vanwege de toegenomen schaalgrootte, geen of weinig structurele binding hadden 
met het arbeidsveld, beschouwden zij deze nieuwe aanpak niet onmiddellijk als 
een verbetering, integendeel. De overheid probeerde op macro-niveau datgene 
te herintroduceren wat op micro-niveau was verloren geraakt. Dat streven zou 
op termijn leiden tot soms heftige geschillen tussen de instellingen en de sociale 
partners over de hegemonie in de sector.341 Spanning bevatte daarom de wet ook 
met betrekking tot het primaat bij de afstemming van het aantal opleidingen door 
de instellingen op de maatschappelijke behoefte, later de ‘macrodoelmatigheid’ 
genoemd. De sociale partners waren van meet af aan bevreesd dat een dergelijk 
primaat voorlopig vooral zou liggen bij de behoeften van de onderwijsvragenden 
en niet bij die van het bedrijfsleven. 

Dat verschil in benadering had zijn wortels ook in het fundamentele culturele 
verschil tussen de streekscholen en de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. 
De eerste, geregeld in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, kenden een 
oriëntatie op de markt en de vraag van werkgevers, de tweede waren gericht op de 
leerling en het eigen aanbod. Het mbo vergeleek zich bij voorkeur met het havo, 
de wcbo-instellingen zochten hun benchmarks niet binnen het onderwijsbestel, 
maar daarbuiten: particuliere opleidingen en bedrijfsopleidingen. Daarmee was 
ook het onderscheid ‘onderkantonderwijs’ versus ’ bovenkantonderwijs’ deel van de 
cultuurkloof. Dat verschil kwam ook tot uiting in de wijze waarop streekschooldi-
recteuren opereerden. Dat waren al ‘maatschappelijk ondernemers avant-la-lettre’ 
die op de grens van privaat en publiek opereerden en wisten hoe ze met de markt 
341 Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt, Over ‘hamers’ en ‘vasthouden’.
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om moesten gaan. Zij waren al vroeg bezig met strategische en conceptuele thema’s, 
omdat ook binnen de streekschoolwereld er voortdurend sprake was van een 
machtsstrijd tussen de directeuren van de streekscholen enerzijds en die van de 
landelijke organen die verantwoordelijk waren voor programma’s en examinering, 
anderzijds. De klassieke mbo-directeuren waren vaak ook geen partij voor deze 
‘educatieve ondernemers’, hetgeen later bleek bij de verdeling van de bestuurlijke 
posities, in besturen van de Roc’s en in besturen van belangenorganisaties. Daarin 
speelden de oud-streekschooldirecteuren aanvankelijk een naar verhouding zeer 
dominante rol. Later veranderde dat toen er bestuurders van buiten de sector in de 
bestuurscolleges zitting namen. 

De centrale, landelijke examens werden met de invoering van de svm-wet afgeschaft. 
Op zich was de redenering waarop deze maatregel was gebaseerd wel een zuivere: 
de minister stelde al de eindtermen en de eindexamenprogramma’s vast. Het was 
dan niet meer zinvol ook nog de examens zelf centraal te regelen. Helaas waren 
de instellingen zelf nog lang niet in staat om invulling te geven aan die nieuwe 
verantwoordelijkheid, mede gezien de onduidelijkheid die de nieuwe eindtermen 
opleverden en de aandacht die binnen de scholen uitging naar de bedrijfsvoerings-
problemen als gevolg van de fusies en de invoering van de lumpsum. Het flankerend 
beleid in deze ontbrak grotendeels en dat zou leiden tot een lange lijdensweg op het 
terrein van examinering in het mbo.

Uiteraard waren er prikkels om tot de beoogde doelstellingen te komen. Die waren 
vooral van financiële aard. De bekostiging voor het zelfstandig kmbo zou ver-
dwijnen. Er werd een lineaire relatie aangebracht tussen taken en middelen voor 
de scholen, hetgeen betekende dat grotere scholen naar verhouding over meer 
middelen zouden beschikken. De lumpsumfinanciering leidde op zich op grond 
van risico-inschattingen tot de behoefte om schaalvoordelen te genereren, dat werd 
versterkt door de financiële taakstelling van 150 miljoen gulden die gepaard ging 
met de operatie.342 Het bestaansrecht van de nieuwe instellingen werd gekoppeld 
aan een minimumomvang van 600 leerlingen. Dat getal doet in het licht van de 
huidige omvang van de Roc’s licht absurd aan, maar zegt iets over de omvang van 
de toenmalige mbo-scholen.343 Uit de bij het wetsvoorstel aangeleverde cijfers 
blijkt echter ook dat voor een groot deel van de scholen die opheffingsnorm als 
zodanig geen probleem was. Relatief veel scholen voldeden al aan de norm of 

342 In de Rijksbegroting 1989 werd dat al zichtbaar: de uitgaven voor het (k)mbo daalden daarin ten 
opzichte van 1988 van ruim 1.500 miljoen naar ruim 1.400 miljoen gulden.

343 Uit de bij het wetsvoorstel aangeleverde cijfers blijkt echter ook dat voor een groot deel van de 
scholen die opheffingsnorm als zodanig geen probleem was. Relatief veel scholen voldeden aan 
de norm of maakten deel uit van multisectorale scholengemeenschappen. Wel moest in een aantal 
gevallen het mbo-deel losgemaakt worden uit scholengemeenschappen met avo-onderwijs. Ook 
in die zin was er sprake van sanering en homogenisering. De schaalvergrotingseffecten van de 
svm hingen dus ook samen met niet-svmspecifieke overwegingen. De belangrijkste daarvan is 
de eigen dynamiek die ontstaat door fusies als gevolg van marktwerking en nieuwe concurrentie-
verhoudingen.
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maakten deel uit van multisectorale scholengemeenschappen. Wel moest in een 
aantal gevallen het mbo-deel losgemaakt worden uit scholengemeenschappen met 
avo-onderwijs. Ook in die zin was er sprake van sanering en homogenisering. De 
schaalvergrotingseffecten van de svm hingen dus ook samen met niet-svm specifieke 
overwegingen. De belangrijkste daarvan is de eigen dynamiek die ontstaat door 
fusies als gevolg van marktwerking en nieuwe concurrentieverhoudingen. Verder 
werd er weinig overheidsgeld geïnvesteerd in het welslagen van de operatie, die 
bovendien onder hoge tijdsdruk plaatsvond.344 In vier jaar tijd tussen 1987 en 1992, 
werd de sector in bestuurlijke zin geheel gereorganiseerd. Een ingewikkeld aspect 
van deze herstructurings- en saneringsoperatie, want dat was het uiteindelijk345, 
was de huisvestingssituatie van de scholen. Die was complex en bevorderde een 
vlotte integratie van de scholen bepaald niet. Dat was ook de reden dat minister 
Ritzen per se een aantal jaren later het huisvestingsvraagstuk opgelost wilde hebben 
voordat de Web kon worden ingevoerd. Daartoe diende de Okf-wet die op 1 juli 
1997 wettelijk van kracht zou worden, een half jaar na invoering van de Web. Die 
wet regelde de overdracht van de schoolgebouwen aan de instellingen. 

Interessant zijn de institutionele overwegingen die deel uitmaken van het ge-
dachtegoed van de svm-wet. De zwakte van deze wet was dat in juridische zin de 
branche-bedrijfstakgewijze herordening van instellingen en sectorgewijze bundeling 
van opleidingen nauwelijks werd gestimuleerd. Door de vorming van multisectorale 
scholengemeenschappen was voortbestaan van instellingen ook mogelijk zonder 
sectorale concentratie en dat was, mede gegeven de verzuilde verhoudingen, dan 
ook de voor de hand liggende keuze. De versterking van de aansluiting met het 
bedrijfsleven werd daardoor niet bevorderd346, integendeel. De wet bestreed de 
vorming van verticale scholengemeenschappen, samenvoeging van lbo en mbo, 
als zodanig niet, maar bevorderde die ook niet. Dit type scholengemeenschappen, 
er bestonden er nogal wat met name in het handelsonderwijs, zou daarom vooral 
last blijven houden van de verschillende wetgevingsregimes voor mbo en lbo. 
De argumenten voor het niet bevorderen van verticale scholengemeenschappen 
voor beroepsonderwijs zijn vooral veelzeggend in het licht van de dominantie 
van het ‘besteldenken’. De combinatie lbo en mbo stond haaks op de vorming van 
brede scholengemeenschappen voor lbo en avo en de ideeën met betrekking tot 
de basisvorming. Ten principale werd hier het eerder geconstateerde dilemma 
zichtbaar dat betrekking had op de avo-isering van het lager beroepsonderwijs. De 
svm-operatie versterkte dat proces aanvankelijk nadrukkelijk. Het kmbo-onderwijs 

344 De svm-procescoördinatie zou gedurende het gehele proces blijven wijzen op het ontbreken van 
voldoende middelen om het proces te doen slagen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 
in de Eerste Kamer in mei 1990 moet toenmalig staatssecretaris Wallage erkennen dat het ver-
nieuwingsbudget voor de scholen niet veel ruimte geeft.

345 Het veld beleefde de operatie ook als zodanig getuige de reacties op de voorstellen, zie: SVM 
procescoördinatie 1987, 02, 3.

346 De sociale partners vermelden dat principiële tekort ook in hun advies naar aanleiding van het 
wetsvoorstel. SER, Advies sectorvorming en vernieuwing Mbo (Den Haag 1987). 
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werd immers tot die tijd veelal uitgevoerd binnen lbo-scholen en daaraan maakten 
de svm-doelstellingen een eind. Deze operatie paste daarom in het streven om het 
bestel, gereguleerd door de wet op het Voortgezet Onderwijs, in tact te houden en 
de principes ervan te handhaven. De functie van het lbo als beroepsopleiding werd 
overgenomen door de verschillende opleidingsniveaus in het mbo en daarmee 
kon het lbo verder worden getransformeerd tot algemeen vormend onderwijs. Die 
transformatie was mede het gevolg van de veranderde doelstelling van het onderwijs. 
Dat kreeg in deze periode steeds meer de opdracht te emanciperen en verticale 
mobiliteit, stijging op de sociale ladder, mogelijk te maken. De basisgedachte was dat 
het algemeen vormend onderwijs daarin beter voorzag dan het beroepsonderwijs. 
De effecten van de meritocratisering van de samenleving op het beroepsonderwijs 
en de daarmee gepaard gaande nadruk op meer theoretisch-abstracte vaardigheden 
leidde tot een curriculum dat vlees noch vis was en dat vanuit het perspectief 
van het bedrijfsleven diverse nadelen had. De afstand tot de beroepspraktijk had 
disfunctionele kwalificering en disfunctionele socialisering tot gevolg en beroeps-
onderwijs vormde ook geen betrouwbaar wervings- en selectie- instrument meer. 
Ook vanuit het perspectief van de leerling kwamen de nadelen al snel aan het licht. 
Leerlingen die zich niet thuis voelden in het algemeen vormend onderwijs zochten 
hun toevlucht in een overlevingsstrategie.347

De doelstellingen van de wetgever strandden tot op zekere hoogte op de machts-
posities van twee relevante partijen: de sociale partners en het ‘groene front’. De 
sociale partners wilden vooralsnog niet de zeggenschap over de eigen streekscholen 
opgeven. Deze werden buiten het wetsvoorstel gehouden en zouden worden geregeld 
in en eigen wet. Bij de bestuurders van de streekscholen leefde de, terechte, angst 
om opgeknipt te worden en vervolgens verdeeld te worden over de nieuwe svm-
clusters. Dat lot was namelijk de kmbo-scholen wel beschoren. Ook de zogenaamde 
vakscholen – scholen die opleidden voor unieke en specifieke functies samenhangend 
met zeer specifieke bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld de scheepvaart en de edelsme-
denbranche – kregen een bijzondere behandeling. Die positie behielden ze, er waren 
er tijdens de svm-operatie een veertigtal, later ook bij de invoering van de Web. 

De Minister van Landbouw en Visserij behield de zeggenschap over zijn eigen 
opleidingsinstituten en die waren per definitie verticaal georganiseerd, lbo en mbo 
gecombineerd, in scholen voor land en –tuinbouwonderwijs, de latere Agrarische 
opleidingencentra (Aoc). Voor die categorie leerlingen golden kennelijk andere 
criteria en was fuikwerking, een veel gehanteerd argument tegen verticaal georgani-
seerd beroepsonderwijs, niet bezwaarlijk. Ook bij de invoering van de Web behield 
het landbouwonderwijs zijn eigen bestuurlijke kaders en aansturing. Voor deze 
uitzonderingssituatie gold geen ander argument dan het behoud van de politieke 
zeggenschap van de minister over zijn budget voor het landbouwonderwijs. 

347 F. Meijers, Het verantwoordelijkheidsdilemma in het beroepsonderwijs, (Den Haag 2007). 
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In navolging van het succes daarvan in het hbo werd ook in het mbo de stimulering 
van het invoeringsproces in handen gelegd van een externe procescoördinatie, 
in de vorm van een klein managementteam bestaande uit drie leden. Deze svm-
procescoördinatie werd door de minister beschouwd als een faciliteit die de overheid 
beschikbaar stelde ten behoeve van het onderwijsveld teneinde het svm-proces te 
stimuleren. De overheid bleef verantwoordelijk voor het beleid en de bewaking van 
de deugdelijkheid van het onderwijs. Uiteraard bleven de verplichte overleg- en 
adviesprocedures onaangetast. De operatie zelf werd gefaseerd uitgevoerd. Tot 
augustus 1990 ging het vooral om de herstructurering van de sector, vervolgens 
zou met name de vernieuwing centraal komen te staan. De publicaties van de svm-
procescoördinatie geven inzicht in de onvoorstelbare hoeveelheid bestuurlijke drukte 
die de operatie met zich mee bracht, met name in het licht van de verplichte en 
vervolgens vrijwillige fusieprocessen en de gevolgen daarvan voor het personeel. Die 
fusies waren vooral van bestuurlijke aard en betroffen fusies van rechtspersonen. In 
mindere mate was sprake van institutionele fusies: het samengaan van scholen. Dat 
was vooral het gevolg van de totstandkoming van multisectorale svm-clusters. Van 
meet af was het de procescoördinatie duidelijk dat het streven naar sectorvorming 
geen prioriteit moest hebben en zij stimuleerde pragmatisch de vorming multi-
sectorale instellingen met een regionale functie. Hieruit kan worden opgemaakt 
dat de latere Regionale opleidingencentra conceptueel reeds in de steigers werden 
gezet. De vraag is of de minister die het proces initieerde, Deetman, zich daarvan 
bewust was, gezien de oorspronkelijke doelstellingen van de svm-operatie. De 
procescoördinatoren hadden kennelijk een eigen perspectief voor ogen. Expliciet 
blijkt hun visie uit de nota ‘Open Beroepsonderwijs: innovatie en kwaliteit’ die zij 
in maart 1990 publiceren en als advies naar minister Ritzen stuurden. De minister 
was tevreden over de inhoud van dit advies en zou enkele jaren later de Wet educatie 
en beroepsonderwijs invoeren348. Voor het eerst wordt in deze nota een ontwik-
kelingskader gepresenteerd dat in zijn beknoptheid nadrukkelijk preludeert op de 
latere hoofdlijnennotities Roc-vorming en de Web. Het mbo wordt in een breder 
regionaal kader geplaatst en gekoppeld aan arbeidsmarktontwikkelingen. De relatie 
met het leerlingstelsel en het volwassenenonderwijs wordt gelegd en de begrippen 
‘flexibel stelsel’ en ‘een systeem van open beroepsonderwijs’ worden geïntroduceerd. 
Voor de goede verstaander wordt zichtbaar dat het beroepsonderwijs zich autonoom 
zal gaan ontwikkelen buiten het bestel van het voortgezet onderwijs om. Uitvoerig 
wordt ingegaan op de noodzaak van een kwaliteitszorgbeleid als hoofdkenmerk 
van bedrijfsvoering in samenhang met innovatie voor de nieuwe ‘open’ instellingen 
voor beroepsonderwijs. Een slimme zet in het gehele proces was de selectie door de 
svm-projectcoördinatie van een aantal zogenaamde ‘startlocaties’ in verschillende 
regio’s die als voorbeeld dienden van geslaagde fusieprojecten. Deze kregen wat 
extra financiële armslag en stimuleerden gelijksoortige ontwikkelingen elders. 
Uiteindelijk zou de svm-projectcoördinatie binnen de gestelde termijn tot op zekere 
hoogte aan haar opdracht voldoen. Het veld was geherstructureerd zonder al te veel 
348 SVM Procescoördinatie (1990), 36. 
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schade en slachtoffers, de vernieuwing was echter nog maar net begonnen en de 
sectorvorming was achter de horizon verdwenen. 

Hoe zag het scholenlandschap in het middelbaar beroepsonderwijs er globaal uit 
na de svm-operatie? De omvang van de svm-clusters was aanzienlijk toegenomen. 
In de oude situatie had ruim 60 % van de scholen minder dan 800 leerlingen. In 
de nieuwe situatie was dat nog maar 15% en telde 25% van de scholen meer dan 
2500 leerlingen. Scholen van die omvang bestonden voor die tijd niet in het mbo. 
Het aantal instellingen was teruggebracht van bijna vierhonderd naar ruim 130. In 
totaal ging het daarbij om ruim 250.000 leerlingen349. Het succes van de operatie 
in deze zin was vooral te danken aan het feit dat er geen substantiële en principiële 
verschuivingen in de denominatieve spreiding hadden plaatsgevonden. De proces-
coördinatoren hadden goed begrepen waar de angel in het gehele proces zat en die er 
waar mogelijk uit gehaald. Dat zou bij de roc-vorming anders verlopen. Denominatie 
heeft bij de svm-operatie een meer dominante rol gespeeld dan bij de stc-operatie in 
het hbo. (Afgezien van de positionering van de lerarenopleidingen voor het primair 
onderwijs.) Het hbo werd door de aard van zijn maatschappelijke positionering 
en de leeftijd van zijn studenten minder beïnvloed door de levensbeschouwelijke 
sentimenten en overwegingen dan het mbo, kan worden geconcludeerd. In het 
mbo bleek die onderstroom nog zodanig sterk te zijn dat zowel het svm-proces 
als de Roc-vorming daar nadrukkelijk door zijn beïnvloed en als gevolg daarvan 
tot op zekere hoogte ook zijn mislukt. Het aantal mbo-instellingen was landelijk 
weliswaar fors afgenomen, maar de onderwijsinhoudelijke toegevoegde waarde 
van alle fusies was in veel gevallen uiterst beperkt. De belangrijkste bijdrage aan 
professionalisering en strategische sturing van de scholen werd geleverd door de 
introductie van de lumpsumfinanciering en, enkele jaren later, de overdracht van de 
verantwoordelijkheid voor de huisvesting. Die dwongen schoolbestuurders in het 
mbo voor het eerst noties te ontwikkelen op het gebied van beleidsvoering, ‘control’ 
en verantwoording. Als zodanig is het instrument van financiële sturing in deze 
hele periode uiteindelijk van veel grotere invloed geweest op de ontwikkeling van 
de sector, dan de svm-operatie op zichzelf.

Het afsluiten van een convenant tussen overheid en de svm-instellingen350 kan 
worden beschouwd als een voor het mbo bestuurlijke novum. Dat convenant 
bevestigde de eigenstandige verantwoordelijkheid van de instellingen ten opzichte 
van de overheid, symboliseerde de toegenomen gelijkwaardigheid van de conve-
nantspartijen en was gebaseerd op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
voor de doelstellingen ervan. Overigens had het convenant geen juridische status 

349 SVM procescoördinatie 1989, 29.
350 Convenant 1991-1994 met betrekking tot het secundair beroepsonderwijs. Ondertekend op 23 

september 1991 door minister Ritzen namens het kabinet en Jan Teuwen namens de instellingen. 
Dit convenant was de tegenhanger van de beginselverklaring tussen overheid en sociale partners 
en tevens daarvan een uitwerking. In de beginselverklaring stonden mede de randvoorwaarden 
voor het convenant.
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en was er geen sprake van in rechte afdwingbare verbintenissen351. Het convenant 
is vooral interessant omdat het inzicht geeft in de belangen die aan de orde waren. 
Voor de instellingen was de gelijkwaardige status van het mbo en het algemeen 
voortgezet onderwijs essentieel, ook in termen van bekostiging. Het convenant 
spreekt van het streven naar een evenwichtig onderwijsstelsel naar aantrekkings-
kracht, programmatische mogelijkheden en uitvoeringscondities. In die formulering 
school voor de svm-instellingen het grote belang. De concurrentiepositie van het 
mbo ten opzichte van het avo was aan het afnemen, ook vanwege de wijze waarop 
staatssecretaris Wallage probeerde het havo sterker te positioneren. Bovendien had 
Wallage eind 1990 al aangegeven geen uitvoering te geven aan eerdere voornemens 
met betrekking tot de wijze waarop het budget voor het mbo tot stand zou komen. 
De instellingen hadden er voor gepleit om vergoeding voor de niet-personeelskosten 
te baseren op programma’s van eisen die aan zouden moeten sluiten bij de behoef-
ten van een mbo-school. Anders gezegd het budget zou in relatie komen te staan 
tot de werkelijke kosten. Wallage besloot echter alsnog het budget te baseren op 
het bestaande uitgavenniveau en daar de normbedragen op te baseren. Daarmee 
werd met één pennenstreek de uitkomst van een lange en fundamentele discussie 
tussen de instellingen en het departement van tafel geveegd. Het avo behield zijn 
kostendekkende vergoeding op basis van programma’s van eisen. Het mbo werd 
in staat geacht door zijn grotere beleidsvrijheid in voldoende mate effectief met de 
beschikbare middelen te kunnen omgaan. De instellingen waren dus terecht ongerust 
over het beleid van de bewindslieden in dit opzicht. Daarom voorzag het convenant 
in een evaluatie van de beide opleidingswegen, algemeen voortgezet onderwijs en 
mbo, met het oog op de vraag of ze beide in gelijke mate in staat werden gesteld 
om hun functies te vervullen. 

Beide convenantpartners spraken ook af dat ze gezamenlijk de sociale partners onder 
druk zouden zetten om mee te betalen aan het beroepsonderwijs in het kader van 
‘co-makership’. In de begroting 1991 had het kabinet Lubbers III (1989 -1994) al 
een mislukte poging gedaan het bedrijfsleven voor 150 miljoen aan te slaan, mede 
gestimuleerd door de door de commissie Rauwenhoff gepredikte gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor het beroepsonderwijs.352 
Overigens werd ook het beroepsonderwijs in deze begroting met 70 miljoen gulden 
gekort, hoewel dat bedrag vooral ten koste ging van de landelijke infrastructuur ten 

351 In het kader van zijn advies over dereguleringsbeleid rekent de Onderwijsraad het instrument 
‘convenant’ tot de ruilinstrumenten waarover de overheid beschikt, zie: Onderwijsraad, Aandachts-
punten bij dereguleringsbeleid (Den Haag 2000). 

352 Rauwenhoff cs. hadden in hun aanbevelingen echter geen financiële claims op het oog, maar vormen 
van samenwerking en uitwisseling. De adviezen van deze commissie bevatten wel meer elementen 
die niet geheel strookten met de belangen van de sociale partners. De commissie stelde onder 
meer ook voor de kwalificering en diplomering meer regionaal en niet meer landelijk te regelen. 
Daarmee zou de regionale inbedding van het beroepsonderwijs versterkt kunnen worden. Uiter-
aard stond dit gedachtegoed haaks op de belangen van de landelijk georganiseerde sociale partners 
en ook de overheid voelde er weinig voor in het licht van de gewenste landelijke uniformering en 
standaardisering.
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behoeve van het leerlingwezen. Beide partijen onderstreepten in het convenant ook 
het belang van de totstandkoming op termijn van Regionale OpleidingenCentra 
(Roc’s), met inbegrip van de verschillende werksoorten die daarin opgenomen 
zouden moeten worden. Daarmee werd voor het eerst expliciet naar deze nieuwe 
ontwikkeling verwezen en had Ritzen de eerste stappen op weg naar de Roc-vorming 
gezet.

In de jaren die lagen tussen de afronding van de svm-operatie en de voorstellen voor 
de Roc-vorming deden zich een aantal ontwikkelingen voor in de samenleving die 
een definitieve herinrichting van het beroepsonderwijs overigens ook onafwendbaar 
maakten. In de jaren negentig werd de arbeidsvoorzieningsorganisatie op nieuwe 
leest geschoeid. Niet langer was de regulering van vraag en aanbod op de arbeids-
markt een overheidsmonopolie, maar kwam de verantwoordelijkheid daarvoor in 
handen te liggen van werkgevers, werknemers en overheid gezamenlijk.353 Daartoe 
werden 28 regionale besturen arbeidsvoorziening (Rba’s) in het leven geroepen. Door 
de tripartisering van het bestuur van de Arbeidsvoorziening in 1991 had ook de Mi-
nister van Onderwijs en wetenschappen daarin een zetel gekregen. Die ontwikkeling 
paste in het algemene overheidsbeleid. De oplopende werkloosheidscijfers vroegen 
om nieuwe maatregelen. Een daarvan was het meer structureel inschakelen van het 
reguliere (beroeps)onderwijs bij de scholing van werklozen en werkzoekenden. Dat 
was tegelijkertijd meer dan een incidentele noodmaatregel. Het streven paste in de 
visie van de overheid om het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt meer structureel 
op elkaar te betrekken.354 Een van de instrumenten om dat te bevorderen was de 
oprichting van 28 Regionale Bureaus Onderwijs (Rbo’s) die als taak kregen als 
‘scholingsmakelaars’ op te treden tussen vraag naar en aanbod van scholing voor 
werknemers. Het lag voor de hand dat de procescoördinatie de opdracht kreeg de 
oprichting van de Rbo’s in de regio’s te coördineren. Het moesten er 28 worden 
omdat er ook 28 Rba’s waren. Op deze wijze werd het mbo gedwongen uit zijn 
relatieve isolement te komen en zich te richten op thema’s die samenhingen met 
vraagstukken van de samenleving. Het Rbo kon worden beschouwd als een ‘joint 
venture’ van, voor en tussen de onderwijsinstellingen. De scholen konden voor het 
doen van offertes gebruik maken van de nieuwe wet op de contractactiviteiten355 
die het hun mogelijk maakte ook commerciële activiteiten uit te voeren, waarmee 
ze extra geldstromen konden genereren. Ook in dit geval was er sprake van zowel 
een principieel uitgangspunt – verruiming beleidsvrijheid van scholen – als een 
praktische noodzaak: de verruiming van middelen voor scholen en het bijdragen 

353 Ritzen had als onderwijseconoom al een reputatie opgebouwd met betrekking tot thema’s als de 
opbrengsten van onderwijsinvesteringen voor samenleving en individu. Overheidsinterventie was 
zijns inziens nodig vanuit het ‘rechtvaardigheidsmotief ’ Ook had hij inmiddels veel gepubliceerd 
over de relatie onderwijs en arbeidsmarkt waarbij thema’s als substitutie en (arbeids)markteven-
wicht aan de orde kwamen. Zijn agenda was in die zin niet nieuw, Van Kemenade, Onderwijs en 
samenleving.

354 De kamerleden Van de Camp (CDA) en Leijnse (PvdA) hadden een hiertoe strekkende motie 
ingediend bij de behandeling van de Wet Arbeidsvoorziening in juni 1990.

355 In juni 1989 in werking getreden (Stb. 1989, nr. 297). 
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aan de werkloosheidsbestrijding.356 De bureaus moesten tot stand worden gebracht 
door samenwerkingsverbanden van onderwijsorganisaties met name in het mbo, 
leerlingwezen en de volwasseneneducatie. De overheid stelde daartoe startsubsidies 
ter beschikking. Helder was ook dat hiermee de scholen werden gestimuleerd tot 
verder institutionele samenwerking. De Roc-vorming wierp zijn schaduwen vooruit. 
Dat proces werd versterkt door de reactie van het kabinet op het rapport van de 
Commissie Rauwenhoff357 waarin werd gesteld dat het kabinet op termijn streefde 
naar brede colleges voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarbij zouden 
op termijn ook de scholingsinstellingen van de arbeidsvoorzieningsorganisatie, de 
centra vakopleiding, de centra voor beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening en de 
vrouwenvakscholen in de nieuwe regionale infrastructuur een plaats moeten krijgen. 
Ook met de in voorbereiding zijnde wetten op het Cursorisch beroepsonderwijs 
en de volwasseneneducatie, waaronder het vormingswerk, de basiseducatie en het 
volwassenenonderwijs (vavo) waren te rekenen, was het kabinet voornemens het 
proces van verdere integratie, schaalvergroting en verzelfstandiging voort te zet-
ten.358 Hetgeen uiteindelijk zou moeten worden afgerond door één geïntegreerde 
wet voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Dit streven vond zijn pendant in de gedachtevorming over de vormgeving van het 
algemeen voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Wallage presenteerde in april 1991 
zijn nota over de tweede fase.359 De geest van dat stuk ademde sterk de behoefte om 
het beroepsonderwijs nadrukkelijk te scheiden van het havo en vwo.360 Met name 
het havo moest zich scherp kunnen profileren ten opzichte van het mbo. Het mbo 
zou zich volgens de opsteller van de nota moeten concentreren op de voorberei-
ding op de arbeidsmarkt. Daartoe zouden de vhbo- en havo/mbo-opleidingen als 
onderdelen van het mbo moeten worden afgebouwd, omdat het mbo niet primair 
een doorstroomopleiding zou moeten zijn. Kortom: de kenmerkende tweedeling 
in het Nederlandse secundaire onderwijsbestel werd door het ideeëngoed achter 

356 In 1990 zette het beroepsonderwijs in totaal ongeveer 12 miljoen gulden om, 0.6% van het budget.
357 Kabinetsreactie rapport tijdelijke adviescommissie onderwijs en arbeidsmarkt.
358 Het systeem van de volwasseneneducatie was nog een laatste restant van het voorheen versnipperde 

educatieve landschap. In de jaren 90 volgden ruim 450.000 volwassenen een vorm van volwasse-
nenducatie: basiseducatie, algemeen voortgezet onderwijs voor volwassen (moedermavo), deeltijd 
(kort)Middelbaar beroepsonderwijs en vormingswerk. Hier kan nog aan toegevoegd worden de 
zogenaamde Pbve-maatregel (primaire beroepsgerichte volwasseneneducatie) die beoogde maat-
werktrajecten te laten ontwerpen voor laag opgeleide werkzoekenden die niet terecht konden in 
een van de bestaande scholingstrajecten. 

359 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs. 
Voorstellen voor een betere toerusting van scholen en leerlingen in de tweede fase voortgezet onderwijs 
(Zoetermeer 1991). 

360 Ook de Commissie Rauwenhoff zag in 1990 deze bui al hangen en pleitte in dat verband voor een 
versterking van de positie van het mbo, met name door ook de doorstroming mbo-hbo te stimu-
leren. Hetgeen uiteraard haaks stond op het principe van de ´koninklijke wegen´, zie: Tijdelijke 
Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (commissie Rauwenhoff), Onderwijs-Arbeidsmarkt: 
naar een werkzaam traject (Alphen aan den Rijn 1990), 38.
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deze nota versterkt, evenals door de verregaande integratie van beroepsonderwijs 
en educatie.

Ook de voorstellen van de Commissie Van Veen I (1993)361 en Van Veen II (1994)362 
versterkten deze trend. Van Veen I behelsde een advies over de dualisering van het 
middelbaar beroepsonderwijs. Minister Ritzen had in zijn voorstel voor een nieuwe 
wet op het beroepsonderwijs, de latere Web, aangekondigd het gehele mbo in te 
willen richten volgens het principe van het werkend leren – de zogenaamde duale 
leerweg – zoals die in het leerlingwezen werd uitgevoerd. Dat was na het echec van 
1991 een hernieuwde poging om het bedrijfsleven substantieel aan te slaan voor 
de opleiding van nieuwe werknemers. De weerstand uit het bedrijfsleven zowel als 
van de scholen was groot. Ook Van Veen I concludeerde dat een zo verregaande 
dualisering overbodig was en dat het complementaire systeem volletijd-onderwijs en 
werkend leren goed functioneerde. Ritzen moest zijn ongelijk erkennen en zou het 
wetsvoorstel aanpassen. Van Veen II stelde voor om de grote groep risico-leerlingen 
in het voorbereidend beroepsonderwijs niet langer schools op te leiden maar zo 
snel mogelijk aan het werk te krijgen via een arbeidsmarkt gerichte leerweg363 en 
vervolgens om het vbo, zoals het lbo inmiddels was gaan heten, en mavo in één 
systeem onder te brengen. Deze opvattingen waren mede gebaseerd op het lage 
studierendement van vbo- en mavoleerlingen in het mbo. Het laatstgenoemde 
voorstel werd in 1998 ten uitvoer gebracht door de invoering van de leerwegen 
in het vmbo, het eerste verdween naar de prullenbak. Later zouden onder de Web 
en onder druk van de hoge uitvalpercentages juist van deze groep leerlingen de 
zogenaamde aka-opleidingen worden geïntroduceerd.364

Het ‘eigenaarschap’ van het (middelbaar) beroepsonderwijs is zoals boven geschetst 
een van de dominante thema’s in de geschiedenis ervan na de Tweede Wereldoorlog. 
Dat ‘eigenaarschap’ vertaalde zich in de vraag wie het uiteindelijk voor het zeggen 
heeft op voornamelijk twee terreinen: de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
het bestel en de voorzieningen en de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
programma’s. In beide gevallen was er sprake van effecten op de toegankelijkheid van 
het systeem. Daarbij verschoof wat betreft de bestuurlijke verantwoordelijkheid de 
macht van de overheid definitief naar de instellingen met de invoering van de Web en 
kwamen de Roc’s en de landelijke organen, als institutionele dragers van de invloed 

361 Commissie Dualisering (Van Veen I), Beroepsvorming langs vele wegen (Zoetermeer 1993).
362 Adviescommissie mavo/vbo – aansluitend onderwijs (Van Veen II), Recht doen aan verscheiden-

heid, opzet en ontwikkelingsperspectief van de afsluiting mavo en vbo (Leiden 1994).
363 Met dit voorstel kwam ook een eind aan de doelstelling van de emancipatorische functie van het 

lager beroepsonderwijs. Feitelijk bevestigde het tegelijkertijd het falen van de Mammoetwet voor 
deze groep leerlingen en preludeerde dit voorstel op het verschijnsel dat later de ‘verloren generatie’ 
werd genoemd. 

364 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent, de laagste, niveau 1-opleiding in het mbo. Bestemd voor 
risico-leerlingen, gekenmerkt door een sterk praktische inslag.
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van de sociale partners, in de praktijk nog al eens tegenover elkaar te staan.365 Die 
controverses hadden in de kern te maken met de vraag welk principe sturend moest 
zijn op de inrichting van het onderwijs: het belang van de leerling met als adagium 
‘de deelnemer centraal’ of het belang van de arbeidsmarkt (de werkgever en het 
bedrijf).366 Achter deze discussie gingen meer (onderwijs)ideologische geschillen 
schuil: opvattingen over ‘sociaal-constructivistisch leren’ tegenover de wens gestan-
daardiseerde onderwijsprogramma’s te handhaven. Bij dat laatste hadden vooral 
de landelijke organen belang. Wat betreft de inhoud van de programma’s bleven de 
sociale partners zeer veel invloed behouden, hetgeen werd gelegitimeerd op grond 
van hun afhankelijkheid van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en hun bijdrage 
aan het onderwijs door het ter beschikking stellen van stage- en leerplaatsen. We 
gaan hier iets dieper in op het thema van het ‘inhoudelijk eigenaarschap’ met name 
vanwege de relatie met de toegankelijkheidsvraag. In de jaren tachtig werden er door 
achtereenvolgende commissies (Wagner, Rauwenhoff, Van Veen I en II) voorstellen 
ontwikkeld over de medeverantwoordelijkheid van de sociale partners –werkgevers 
en werknemers – voor de inrichting van (delen van) het beroepsonderwijs en de 
aansluiting bij de arbeidsmarkt. Die voorstellen zouden doorwerken in wet- en 
regelgeving en effecten hebben op de totstandkoming van het curriculum en het 
onderwijsprogramma. Een kernelement vormde daarin de notie van de ‘eindtermen’ 
die sturend zouden moeten zijn op onderwijsprogramma en examens. Vanaf 1986 
zouden achtereenvolgens in totaal vijf generaties eindtermen volgens verschillende 
procedures en op grond van wisselende rollen van partijen tot stand komen, met de 
ontwikkeling van competentieprofielen in het eerste decennium van de 21e eeuw als 
voorlopig sluitstuk. Deze opeenvolging van eindtermen met de daarbij behorende 
veranderingen in opleidings- en examenprogramma’s groeide uit tot een permanente 
frustratie binnen het middelbaar beroepsonderwijs en is als zodanig rechtstreeks te 
herleiden tot het ‘eigendomsvraagstuk’ of de vraag: wie heeft het voor het zeggen. 
De behoefte aan landelijke eindtermen was mede het gevolg van het beleid om tot 
landelijke standaardisatie, uniformering en formalisering van opleidingsinhouden 
en toetsing te komen passend in de constructieve onderwijspolitiek van die jaren.367 
Het initieel beroepsonderwijs had daarmee definitief afscheid genomen van de 
regionale inbedding en lokale verankering die het eerder had gekend. Werden de 

365 Ook de Commissie Rauwenhoff onderkende de kloof tussen het regionaal opererende bedrijfsleven 
en de landelijke overlegorganen en besturen van intermediaire organisaties van het bedrijfsleven. 
In een van haar aanbevelingen doet zij het voorstel om op regionaal niveau de relatie tussen 
scholen en bedrijven te regelen en dat niet te doen op landelijk niveau. Ook hier is sprake van een 
machtsstrijd binnen het georganiseerde bedrijfsleven die de verhouding onderwijs-bedrijfsleven 
blijvend zou beïnvloeden. Rauwenhoff, Onderwijs Arbeidsmarkt, 21.

366 Ook Hövels constateerde dat later weer, zie Hövels, Adviesnota.
367 De standaardisering van het beroepsonderwijs, waarvan het ontwerp van de kwalificatiestructuur 

een voorbeeld is, wordt gekenmerkt door een industrieel kwaliteitsconcept, waarbij ‘degelijkheid’ 
gelijk is aan ‘kwaliteit’ en wordt bereikt door de toepassing van standaarden. De Din-norm en 
de latere Iso-normen waren als keurmerk voor standaardisering oorspronkelijk bedoeld voor 
productiestandaarden. Later werden ze ook ontwikkeld voor processen en dus ook voor onder-
wijsprocessen.
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twee eerste generaties eindtermen nog opgesteld door gemengde commissies, de 
zogenaamde Boob’s, waarin onderwijs en bedrijfsleven vertegenwoordigd waren, 
voor de latere generaties waren de landelijke organen van het beroepsonderwijs 
integraal verantwoordelijk. Daarmee veroverden de sociale partners als de bestuur-
ders van deze instellingen een belangrijke positie. Zij hadden vanaf dat moment het 
voortouw in de opstelling van programma’s met name gezien de opdracht om het 
onderwijs in het leerlingwezen en het volletijdonderwijs inhoudelijk te integreren en 
één kwalificatiestructuur te ontwikkelen. De voormalige leerlingwezenopleidingen 
werden de ‘duale variant’ genoemd gezien de combinatie van leren en werken die 
daaraan ten grondslag lag. De Web zou dit proces uiteindelijk binnen één wettelijk 
kader brengen. Daarbij werden het volletijd beroepsonderwijs – de beroepop-
leidende leerweg – en het leerlingwezen – de beroepsbegeleidende leerweg – als 
gelijkwaardig en complementair gezien en aangeduid als verschillende leerwegen 
naar een gelijkwaardig diploma. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid viel hier 
wel iets voor te zeggen: er ontstonden daardoor in principe keuzemogelijkheden 
voor leerlingen die tegemoet zouden kunnen komen aan verschillende ambities en 
individuele kwaliteiten en capaciteiten.

Mede als gevolg van de herstructurering en schaalvergroting luidde de svm-operatie 
ook de bestuurlijke emancipatie van het middelberoepsonderwijs in. Voor die tijd 
waren er wel verbanden en organisaties van directies, meestal branchegewijs en soms 
ook denominatief geordend. In de regel vooral onderwijskundig en organisatorisch 
georiënteerd met een hoog gehalte aan collegiale interactie. Alleen in de technische 
sector bestond al vroeg een organisatie die veel, ook politiek, invloed had en relatief 
professioneel was georganiseerd: de V(ereniging) mts. Door de svm-operatie ontston-
den grotere schoolorganisaties. Die hadden er behoefte aan om, naast de binding aan 
de klassieke, denominatief georiënteerde onderwijskoepels, ook als instellingen invloed 
uit te oefenen op het (overheids)beleid. Dat leidde tot het ontstaan van zogenaamde 
sectororganisaties. Die beweging sloot aan bij de oorspronkelijke doelstellingen van 
de svm-operatie. Daarnaast was er deels sprake van oude wijn in nieuwe zakken: 
veel oude verbanden en verenigingen gingen op in deze nieuwe organisaties. Op het 
niveau van de instellingen was er in deze overgangsfase tussen svm en Roc-vorming 
veel behoefte aan onderwijskundige sturing en overleg. Gezien de multi-sectorale 
samenstelling van de nieuwe mbo-scholen betekende dat wel dat de leden van de 
Centrale Directies de vergaderingen van drie sectororganisaties moesten bijwonen. 
Onevenredig veel bestuurlijke drukte derhalve. Binnen het mbo bestonden naast de 
vmts, de esg (economische sector groep) en de lso-mdgo (de club van mdgo-scholen). 
Buiten het mbo waren er de verenigingen van streekschooldirecteuren, van directeuren 
en bestuurders van volwassenenonderwijs, van vormingsonderwijs en van kmbo-
scholen. Kortom, het veld dat later zou vallen onder het regime van de Web, bestond 
op het terrein van belangenbehartiging en overleg uit een uiterst onoverzichtelijk 
verzameling clubs en clubjes. In de eindfase van het svm-proces ontstond er een vorm 
van gemeenschappelijkheid als gevolg van de totstandkoming van het Convenant 
tussen overheid en het secundair beroepsonderwijs. Dat convenant werd namens de 
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instellingen ondertekend door de voorzitter van het Samenwerkingsverband mbo/cbo, 
bestaande uit een negental organisaties. Vrijwel al deze sectororganisaties en verenigin-
gen verdwenen, althans als belangenorganisaties, bij de oprichting van de Vereniging 
Bve (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).368 Deze vereniging vormde de opmaat 
tot de latere Bve Raad, de eindfase van de bestuurlijke emancipatie van de sector. De 
Bve Raad, later Mbo Raad, werd ook formeel de vertegenwoordigende werkgevers-
organisatie, waarmee ook deze functie werd overgenomen van de koepelorganisaties. 
Die ontwikkeling sloot aan bij de decentralisatie van de cao-onderhandelingen. De 
werkgevers – de instellingen – werden daarbij zelf verantwoordelijk voor zowel de 
primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden binnen de sector. De overheid speelde 
daarin geen rol meer.

Vrijwel alle scholen bleven aanvankelijk ook nog verbonden aan de (verzuilde) 
koepelorganisaties. Dat had verschillende gronden. De koepelorganisaties waren 
vooral organisaties van besturen en niet van directies. Veel besturen hechtten 
zeer aan de verbondenheid met de zuil en de daarbij behorende solidariteit. Ook 
elders, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, was de bestuurlijke emancipatie 
en professionalisering ook (en wellicht vooral) een ‘strijd’ over de positie van het 
bestuur ‘oude stijl’ – het bevoegd gezag en formeel werkgever van de instelling – 
ten opzichte van de directie die steeds meer materiële en professionele macht naar 
zich toetrok. Van Wieringen369 spreekt over de ‘machtsstrijd’ in de sector mbo 
tussen de schoolleidingen en de schoolbesturen (lees: de koepelorganisaties), die 
zich later zal herhalen in het voortgezet onderwijs. Wet- en regelgeving versterkte 
deze ontwikkeling, ondanks veel weerstand vanuit de koepelorganisaties. Tijdens 
de uitvoering van de svm-operatie werd het fenomeen van de Centrale Directie 
wettelijk geïntroduceerd. Deze stond aan het hoofd van de nieuwe mbo-instellingen 
en kreeg meer bevoegdheden. De figuur van gedelegeerde bevoegdheden (uit het 
publieksrecht) maakte het mogelijk dat het bestuur zijn wettelijke bevoegdheden 
tot op zekere hoogte kon overdragen aan de Centrale Directie. In de Web werd 
dat later verder uitgebreid en vastgelegd en veranderde de Centrale Directie in het 
College van Bestuur. Overigens was de weerstand in de Kamer tegen een te sterke 
positie van de professionele schoolleiding nog steeds zo groot, gevoed door de 
koepelorganisaties, dat ook de Web niet consequent voorzag in het toewijzen van 
alle bestuurlijke verantwoordelijkheden – zowel het bestuur van de rechtspersoon 
als bevoegd gezag van de instelling – aan het College van Bestuur. Er bleef sprake 
van het voortbestaan van een bestuur dat bevoegd was eigen bevoegdheden over te 
dragen aan het College van Bestuur. In de praktijk bleek echter dat veel Roc’s in hun 
statuten deze bevoegdheden wel eenduidig neerlegden bij het College van Bestuur en 
het ‘oude’ bestuur de rol van Raad van Toezicht kreeg. De wettelijke basis daarvoor 
werd echter niet zo zeer gevonden in de Web als wel in het Burgerlijk Wetboek.

368 Van Wieringen schetst de strubbelingen en ontwikkelingen in deze periode: A.M.L. van Wieringen, 
Onderwijsbeleid in Nederland (Alphen a/d Rijn 1996), 304. 

369 Ibid., 323. 
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3.6 Het beroepsonderwijs in de jaren negentig van de vorige eeuw

In de vijf jaar die lagen tussen de wettelijke afronding van de svm-operatie (1991) 
en de invoering van de Web (1996) staan twee processen centraal in het veld van 
middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie: de onderwijsvernieuwing 
en de institutionele herordening. Evenals bij de svm-operatie kregen externe coördi-
natoren een belangrijke rol in die processen. De svm-procescoördinatie beëindigde 
haar taak in 1991 en aansluitend werd, deels samengesteld uit dezelfde personen, een 
nieuw orgaan benoemd dat het inhoudelijk vernieuwingsproces moest aanjagen en 
coördineren: de Procescoördinatie bve (1). Deze gaf in april 1994 het estafettestokje 
over aan de volgende Procescoördinatie bve (2), die tot taak had de institutionele 
ordening van het bestel conform de principes van de Web tot een goed einde te 
brengen. Die opdracht werd in december 1997 afgerond. In de tussenliggende tien 
jaar hebben deze organen objectief gezien relatief efficiënt en effectief geopereerd. 
Hun kracht was dat zij niet uitsluitend werden gezien als instrumenten van de over-
heid maar in voldoende mate een eigenstandige positie innamen waarbij zij ook de 
belangen van de instellingen voor ogen hadden. Proco bve (1), zoals het orgaan in de 
wandeling werd genoemd, was voorzien van een begeleidingscommissie bestaande 
uit vertegenwoordigers van de verschillende onderwijssoorten in het bve. Proco bve 
(2) kreeg een heuse Adviescommissie toegewezen, bestaande uit drie bestuurlijke 
zwaargewichten geselecteerd op basis van denominatieve achtergrond.

De Procescoördinatie bve (1), bestaande uit zes personen, kreeg een driedubbele 
taakstelling: het bestuurlijk saneren van onderdelen van het educatieve systeem 
voor zover dat niet tot het reguliere beroepsonderwijs behoorde met het oog op 
de komende Roc-vorming, de inhoudelijke vernieuwing van het beroepsonderwijs 
stimuleren en het beleidsmatig bijdragen aan de voorbereiding van de Roc-vorming. 
De wijze waarop de beschikbare vernieuwingsgelden werden verdeeld was in lijn 
met de doelstelling het bestuurlijk en innovatief vermogen van de scholen zelf te 
vergroten. Het was volgens die lijn dat de Procescoördinatie bve (1), daarin gevolgd 
door de Minister, aanvankelijk ook het proces van Roc-vorming wilde ontwikkelen: 
via de inhoud naar de vorm. Met andere woorden: de onderwijsinstellingen zouden 
op grond van inhoudelijke strategische keuzes en de doelstelling om maatwerk 
te leveren tot besluitvorming moeten komen over samenwerking en samengaan 
met andere partners370. Op die benadering kwam kritiek onder meer vanuit het 
scholenveld op grond van de vrees dat de uiteindelijke institutionele doelstellingen 
de vernieuwing zou hinderen. In de tweede bijgestelde Hoofdlijnennotitie lag de 
nadruk meer op de vrijwilligheid van de institutionele integratie371. Maar de kri-

370 Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, Hoofdlijnennotitie R.O.C.’s: een notitie over de vorming 
van regionale opleidingencentra (Zoetermeer 1991).

371 Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, Hoofdlijnennotitie R.O.C.’s: een notitie over de vorming 
van regionale opleidingencentra (Zoetermeer 1992).
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tiek bleef onverminderd. Uit de Kernpuntennotitie372 tenslotte werd duidelijk dat 
de gehele operatie de totale herordening van het middelbaar beroepsonderwijs 
en de volwasseneneducatie tot doel had en dat er daarbij geen ruimte meer zou 
zijn voor categorale instellingen. Dat standpunt werd in het regeerakkoord van 
het Kabinet Kok I bevestigd. Er was geen sprake meer van keuzevrijheid voor de 
instellingen. In die zin werd het inhoudelijk, onderwijskundig vernieuwingsproces 
van het beroepsonderwijs ingehaald door het institutionele herordeningsproces en 
kwamen de bestuurlijke prioriteit en aandacht opnieuw te liggen bij de institutionele 
component van het gehele proces. Daarmee herhaalde zich de geschiedenis van de 
svm-operatie. Onder de vele kritische commentaren op die feitelijk gedwongen 
herordening – eigenlijk ondersteunde alleen de vakorganisatie Abop de minister 
volledig – valt met name het geluid van de Onderwijsraad op. De Raad kenschetst de 
‘vrijheid’ van scholen om te participeren als vrijheid ‘met het pistool op de borst’.373 
Ook in zijn advies met betrekking tot het voorstel Web374 was de Raad kritisch met 
betrekking tot de voornemens van de regering.

Procescoördinatie bve (2), bestaande uit drie personen, had tot opdracht te adviseren 
over het proces van integratie, inhoudelijke en bestuurlijke vernieuwing en de stra-
tegische innovatie alsmede het stimuleren van het vernieuwings- en integratieproces 
in de regio’s. Daarnaast was de integratie van de inservice-opleidingen in de Roc’s 
een belangrijke opdracht. Uiteindelijk kwamen de strategische innovatie en het 
vernieuwingsproces er bekaaid van af, alle aandacht ging uit naar de institutionele 
integratie. Dat proces voltrok zich gedeeltelijk al voor de invoering van de Web 
en gedeeltelijk in het eerste jaar daarna. Vanuit het oogpunt van die specifieke 
taakstelling kan gesproken worden van een succesvol traject. De beleidsmatige 
voorbereiding van de invoering van de Web alsmede van de Roc-vorming zelf 
verliep langs de klassieke lijnen. Na de beide Hoofdlijnennotities verscheen er een 
Kernpuntennotitie over de Web in 1993, waarna het wetsvoorstel zelf volgde in 1994 
en de Wet educatie en beroepsonderwijs op 1 januari 1996375 in werking trad. In 
vijf jaar tijd werd zowel de beleidsmatige voorbereiding als het wetgevingstraject 
afgerond. Bovendien waren er op het moment van inwerkingtreding van de wet al 
een flink aantal Roc’s geformeerd. 

De voorafschaduwende werking van het wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs 
creëerde zijn eigen dynamiek. Bij het in werking treden van de wet waren er al zo’n 
25 Roc’s gevormd376 en eind 1996 zouden er 46 zijn geformeerd377. Het totaal aantal 
instellingen in de sector was op dat moment inmiddels teruggebracht tot 82. In de 
periode 1992-1996 was het aantal in principe bij de Roc-vorming betrokken instel-

372 Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, Kernpuntennotitie over de Wet educatie en beroeps-
onderwijs (Zoetermeer 1993). 

373 In een brief aan de Minister van Onderwijs en wetenschappen van 25 juni 1993. 
374 Bij brief van 3 februari 1994 aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
375 Wet educatie en beroepsonderwijs (Stb. 1995, nr. 501.) 
376 BVE procescoördinatie, Rapportage roc-vorming 1995/1996 (1996).
377 BVE procescoördinatie, Rapportage roc-vorming 1996/1997 (1997).
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lingen overigens al teruggelopen van 483 naar 152.378 De wet schreef voor welk type 
onderwijsinstellingen na invoering ervan nog voor bekostiging in aanmerking zou 
komen. Die instellingen, die Regionale OpleidingenCentra zouden gaan heten, moes-
ten zijn samengesteld uit een minimum aantal werksoorten. Ontheffing daarvoor 
werd in specifieke gevallen gegeven als instellingen zich maximaal hadden ingespan-
nen om over de volle breedte tot fusie of bestuurlijke samenwerking te komen. Tussen 
1 januari 1996 en 1 januari 1998 zouden alle onder de werking van de wet vallende 
werksoorten deel uit moeten gaan maken van een regionaal opleidingencentrum. 
Vervolgens was er nog een uitloopperiode van twee jaar voor die instellingen die 
nog niet in staat waren geweest zich tot een Roc te bekennen. De werksoorten die 
het betrof, waren het lang- en kort- mbo, het beroepsbegeleidend onderwijs, het 
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, de basiseducatie en het vormingswerk 
voor jeugdigen. Daarbij kon de minister ontheffing verlenen van deze ‘breedte-eis’ 
als er één werksoort ontbrak in een Roc en deze in het Rba-gebied waar het Roc 
werkzaam was verder niet voorhanden was. Daarmee werd er formeel nog een 
verband gelegd tussen de regionale indeling van de arbeidsvoorziening – er waren 
28 Rba-gebieden – en de spreiding van de Roc’s. Aanvankelijk hechtte de Minister 
sterk aan een bundeling van instellingen per Rba-gebied. Later speelde dit voor hem 
bij de uiteindelijke spreiding van Roc’s geen rol meer en onthield hij zich desgevraagd 
wijselijk van een opvatting over de wenselijkheid van interregionale Roc’s.379 De 
Roc-vorming had immers inmiddels al een geheel eigen dynamiek gekregen op grond 
van allerlei niet door de wetgever voorziene regionale omstandigheden, specifieke 
onderlinge verhoudingen en identiteitsaspecten. Met name die laatste zouden het 
uiteindelijk ontstane Roc-landschap sterk beïnvloedden, waarbij de Rba-gebieden 
niet meer van belang waren.380 Een Roc kon op twee manieren bestuurlijk vorm 
krijgen volgens de wet. Naast een geheel organisatorisch geïntegreerd ‘echt’ Roc, 
kon een Roc ook vorm krijgen met relatief zelfstandige onderdelen. Er was dan 
sprake was van een samenwerkingsverband van instellingen. Dat moest dan echter 
wel onder één bestuur vallen en één gemeenschappelijk financieel beleid kennen, 
alsmede één personeels-, onderwijs- en kwaliteitszorgbeleid. Uiteindelijk was de 
materiële uitkomst echter dezelfde en verloor het onderscheid tussen deze twee 
vormvarianten zijn functie. Bij de svm-operatie bleek achteraf de denominatie als 
variabele in de besluitvormingsprocessen een cruciale rol te spelen. Hoewel de 
doelstelling van de Web nadrukkelijk niet was het behoud van een evenwichtige 
spreiding van Roc’s over de onderscheiden denominaties – de minister wilde niet per 
se ontzuilen, maar zeker ook niet herzuilen – bleken in het gehele proces de zuilaire 
kenmerken van het scholenbestand nadrukkelijk een rol te spelen. Dat gold voor 
de discussie in het Parlement, maar ook voor de feitelijke keuzes die door scholen 

378 Hierbij moeten nog worden opgeteld de 91 inservice-instellingen in de gezondheidszorg die per 
1 augustus 1997 niet langer werden bekostigd en grotendeels aansluiting zochten bij de Roc’s. 

379 Eerste Kamer, 1995, Kamerstuk 73778, Nadere memorie van antwoord, 13 oktober 1995.
380 Van Wieringen constateert een mismatch tussen de RBA’s en de Roc’s en een onvoldoende mid-

delenstroom van de eerste naar de tweede: Van Wieringen, Onderwijsbeleid, 306. 
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werden gemaakt. Een belangrijke bijdrage aan de denominatieve oriëntatie van 
Roc-vorming, met name in protestants-christelijke kring, werd na interventie van 
de Tweede Kamer geleverd door de verruiming van de definitie van de werksoort 
beroepsbegeleidend leren. Roc’s die beschikten over een licentie voor het verzorgen 
van tenminste één voormalige leerlingwezen-opleiding werden geacht die werksoort 
als zodanig in huis te hebben. Die verruiming schiep mogelijkheden voor instellingen 
die geen streekschool als fusiepartner hadden om toch aan de breedte-eis van de 
Web te voldoen381. Hoe sterk de gehechtheid aan de eigen identiteit nog speelde 
blijkt uit het feit dat instellingen geen gebruik maakten van de optie om binnen een 
niet-confessioneel Roc denominatief eigenstandige scholen in stand te houden382.

Opvallend was uiteraard dat het landbouwonderwijs opnieuw zijn zelfstandige 
positie behield en dat er ook Agrarische opleidingencentra tot stand kwamen. 
Deze Aoc’s ressorteerden onder het Ministerie van LNV, maar werden overwegend 
geregeld door de Web. (De departementale verkokering bleek wat dit betreft opmer-
kelijk beleidsresistent te zijn.) Deze instellingen behielden hun verticale structuur 
en bestonden uit opleidingen voor lager en middelbaar beroepsonderwijs. Zoals 
al eerder vastgesteld gold voor de desbetreffende categorie leerlingen kennelijk 
niet de behoefte aan brede voorbereiding op de arbeidsmarkt en het risico van 
fuikwerking.

In een periode van ongeveer tien jaar was een zeer gedifferentieerd en versnipperd 
geheel van onderwijsvoorzieningen – gevormd door honderden besturen, instel-
lingen en instituten – ondergebracht in een vijftigtal regionale opleidingencentra 
en nog wat vakinstellingen. Het gemiddeld aantal deelnemers per instelling was 
met een factor tien toegenomen: van 880 naar 9.000. Het was ongetwijfeld de meest 
ingrijpende herordening van het bestel in de geschiedenis van het Nederlandse on-
derwijs. Aan de wirwar aan school- en opleidingsvoorzieningen, naast het algemeen 
vormend onderwijs, voor 16-jarigen en ouderen was daarmee een eind gekomen. 
In kort bestek ging het daarbij in de periode tot en met het eerste decennium van 
de huidige eeuw om de volgende onderwijstypen: het leerlingwezen, het lang- en 
kort-mbo, beroepskwalificerende educatie voor volwassenen, de scholing door de 
arbeidsvoorziening (de centra vakopleiding voor volwassenen) en de vrouwenvak-
scholen, het vormingswerk voor jongeren, cursussen voor jeugdige werklozen, centra 
voor beroepsoriëntatie en beroepsbeoefening en de algemene volwasseneneducatie, 
met onder andere het voortgezet onderwijs voor volwassenen (vavo). Al deze voor-

381 Uiteindelijk zouden er dus alsnog een zevental (protestants-) christelijke (5) en interconfessionele 
(2) Roc’s boven de grote rivieren tot stand komen. Katholieke Roc’s kwamen er alleen beneden 
de grote rivieren. Katholieke instellingen boven de grote rivieren fuseerden veelal met Roc’s van 
algemene of interconfessionele aard. Het openbaar middelbaar beroepsonderwijs hield met de 
komst van de Web op te bestaan. Openbare Roc’s kwamen niet tot stand. 

382 De Kamer schiep tenslotte ook nog de mogelijkheid dat het gereformeerd en reformatorisch mbo 
kon blijven voortbestaan, ook al voldeden die instellingen niet aan de breedte-eis van de wet. Op 
grond hiervan stemden uiteindelijk de RPF en de SGP voor de wet. Het CDA bleef op principiële 
gronden tegenstander van invoering van de Web. 
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zieningen en werksoorten hadden hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis gekend. Een 
belangrijke gemeenschappelijke component daarin was de wijze waarop de overheid 
zich had verhouden tot deze voorzieningen. In de regel lag het initiatief ervoor in de 
particuliere sfeer, ontbrak er aanvankelijk overwegend overheidsbeleid, werd het in 
de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog van overheidswege gestimuleerd, ge-
subsidieerd en in samenhang gebracht en uiteindelijk samenhangend geconsolideerd 
in wetgeving: de Web383. Daarmee verkreeg het onderwijsdomein de zeggenschap 
over educatieve en daarmee samenhangende activiteiten die eerder belegd waren 
bij instituten die nauw verbonden waren met de samenleving en bereikbaar waren 
voor de respectievelijke doelgroepen. Een groot aantal wetten en bijbehorende 
regelgeving werden overbodig. De overheid had zich de mogelijkheid geschapen 
om het nu overzichtelijke geheel beter aan te sturen.384 Internationaal gezien kan 
het WEB-stelsel getypeerd worden als een typisch Nederlandse mengvorm van 
verschillende traditionele grondmodellen voor beroepsonderwijs: een mix van 
Angelsaksische, Rijnlandse en Franse componenten.385 

Ten principale echter was er ook sprake van een pedagogische ‘reset’. Veel voormalige 
opleidings- en vormingsactiviteiten waren gericht op het individu en zijn vorming 
en minder op de voorbereiding op de arbeidsmarkt. De nieuwe beleidsfilosofie 
leidde tot het opheffen van niet binnen het systeem passende alternatieve voor-
zieningen zoals vormingswerk, oriëntatie&schakeling en individueel onderwijs. 
De daarvan afhankelijke doelgroepen kwamen overwegend terecht in het vbo en 
later vmbo waarbij de gevraagde zorgcapaciteit van dit type onderwijs dramatisch 
toenam. Vervolgens werd ook het mbo geconfronteerd met deze vraag omdat het 
immers een drempelloze toelating kende voor de lagere opleidingen. Voor deze 
groep risicoleerlingen bood het ‘sluitende’ onderwijssysteem geen oplossing en er 
ontstond successievelijk een nieuw onsamenhangend geheel aan voorzieningen386die 
ook wel de ‘rafelrand’ van het onderwijsbestel werd genoemd: praktijkonderwijs, 
leerwegondersteunend onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, leerwerktrajecten 
en assistentopleidingen. De ‘versnippering’ herordend, zogezegd. Ook hier botsten 
de behoefte aan individuele oplossingen met de ‘systeemeisen’ zoals bijvoorbeeld 
de arbeidsmarktkwalificatie. 

De inhoudelijke ‘bodem’ onder en de onderwijskundige legitimering van de insti-
tutionele ordening bestond uit de invoering van een landelijke kwalificatiestructuur 
voor het beroepsonderwijs387. Deze kwalificatiestructuur beoogde de formule te 

383 Onderwijsraad, Aandachtspunten bij dereguleringsbeleid.
384 Rijksarchiefdienst, De draden van de Web. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de 

rijksoverheid op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de periode 1945-
1995/1996 (’s-Gravenhage 1998).

385 H. Schuit, B. Hövels en R. Kennis, Kiezen en delen. Beleidsopties voor een toekomstbestendig Mbo, 
(Nijmegen 2009). 

386 Eimers, Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten (Nij-
megen 2006), 46.

387 Ook voor de educatie werd in een latere fase een kwalificatiestructuur ontworpen.
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zijn waarmee en waardoor de aansluiting tussen opleiding en arbeidspraktijk in 
procedurele en formele zin adequaat haar beslag zou krijgen. In het fenomeen 
kwalificatiestructuur bleken zich echter ook de belangentegenstellingen binnen 
de sector te manifesteren, zowel met betrekking tot het eigenaarschap van het 
beroepsonderwijs als met betrekking tot de principiële en fundamentele uitgangs-
punten van de inrichting daarvan. De kwalificatiestructuur is het format op basis 
waarvan beroepsopleidingen worden ingericht. Deze bepaalt de vier niveaus van de 
opleidingen, de aard van de leerweg – beroepsopleidend (bol) of beroepsbegeleidend 
(bbl) – en beschrijft de eindtermen waaraan de opleidingen inhoudelijk moeten 
voldoen. Deze vormen op hun beurt de basis voor toetsing en afsluiting en moeten 
leiden tot het afgeven van tenminste een zogenaamde ‘startkwalificatie’. Dat was het 
nieuwe sleutelbegrip dat werd geïntroduceerd en waarin met name tot uiting kwam 
dat het uiteindelijk ging om de aansluiting tussen gekwalificeerde en de vraag van 
de arbeidsmarkt. 

Die startkwalificatie ging daarmee fungeren als norm voor de minimumkwalificatie 
waarover jeugdigen moesten beschikken om het onderwijs te mogen verlaten.388 
Tegelijkertijd ontstond daardoor weer een nieuwe categorie potentiële uitvallers, 
namelijk die groep die niet zou kunnen voldoen aan deze eisen. 389 Voor deze groep, 
de risicogroep, werd later de zogenaamde assistentopleiding gecreëerd. Er bleven 
twee leerwegen gehandhaafd: de beroepsopleidende variant (het voormalig mbo) 
en de beroepsbegeleidende variant (het voormalig leerlingwezen). Dat was de 
winst voor zowel bedrijfsleven als de instellingen.390 Beide leerwegen werden echter 
inhoudelijk volgens dezelfde principes van de kwalificatiestructuur ingericht391. Die 
gelijkschakeling leidde al snel tot problemen in het functioneren van beide leerwegen. 
Het voormalige mbo had immers een driedubbele kwalificatieopdracht: kwalificeren 
voor doorstroming naar vervolgonderwijs, voor de arbeidsmarkt en de burger-
schapskwalificatie. Het leerlingwezen was eigenlijk vanouds vooral georiënteerd 
op de arbeidsmarkt. Omdat de organisaties die de verantwoordelijkheid droegen 
voor de kwalificatiestructuur, de nieuwe landelijke organen beroepsonderwijs392, 
voortkwamen uit de voormalige landelijke organen in het leerlingwezen, kwam 

388 Het begrip werd daarmee ook een onderwijstype en -diplomaonafhankelijke standaard. Interessant 
is dat het beroepsonderwijs altijd heeft moeten strijden voor het behoud van de dubbelkwalificatie, 
beroepsvoorbereidend en algemeen vormend, voorbereidend op het hbo. Het algemeen vormend 
onderwijs, vwo en havo, is altijd dubbelkwalificerend geweest.

389 Inmiddels blijkt uit meerdere onderzoeken dat het belang van de startkwalificatie en de beroeps-
pecifieke kwalificering moet worden gerelativeerd, zie Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt, 
Over ‘hamers’ en ‘vasthouden’, 56.

390 Ibid., 46.
391 Duitsland kent nauwelijks een voltijds schoolse beroepsopleiding als volwaardig alternatief voor de 

duale variant. Voor zover die er is, gaat hij vooraf aan de duale variant en is hij daaraan niet gelijk. 
Er is sprake van sequentiële in plaats van parallelle schakeling van beide leerwegen, zie J. Geurts 
en B. Hövels, ‘Vorming van beroepen en beroepsvorming’, in: Comenius, 14 (1994) 2, 178-197.

392 Later Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven genoemd.
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het accent in de eindtermen vooral te liggen op de arbeidsmarktvoorbereiding.393 
Hetgeen leidde tot aansluitingsproblemen van de beroepsopleidende leerweg met 
het hoger beroepsonderwijs.394 Die situatie leidde weer tot stevige discussies over 
de inhoud van de eindtermen en tot aansluitingsprojecten mbo/hbo en derhalve 
tot regulering daarvan op basis van doorstroomeisen. Hier botsten dus twee visies 
op onderwijs die samenhingen met de oorsprong en de ontwikkeling van de beide 
leerwegen. De ene visie had zich ontwikkeld binnen het onderwijsbestel en was 
daardoor vooral gericht op het functioneren binnen dat bestel en de individuele 
ontwikkeling van de leerling. De tweede was geheel ingericht op het op functionele 
wijze voorzien in geschoolde arbeidskrachten. Uiteraard was het formele instrument 
van de kwalificatiestructuur niet in staat om deze, ook culturele, kloof te dichten. 
Anders gezegd: de voormalige mbo-scholen konden onvoldoende uit de voeten 
met de mechanismen van de kwalificatiestructuur om hun opleidingsprogramma’s 
regionaal te accommoderen. Tegelijkertijd werd ook op een andere manier de band 
tussen de bedrijfstak onderwijs en de individuele werkgever door de Roc-vorming 
niet versterkt. De Roc’s verloren door hun multidisciplinaire inrichting de herken-
baarheid voor de veelal verticaal georganiseerde bedrijfstakken en daarmee ook een 
deel van de betrokkenheid van en draagvlak in het bedrijfsleven.395  

De Web bracht enkele nieuwe elementen in met betrekking tot het onderwijsbestel 
en was in dat opzicht ontegenzeggelijk innovatief. Die elementen hadden vooral te 
maken met de introductie van nieuwe besturingsmechanismen in het overheids-
beleid.396 Dit had onder andere betrekking op de introductie van het principe van 
outputbekostiging – een deel van de bekostiging werd gebaseerd op het aantal uit-
gegeven diploma’s per jaar –, het toewijzen van verantwoordelijkheden aan partijen 
buiten het bestel (gemeenten, bedrijfsleven) en door het binnen het bestel brengen 
van niet-bekostigde, commerciële, onderwijsinstellingen. Dat laatste betekende tot op 
zeker hoogte de introductie van concurrentie en een opening naar wat later ‘het open 
bestel’ zou gaan heten. Er werden verantwoordingsmechanismen, zoals jaarlijkse 
verslaglegging, geïntroduceerd en de verhouding tussen overheid en instellingen 
kreeg meer de aard van een contractrelatie waarbij de overheid de productie van 

393 Dat is ook de reden dat er aanvankelijk bijna 700 verschillende kwalificaties met zeer gedetail-
leerde eindtermen ontstonden. Dat was vooral het gevolg van het grote aantal opleidingen die in 
het leerlingwezen werden verzorgd. Latere werden deze teruggebracht naar ongeveer 300. 

394 De Onderwijsraad signaleerde dit gevaar reeds in zijn advies over de kwalificatiestructuur. (Brief 
aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 9 juni 1994.)

395 F.J.H. Mertens, Beroepsonderwijs zonder beroepen. Gevraagd: een herontwerp van technische op-
leidingen (De Meern 1997). Uit recent onderzoek bleek dat het bedrijfsleven bereid is te komen 
tot duurzame vormen van samenwerking. De actielogica’s van Roc’s en bedrijven verschilt echter 
aanzienlijk hetgeen samenwerking bemoeilijkt, zie: W. Houtkoop, S. Karsten en F. van Wieringen 
(red.). Controverse en perspectief in het beroepsonderwijs. Kennisproductie op het terrein van het 
bve-systeem (Antwerpen/Apeldoorn 2008), 254. 

396 Deze beweging wordt in de literatuur als New Public Management aangeduid. 
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gekwalificeerde afgestudeerden uitbesteedde aan zelfstandige instellingen en deze 
laatste werden afgerekend op geleverde prestaties.397

De Web bevatte ook instrumenten om te sturen op de macrodoelmatigheid.398 De 
minister verkreeg de bevoegdheid om in te grijpen als de aantallen deelnemers in 
de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende leerweg ten opzichte van elkaar 
uit de pas zouden gaan lopen. Uiteraard lag hieraan vooral een financieel belang 
ten grondslag.399 Wat betreft het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe opleidingen 
kende de Web aanvankelijk het instrument van de macrodoelmatigheidstoets 
neergelegd bij de Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt (Acoa). Deze commissie 
moest toezien op de samenhang en spreiding van het aanbod beroepsopleidingen. 
Gaandeweg kwam deze toets te vervallen, vooral vanwege de onevenredig grote 
beheerslast.

Bijzonder was ook dat de Roc’s een eigen planningsvrijheid kregen wat betreft 
de plaats waar ze hun opleidingen aanboden. Dat was gezien het strak geregelde 
spreidings- en situeringsbeleid400, een vanouds cruciaal instrument om de verhou-
dingen binnen het bestel te reguleren, een uitzonderlijke vernieuwing. Uiteraard 
lagen daaraan de premissen ten grondslag dat Roc’s een eigen werkingsgebied 
zouden hebben – ze heetten niet voor niets Regionale opleidingencentra – er geen 
denominatieve claims meer waren en er daardoor relatief weinig concurrentie zou 
ontstaan. In de praktijk zou dat echter anders uitpakken. Juist de planningsvrij-
heid zou leiden tot een geheel autonoom proces van spreiding van opleidingen en 
daarmee gepaard gaande concurrentie tussen Roc’s ook buiten hun aanvankelijke 
werkgebied. Dat leidde in een latere fase, mede op grond van verschuivingen in de 
patronen van leerlingkeuzes, tot een grote diversificatie van vestigingen en spreiding 
van opleidingen en een diffuus geheel van voorzieningen.401 Daarmee stierf één van 
de doelstellingen van de Web, regionale positionering en transparantie in aanbod 
en locatie, op veel plaatsen een zachte dood.

397 In het bve valt dit besturingsparadigma onder de noemer ‘Sturen op ambities’. Van Esch en Teelken 
constateren in 2006 dat dit beleidstraject meer in zeer beperkte mate heeft voldaan aan de beoogde 
doelstellingen. Zie: W. van Esch en C. Teelken, ‘Moderne overheidssturing in de praktijk. Analyse 
van een zoektocht naar prestatiesturing in het Nederlands beroepsonderwijs’, in: Nederlands Tijd-
schrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 18 (2006), 2, 79-101. 

398 Hieronder moet worden verstaan de samenhang en doelmatige spreiding over onderwijsinstel-
lingen van opleidingen die toeleiden naar bepaalde kwalificaties, primair geredeneerd vanuit 
arbeidsmarktbehoefte. 

399 De populariteit van de bol steeg in de periode 2002 -2005 met 13% ten opzichte van een daling 
daarvan in dezelfde periode van de bbl met 16%. In die zin blijft er ook een statusverschil tussen 
het beroepsonderwijs oude stijl en het werkend-leren, te vergelijken met dat tussen het algemeen 
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, zie: Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt, 
Over ‘hamers’ en ‘vasthouden’, 47.

400 Dat beleid was decennialang een van de belangrijkste instrumenten van de overheid geweest om 
mede in het licht van de denominatieve grondrechten de allocatie van onderwijsvoorzieningen te 
beheersen. 

401 Schuit, Kiezen en delen.
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In meer principiële zin versterkte de Web het onderscheid tussen algemeen vormend 
en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs verkreeg door 
de specifieke inrichtingsprincipes van de Web eigenlijk de status van een afzonderlijk 
bestel. Daarmee bevestigde de wetgever ook ten principale dat onderscheid en 
legitimeerde het daarmee ook de maatschappelijke tweedeling als gevolg van dat 
onderscheid. De Web bevestigde het primaat van de (arbeidsmarkt-)kwalificerende 
functie van dit deel van het bestel en daarmee van die functie ten opzichte van grote 
groepen jongeren. In termen van toegankelijkheid in brede zin betekende de Web 
daarom een versmalling en verarming. 

Binnen haar eigen domein had de Web echter verregaande ambities ten aanzien van 
de toegankelijkheid, onder andere tot uiting komend in de koppeling van educatie 
aan beroepsonderwijs en door het onder één dak brengen van voorheen verschillende 
werksoorten binnen één kwalificatiestructuur, die voor een deel ook drempelloos 
toegankelijk was. Bovendien werd ampel voorzien in de rechtsbescherming van de 
onderwijsdeelnemer door deze een eigen rechtspositie te geven. Daartoe werden 
de onderwijsovereenkomst, de praktijkovereenkomst en de onderwijs- en examen-
regeling geïntroduceerd.402 In de praktijk leidden deze vooral tot administratieve 
lasten, bureaucratische procedures en bijbehorende spanningen en conflicten.403 
Al met al bleken al deze regelingen zelden in de perceptie van de leerlingen bij 
te dragen aan de versterking van hun positie.404 De Onderwijsraad constateerde 
dat de positie van de deelnemer ten opzichte van de instelling over het algemeen 
zwak was.405 Ook de nieuwe bekostigingssystematiek waarin het aantal afgegeven 
diploma’s als outputparameters een rol speelde, werd door de wetgever gezien als 
een instrument ter versterking van de positie van de deelnemer. De instelling werd 
geacht op grond daarvan zich meer in te spannen om de deelnemer gekwalificeerd 
de opleiding te laten verlaten, zo was de overweging. Hoewel de Web nadrukkelijk 
de verbetering van de toegankelijkheid tot doel had, lijkt het er op dat de daartoe 
gehanteerde instrumenten gebaseerd zijn op een te beperkte opvatting over de rol 
van de onderwijsinstelling en de wijze waarop jongeren keuzen maken. De inrichting 
van het bestel en de aard van de desbetreffende regelingen in de wet vooronderstellen 
dat deelnemers rationeel handelen, dat ze vrijwillig en doelmatig investeren in hun 
schoolloopbaan en dat ze daartoe de juiste beslissingen nemen.406 Deze opvattingen 
leidden tot het voor de Web kenmerkend geheel van arbeidsmarktgeoriënteerde 
opleidingen, gebaseerd op gestandaardiseerde, landelijk vastgesteld kwalificaties. Met 
de Web kwam er daarom een eind aan de grote verscheidenheid in voorzieningen 

402 Deze zijn inmiddels niet meer verplicht. 
403 De praktijkovereenkomst moest bijvoorbeeld worden getekend door zowel de onderwijsinstelling, 

het praktijkverlenende bedrijf als de leerling en vaak ook nog door het desbetreffend landelijk 
orgaan. Als er een handtekening ontbrak bij latere controle door de accountant verviel in principe 
de grondslag voor bekostiging.

404 Meijers schetst de negatieve ervaringen van deelnemers in de praktijksituatie, Meijers, Het verant-
woordelijkheidsdilemma, 22.

405 Onderwijsraad, Positie van de deelnemer (Den Haag 1998), 28.
406 Houtkoop e.a. (red.). Controverse en perspectief in het beroepsonderwijs, 277.
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voor met name risicojongeren, de groep die in termen van toegankelijkheid het meest 
kwetsbaar is voor het onvoldoende presteren van het systeem. Voor de invoering van 
de Web was er sprake van een groot aantal kleinschalige voorzieningen en (opvang)
projecten met als dominant perspectief de jongere en zijn problemen zelf. Met de 
invoering van de Web was er sprake van een wisseling van het paradigma: het per-
spectief was vooral dat van voorbereiding op de arbeidsmarkt. Veel risicoleerlingen 
dreigden hierdoor in een gat te vallen.407 De kwalificatiestructuur voorzag feitelijk 
niet in de behoefte aan een meer vormend, socialiserend en opvoedend programma. 
Onderwijsinstellingen bleken gezien inspectierapporten uit de periode 2001-2006 
ook onvoldoende in staat om de mogelijkheden van het onderwijs af te stemmen 
op deze categorie leerlingen. Wel werd met ingang van 2004 een algemene arbeids-
marktkwalificerende opleiding gecreëerd die moest voorzien in de ontstane lacune 
(aka). Toch kan de vraag worden gesteld of de komst van de Roc’s een adequate 
oplossing heeft geboden voor deze maatschappelijke problematiek. Beschikken de 
beroepsopleidingen binnen de Roc’s in voldoende mate over de responsiviteit en 
flexibiliteit om hier adequaat mee om te gaan? 

Ook in het licht van de bevordering van een effectieve leerloopbaan van deelnemers 
functioneerde het bve-bestel uiteindelijk niet geheel conform de verwachtingen. Van 
de aansluiting tussen educatie en beroepsonderwijs kwam het in de praktijk niet en 
ook het percentage drop-outs bleef op termijn onverminderd hoog.408 De positie 
van educatie binnen de instellingen was van meet af zwak. In 1997 constateerde de 
Bve-procescoördinatie dat al en voegde daar aan toe dat de betekenis van educatie 
voor de regionale inbedding zwak was.409 Ook de aansluiting leerling-arbeidsveld 
bleef onderwerp van controverse tussen onderwijsinstellingen en de landelijke 
organen en het bedrijfsleven. Die controverse hing samen met het verschil in visie 
op de pedagogische kerntaak van het beroepsonderwijs: het mede bijdragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van de individuele mens door middel van op de indivi-
duele leerloopbaan gerichte onderwijscurricula tegenover het adequaat voorzien 
in geschikte beroepsbeoefenaren op basis van gestandaardiseerde leertrajecten.410

De Web is veelvuldig onderwerp geweest van evaluaties.411 Hieronder komen 
beknopt enkele evaluaties die afkomstig zijn van instanties en auteurs die niet direct 

407 De Web en de Wvo zouden in principe tezamen een ‘sluitend aanbod van opleidingen’ moeten 
verzorgen. Mede door de verschillende fasering van ontwikkelingen in bve en vo ontstond er tus-
sen 1997 en 2002 al een gat in dat beoogde aanbod. (Bve procescoördinatie 48 (1997), Rapportage 
risicogroepen BVE.)

408 De recent ingezette ontwikkeling naar competentiegericht onderwijs zou in dat opzicht vooral 
beoordeeld moeten worden vanuit de vraag of deze ontwikkeling bijdraagt aan de verhoging van 
de toegankelijkheid van het systeem, omdat het beoogt de vermogens van mensen te ontwikkelen 
in relatie tot de beweeglijke arbeidsmarkt.

409 BVE-procescoördinatie 47 (1997), Decentralisatie van educatie. Signalen en trends. 
410 Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt, Over ‘hamers’ en ‘vasthouden’.
411 Tijdens de totstandkoming van de Web werden met betrokkenen en deskundigen door het depar-

tement onder andere simulaties en ex ante evaluatie-exercities uitgevoerd. 
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betrokken zijn bij het bve412 aan de orde. Aandacht wordt daarbij vooral geschonken 
aan herkenbare patronen in ontwikkelingen en thema’s en het eventuele duurzame 
karakter daarvan.413 

Al vrij snel na de invoering van de Web onderzocht de Algemene Rekenkamer de 
beleidsvoorbereiding van de Web. De Rekenkamer concludeerde dat de beleidsvoor-
bereiding niet eenvoudig te reconstrueren en daarom nauwelijks te controleren was. 
De met de Web nagestreefde doelen waren volgens de Rekenkamer onvoldoende 
toetsbaar geformuleerd en het instrument ’bekostiging’ moest nog worden voor-
bereid. Het gevolg daarvan was dat later niet kan worden nagegaan in hoeverre 
de doelen van de Web zijn gerealiseerd en in hoeverre de gekozen instrumenten 
hebben bijgedragen aan de realisering van die doelen. Wel had de Minister tijdens 
het proces inzicht verkregen in de mogelijke neveneffecten en uitvoeringsproblemen, 
in de regel op basis van overleg met ‘het veld’, en daarin een afweging gemaakt. 
De Rekenkamer ervoer vooral het ontbreken van een bekostigingssysteem als 
noodzakelijk om de Web te realiseren een ernstige zaak. Juist omdat dit systeem 
een belangrijke bijdrage had moeten leveren aan de verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs, volgens de Memorie van Toelichting op de Web. Impliciet 
oefende de Rekenkamer in het rapport kritiek uit op de Tweede Kamer omdat deze 
uitdrukkelijk de wens had om de Web per 1 januari 19996 in te voeren. Hierdoor 
werd de complexiteit van het ‘zeer gecompliceerde en omvangrijke proces’ nog 
eens versterkt.414 Het tempo van totstandkoming van de Web was in het licht van 
de genoemde complexiteit (onverantwoord?) hoog. In oktober 1992 stelde minister 
Ritzen de ambtelijke projectgroep Web samen. Al in maart van het daaropvolgende 
jaar lag er een Kernpuntennotitie Web en in november werd een conceptvoorstel 
Web gepresenteerd. Majeure beleidswijzigingen vereisten volgens de Rekenkamer 
een integrale ex ante-evaluatie. De ex-ante evaluatie die het ministerie had uitge-
voerd was niet integraal, bevatte geen samenhangend overzicht van de doelen van 
de Web en de gehanteerde probleemstelling werd ook niet beantwoord. Omdat het 
wetsvoorstel zelf en de Memorie van Toelichting geen samenhangend overzicht van 
doelen bevatte, stelde de Rekenkamer die zelf samen op basis van diverse beleids-
stukken. Zij kwam tot de volgende inventarisatie van beleidsdoelen van de Web415: 
kwaliteitsverbetering onderwijs, verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, 
vermindering bestuurslasten rijksoverheid, internationalisering en vermindering 
uitstroom ongekwalificeerden. Ook traceerde de Rekenkamer nog subdoelen: 
maatwerk, vergroting autonomie en het voeren van integraal beleid door de instel-

412 We laten evaluaties van het VNO-NCW, het Colo en de Bve Raad hier buiten beschouwing. 
413 In het Algemeen Overleg dat de Tweede Kamer in april 1997, vier maanden na invoering van de 

Web, voerde met de Minister komen veel van de in de evaluaties genoemde thema’s overigens al 
aan de orde (Tweede Kamer, 1997, Kamerstuk 23778).

414 De tijdsdruk was vooral het gevolg van de expiratiedatum van op dat moment nog vigerende wet-
ten en regelingen.

415 McDaniel construeert op basis van de parlementaire discussie vier hoofddoelstellingen en zeventien 
subdoelen. Zie: O.C. McDaniel, Jaarboek MR BVE-sector (Alphen a/d Rijn 2009), 293.
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lingen, vervolgens aandacht voor de beroepspraktijkvorming en het invoeren van 
de assistentopleidingen voor de zwakste leerlingen, het toelaten van commerciële 
instellingen tot het bestel en doelgroepenbeleid. Als instrumenten om die doelstel-
lingen te bereiken worden door de Rekenkamer de volgende genoemd: een nieuw 
bekostigingsmodel, een kwaliteitsbewakingssysteem, een kwalificatiestructuur en de 
Roc-vorming. Deze, gereconstrueerde, opsommingen geven inzicht in het complexi-
teit van het beleids- en implementatieproces. Het door de Rekenkamer gecreëerde 
onderscheid tussen doelen en instrumenten is immers arbitrair en afhankelijk van 
het perspectief van de beschouwer. Voor de meeste betrokkenen in de periode van 
de totstandkoming van de Web was de Roc-vorming het belangrijkste doel en waren 
de andere doelstellingen neveneffecten. Ook de Minister gaf in zijn reactie op het 
rapport van de Rekenkamer toe dat hij de Roc-vorming als doelstelling zag en dat 
hij dat doel in ieder geval wel had gekwantificeerd. Volgens de onderzoekers werd 
slechts in één opzicht in een latere fase een toetsbaar doel geformuleerd: het aantal 
ongekwalificeerde uitstromers zou van 30% naar 15% moeten zijn teruggebracht in 
2001.416 De Rekenkamer constateerde ten tenslotte dat de minster een zware wissel 
trok op de toekomst omdat er sprake was van een langdurig implementatietraject, 
waarbij ook het zo belangrijke bekostigingssysteem nog moest worden ingevoerd.

Vooruitlopend op de wettelijke evaluatie in 2001 maakte Minister Hermans gebruik 
van het verschijnen van het beleidsdocument Koers Bve 417 in september 2000 om 
maatregelen aan te kondigen voor wijzigingen van de Web. Eén van de voornemens 
daarbij stond haaks op het principe van de wet met betrekking tot vrijheid van de 
inrichting van het onderwijs. Er waren inmiddels twijfels gerezen over de kwaliteit 
van het onderwijs in de nieuwe Roc’s en de overheid wilde daarom het aantal 
verplichte lesuren per cursusjaar normeren (de 1000-urennorm). Dat voornemen 
vond echter geen doorgang, omdat de Minister met de BVE Raad overeenstemming 
bereikte over een alternatieve aanpak. Overigens stelde hij onder meer maatregelen 
voor met betrekking tot de doorstroom vmbo-mbo en de examinering.418 Met 
zijn voorstellen liep de minister de Stuurgroep die de formele evaluatie nog moest 
uitvoeren min of meer voor de voeten. Bovendien legitimeerde zijn optreden hem 
de uitkomsten van die evaluatie overwegend te negeren en zich te beperken tot een 
vooral procedurele reactie. Tot op zekere hoogte wel begrijpelijk, omdat hij op dat 

416 Dit streefcijfer is niet reëel gebleken; de uitvalpercentages hebben tien jaar na invoering van de 
Web nauwelijks verbetering laten zien.

417 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Koers BVE: perspectief voor het middelbaar 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (Zoetermeer 2000).

418 De Bve-Raad en het Colo namen de handschoen op en in april 2001 presenteerde de Stuurgroep 
examens Mbo onder voorzitterschap van W. J. Deetman een advies voor een als definitief bedoelde 
regeling. Daaruit vloeide vervolgens het Kwaliteitscentrum Examinering (Kce) voort, dat echter 
ook al spoedig onder curatele kwam te staan. Ook het vraagstuk van de examinering hing ten 
diepste samen met de strijd om de zeggenschap in de sector. De onderwijsinstellingen waren van 
mening dat zij verantwoordelijk waren voor de examens, de landelijke organen, lees de sociale 
partners, wilden dat het bedrijfsleven het daarin voor het zeggen kreeg, zoals dat het geval was 
voor de invoering van de Web in het cursorisch beroepsonderwijs. 
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moment zeker het bedrijfsleven niet van zich wilde vervreemden. Daarmee ontliep 
hij wel een confrontatie met de instellingen en de sociale partners. Het advies van de 
Onderwijsraad in 2000 met betrekking tot de Koersnota419 werpt eveneens licht op 
de hoofdproblemen in de uitvoering van de Web. De Raad merkt op dat verplichte 
drempelloze instroom voor de laagste opleidingsniveaus zich niet liet rijmen met 
outputbekostiging. (In het bekostigingssysteem was het aantal behaalde diploma’s 
een van de bekostigingsvariabelen.) Bovendien betwijfelde de Raad of het stelsel van 
‘countervailing powers’ garant kon staan voor een beter functionerend Bve-systeem. 
De verschillende actoren verkeerden immers in een afhankelijkheidspositie ten 
opzichte van elkaar. Daarbij was de positie van de deelnemer niet sterk genoeg om 
daarin een rol te kunnen spelen. De door de Web geïntroduceerde overeenkomsten 
tussen deelnemers, landelijke organen en onderwijsinstellingen leverden vooral veel 
administratieve lasten op, maar versterkten de positie van de deelnemers nauwelijks.

In 2001 presenteerde de Stuurgroep Evaluatie Web zijn rapport over de werking van 
de wet.420 Deze stuurgroep was ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen in 
de wet dat de werking van de wet voor 1 januari 2002 werd geëvalueerd. Die evalu-
atie kwam echter wat te vroeg, omdat de effecten van de wet op de loopbaan van 
de leerlingen nog niet kon worden gemeten vanwege de duur van de opleidingen. 
Daarmee bleek de evaluatie ook een groot deel van haar kracht bij voorbaat te 
hebben verloren421. Desondanks trok de Stuurgroep conclusies die op termijn van 
grote voorspellende waarde zouden blijken te zijn. De belangrijkste daarvan was 
wel dat de taken en verantwoordelijkheden van partijen niet altijd helder waren 
geregeld en dat in de geboden beleidsruimte de diverse actoren zich al snel een 
rol aanmaten, waardoor de handelingsvrijheid van de onderwijsinstellingen de 
facto werd beperkt. De nieuwe actoren (gemeenten, landelijke organen422) stelden 
regels op waarvoor de overheid niet verantwoordelijk meer was, maar die wel van 
invloed waren op de onderwijsinstellingen. De balans tussen de actoren was zoek 
geraakt. De Stuurgroep constateerde dat het mbo ‘thans te zeer naar het pijpen 

419 Onderwijsraad, Advies Koers BVE, uitgebracht aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen (Den Haag 2000).

420 Stuurgroep Evaluatie Web, De Web. Van eenvoud naar evenwicht (Den Haag 2001).
421 Zie voor wetgevingsimplementatie en –evaluatie: K. Polder, Implementatie van wetgeving in onderwijs. 

Beleidsevaluatie-onderzoek in basisonderwijs en volwassenen-educatie (Apeldoorn 2006). Polder 
merkt op dat de lengte van de beleidsketen van invloed is op de vervorming van de beleidsintenties. 
De evaluatie van de Web kan worden beschouwd als een vorm van ‘tijdens-evaluatie’ gezien het 
moment in de beleidscyclus. 

422 Op een laat moment in de parlementaire behandeling van de WEB is door de Landelijke Organen 
en de instellingen onderhandeld over de onderlinge verdeling van bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden. Vanwege het gevoelige karakter ervan was het aanvankelijk de bedoeling van de 
minister om deze verdeling in de wet open te laten, onder verwijzing naar een later op te stellen 
algemene maatregel van bestuur. De uitkomsten van de onderhandelingen – het zogenaamde 
Sebastiaan-akkoord (Akkoord op hoofdlijnen tussen Colo en Bve-samenwerkingsverband 1995) 
zijn op het allerlaatste moment in de wet opgenomen. Achteraf kan de vraag worden gesteld of de 
uitgangspunten van dit akkoord voldoende doordacht zijn en zijn er vraagtekens te plaatsen bij 
de snelheid van invoering daarvan in de wet.
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van het bedrijfsleven moet dansen’. Desondanks concludeerde de Stuurgroep dat 
de Web veel mogelijkheden bood die benut moesten gaan worden. Een van de 
belangrijke doelstellingen van de Web was het verbeteren van de positie van de 
onderwijsdeelnemer en het borgen van de toegankelijkheid van het systeem. Het 
(wetenschappelijk) evaluatief onderzoek naar de resultaten leverde onder andere de 
volgende conclusies op. Het gehanteerde bekostigingssysteem bleek niet bevorderlijk 
te zijn voor toegankelijkheid en individueel maatwerk.423 Daarnaast verliep de 
doorstroom van de leerlingen uit het vmbo naar het mbo niet optimaal, hetgeen 
deels het gevolg was van het niet aansluiten van de onderwijsprogramma’s en het 
niet synchroon lopen van de verschillende wettelijke regimes. Tenslotte leidde de 
aansturing door de gemeenten van de Volwasseneneducatie tot coördinatieproble-
men die nadelig uitwerkten voor de deelnemers424 met name voor volwassenen die 
alsnog een avo-diploma wilden verwerven.

Ook de Stuurgroep signaleerde de in de wet gecreëerde spanning ten gevolge van 
de taakverdeling tussen de onderwijsinstellingen en de landelijke organen. Die 
spanning was eerder ook door de wetgever geconstateerd, zo blijkt uit de Memorie 
van Toelichting, maar werd niet door de wet opgelost. De Stuurgroep stelde mede 
op grond daarvan voor om het aantal landelijke organen terug te brengen tot vier. 
Dat voorstel leidde tot heftige reacties van de zijde van de belangenorganisatie van 
de landelijke organen, het Colo, en gaf nieuw voedsel aan de belangenstrijd tussen 
de Bve Raad en het Colo. Een belangrijke constatering van de Stuurgroep was dat 
de kwalificatiestructuur mede door de sterke focus op de vraag van de arbeidsmarkt 
als gevolg van de werking van het macrodoelmatigheidsbeginsel425 te gemakkelijk 
aanstuurde op een grote differentiatie aan opleidingen426, waarbij onvoldoende 
rekening werd gehouden met de interesses en capaciteiten van het leerlingenpo-
tentieel. De Stuurgroep constateerde ook positieve trends en ontwikkelingen. Wat 
echter ontbrak was het instrumentarium van prestatie-indicatoren. Er kon feitelijk 
niet worden gemeten welke winst ten opzichte van het verleden werd geboekt. De 
instellingen beschikten ook niet over relevante sets van data, omdat die niet waren 
ontwikkeld. Al met al functioneerde het systeem onvoldoende op het terrein van 

423 De outputbekostiging was mede gebaseerd op het aantal uitgereikte diploma’s, maar leidde niet tot 
verhoging van het macrobudget. Als alle instellingen optimaal zouden presteren schoten ze er dus 
niets mee op. Bovendien kaapten in tijden van hoogconjunctuur werkgevers de goede leerlingen 
al weg voordat ze gediplomeerd waren, hetgeen de instellingen nauwelijks te verwijten viel.

424 De Stuurgroep plaatst zijn evaluatie tegen de volgende achtergrond. De Web verving vier wetten, 
vele regelingen en uitvoeringsbesluiten. Naast 43 roc’s en 15 aoc’s, waren er nog 15 vakinstellingen. 
Daarnaast waren er 75 niet-bekostigde instellingen, 21 landelijke organen, 50 exameninstellingen, 
drie innovatiecentra, 500 gemeenten, 150.000 leerbedrijven, 425.000 deelnemers mbo en 150.000 
deelnemers volwasseneneducatie. Tenslotte werkten er zo’n 33.000 mensen in de sector. Het geheel 
stond voor 4,8 miljard gulden op de begroting 2001.

425 Dit beginsel hield in dat nieuwe opleidingen alleen mochten worden aangeboden als er voldoende 
vraag was van de zijde van het bedrijfsleven. Aanvankelijk was hier zelfs een speciale commissie 
voor in het leven geroepen. Koers Bve schafte de toets op dit principe weer af.

426 Zo groeide het totaal aantal beroepsopleidingen dat werd verzorgd tussen 1997 en 1999 van 5177 
naar 7293. 
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de toegankelijkheid en ten aanzien van de gedeelde verantwoordelijkheid. Daarmee 
werden twee belangrijke doelstellingen van de wet onvoldoende gerealiseerd. Als 
kaderwet werd de Web geprezen vanwege de geboden ruimte, in zijn praktische ef-
fecten functioneerde hij onvoldoende, mede als gevolg van het handelen van actoren. 
Het beoogd handelen echter kon de wet in een aantal gevallen niet afdwingen. De 
Stuurgroep constateerde dat de checks in de praktijk werden uitgeoefend om het 
functioneren van de onderwijsinstellingen te beoordelen en dat ze er niet waren 
om die van de overige actoren kritisch te volgen. De onderwijsinstellingen werden 
afgerekend op hun prestaties, maar waren daarbij afhankelijk van de prestaties van 
de overige actoren. 

Ook de onderwijsinspectie evalueerde de wet in een eigen rapport. De inspectie was 
minder kritisch dan andere organisaties. 427 In hoofdlijnen bood de wet volgens de 
inspectie voldoende ruimte, maar maakten de actoren daar onvoldoende gebruik 
van. De inspectie legde de Zwarte Piet dus vooral bij het onvoldoende functioneren 
van de actoren in het bestel. De inspectie was tevreden over de resultaten van de 
omvangrijke fusieprocessen en spreekt van ‘een overzichtelijk en pluriform geheel 
van relatief autonome onderwijsvoorzieningen, dat beantwoordt aan de maatschap-
pelijke en individuele vraag naar beroepsonderwijs en educatie. Het particulier 
onderwijs maakt hiervan op basis van gelijkwaardigheid deel uit voor zover het 
door de overheid is erkend.’ Bezorgd was de inspectie over het uitblijven van de 
onderwijskundige integratie van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Dat 
was een belangrijke doelstelling van de Web. Ook het voortijdig schoolverlaten bleef 
onverminderd hoog en men was zeer ontevreden over de kwaliteit van de exami-
nering. Uitgebreid ging de inspectie in op de thema’s toegankelijkheid, flexibiliteit 
en maatwerk. De instellingen hadden de opdracht maatwerk te verzorgen, met 
name voor kansarme doelgroepen waarbij opleidingen zodanig ingericht moesten 
zijn dat deelnemers in eigen tempo onderwijs kunnen volgen. De inspectie stelde 
daarbij vast dat de instellingen aanzienlijke hoeveelheden ‘risicodeelnemers’ binnen 
de poorten kregen, mede vanwege de transitie waarin het lbo zich bevond. Tot op 
zekere hoogte was het mbo het vangnet geworden voor de uitval in het vmbo. Daartoe 
waren de mbo-instellingen echter niet altijd geëquipeerd en de wetgever had dat 
ook niet als zodanig voorzien. Flexibilisering van instroomtijdstippen werd, zo stelt 
de inspectie, gehinderd door de vaste teldatum in het mbo. Leerlingen die dan nog 
niet waren ingeschreven telden niet mee voor de bekostiging. Door gemeentelijk 
beleid werd het voor autochtonen moeilijker om specifieke educatietrajecten te 
volgen. Al met al was de inspectie vrij kritisch over de mate waarin de instellingen 
de toegankelijkheidsdoelstellingen van de Web wisten te realiseren.

427 Inspectie van het Onderwijs, Van Web tot werkelijkheid. Een rapport over de evaluatie van de Web 
(Den Haag 2001).
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De Onderwijsraad kwam in 2001 eveneens met een ‘voorlopige’ evaluatie van de 
Web.428 De Raad deelde wel de bevindingen van de Stuurgroep maar niet de aanbe-
velingen. Met name omdat die laatste vooral betrekking hadden op bestelingrepen. 
De Raad vond dat het daarvoor nog veel te vroeg was. De Raad kiest bewust voor 
een onderwijskundige invalshoek, omdat die te veel onderbelicht was gebleven in 
eerdere rapporten. Opmerkelijk is dat in het advies wordt teruggekeken op de kritiek 
die de Raad eerder had uitgeoefend op de wetsvoorstellen uit 1994. Die kritiek vormt 
mede het kader van het oordeel van de Raad zeven jaar later. De Raad stelt dat de 
toegankelijkheid vergroot lijkt, maar dat er van maatwerk nog maar weinig terecht is 
gekomen. Ook de doelstelling doorlopende leerlijnen te realiseren, zowel verticaal als 
horizontaal – van bol naar bbl en vice versa en van educatie naar beroepsonderwijs 
– was nauwelijks gerealiseerd. De Raad wijt een deel van het onderpresteren van het 
systeem aan het grote aantal actoren in het veld en de onduidelijkheden met betrek-
king tot rollen en verantwoordelijkheden. Een van de adviezen die de Raad gaf, was 
de mogelijkheid te overwegen om Roc’s in staat te stellen te fuseren met instellingen 
voor avo en hbo teneinde de vele barrières voor doorlopende leerlijnen te slechten. 
Daarbij wees de Raad ook op het risico van monopolievorming door Roc’s. Ook 
opperde de Raad de ‘weeffout’ die in de Web was gecontinueerd, de positionering van 
het Vavo binnen het beroepsonderwijs in plaats van binnen het algemeen vormend 
onderwijs, te herstellen. Tenslotte pleitte de Raad nadrukkelijk voor het herinrichten 
van de kwalificatiestructuur conform de principes van het competentiegericht 
opleiden. Daarmee zou de transparantie van de kwalificatiestructuur toenemen 
en kon er een einde komen aan de gedetailleerdheid van de kwalificatieprofielen. 
De Raad zag kennelijk de systeemeigenschappen van het bestel als belangrijke 
veroorzakers van het onvoldoende functioneren ervan. Tenslotte noemde de Raad 
onder meer de ‘kwalificatiestructuur nieuwe stijl’ en wetswijzigingen op termijn 
‘majeure thema’s’. Opgemerkt moet worden dat al in 1994 de Onderwijsraad deze 
risico’s in beeld had gebracht in zijn advies en daarbij nadrukkelijk wees op het feit 
dat uiteindelijk de onderwijsinstellingen verantwoordelijk waren voor de invulling 
van de onderwijsprogramma’s – inclusief het beroepspraktijkvormende deel – en 
de bepaling van de leerweg en niet de landelijke organen.

In hun eindrapport429 doet een groep onderzoekers van de Interdepartementale 
Management leergang in 2008 verslag van het functioneren van het bve-systeem 
vanuit het oogpunt van de effectiviteit van het overheidsbeleid. Hun conclusies 
vormen een actualisering van de opvattingen van de Stuurgroep in 2001. De aan-
sluiting onderwijs-arbeidsmarkt blijkt nog steeds een ‘ongeïdentificeerd, ongetemd 
probleem’ te zijn. Er was tussen betrokken partijen – scholen, overheid, gemeenten 
en bedrijfsleven – geen feitelijke overeenstemming over de beleidsdoelen. Dat leidde 
vooral tot nieuw tussentijds beleid en accumulatie van beleid, waarmee de tekort-

428 Onderwijsraad, WEB: Werk in uitvoering. Een voorlopige evaluatie van de Wet Educatie en Beroeps-
onderwijs (Den Haag 2001).

429 J. Heijs e.a., Geknipt en geschoren. Hoe een kleinere overheid bijdraagt aan een effectievere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Den Haag z.j). 
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komingen van bestaand beleid moesten worden gecompenseerd. De onderzoekers 
stellen vast dat de doelstellingen van de Web politiek ideologisch bepaald zijn en 
uitgaan van een bepaald mens- en maatschappijbeeld en dat de interpretatie daarvan 
door verschillende betrokkenen ook verschillend is. De werkgevers oriënteren zich 
op het opleiden van ‘goed inzetbare arbeidskrachten’, de onderwijsinstellingen 
zijn gericht op het opleiden van ‘breed georiënteerde mondige burgers’. Dat alles 
leidt tot veel bestuurlijke drukte als gevolg van twee systeemfouten – een te hoog 
ambitieniveau en onhaalbaarheid van doelstellingen – en tot het verkeerd hanteren 
van bestuurlijke prikkels, zo concluderen de samenstellers.

Als we de evaluaties van het functioneren van de Web over een periode van zo’n 
tien jaar beschouwen, worden enkele opvallende constanten zichtbaar430, die ook 
al tijdens de svm-operatie een rol speelden. De belangrijkste zijn de permanente 
bestuurlijke spanningen en belangentegenstellingen tussen actoren. Spanningen die 
door de Web niet werden opgelost, maar zelfs versterkt. Daarnaast wordt duidelijk 
dat de institutionele herstructurering van het scholenveld, ondanks alle aan overige 
doelen gewijde woorden, uiteindelijk het belangrijkste doel was.431 Toch is zelfs dat 
doel niet gerealiseerd volgens de oorspronkelijke plannen en ziet het scholenveld er 
uiteindelijk anders uit dan de inzet van de minister oorspronkelijk was en ook dat 
creëert een eigen, niet voorziene, dynamiek. Omdat er geen nulmeting is gehouden 
voorafgaande aan de invoering van de Web met betrekking tot de prestaties van 
het pre-websysteem en er ook verder nauwelijks sprake is van meetbare doelstel-
lingen, is moeilijk na te gaan wat de toegevoegde waarde van de totale operatie is 
geweest voor de samenleving in het algemeen en de jongere in het bijzonder. Wel 
kunnen we de volgende constateringen doen. Anno 2010 is de inrichting van de 
kwalificatiestructuur nog steeds onderwerp van debat, ruim zeventien jaar na de 
start van het ontwerpproces in1992. Deze structuur kan worden beschouwd als 
een voorbeeld van een industrieel georiënteerde kwaliteitsstandaard432, in een 
context waarin standaardisatie van producten wordt nagestreefd. Dit principe 
verhoudt zich, zoals de evaluatie van de Web duidelijk heeft gemaakt, niet optimaal 
tot de dynamiek van de moderne beroepenwereld en blijkt ook niet blijvend te 
garanderen dat opleidingen feitelijke waarde op de arbeidsmarkt hebben.433 Een 
belangrijke functie van de kwalificatiestructuur was de aanwezigheid van een 
landelijk geldende standaard voor ontwerp, uitvoering en toetsing van opleidingen 

430 Die constanten zijn terug te vinden in de doelstellingen van het Kabinet zoals geformuleerd in 
de begroting 2006 met betrekking tot het Bve-veld. Als zodanig kan deze begroting ook worden 
gezien als een samenvatting van de thema’s die al een decennium lang de agenda domineren.  
(Kamerstukken 2005/2006 30 300.VIII. Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie 
van cultuur, onderwijs en wetenschap.)

431 Tot die conclusie komen ook de onderzoekers die in 2009 een rapport schreven over de toekomst 
van het Mbo: H. Schuit e.a., Kiezen en delen.

432 Meijers, Het verantwoordelijkheidsdilemma.
433 Met name op grond van die overweging werd later de wending gemaakt naar beroepscompetenties 

als basis voor de kwalificatiestructuur, hetgeen uiteindelijk in het begin van de 21e eeuw uitmondde 
in het zogenaamd competentiegericht onderwijs in het mbo.
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met als doel diploma’s met landelijk civiel effect te genereren. Voor de instellingen 
bleef de kwalificatiestructuur vooral een extern opgelegde (kwaliteits)standaard, die 
onvoldoende aansloot bij de eigen pedagogische doelstellingen en flexibilisering van 
leerwegen, het beoogde maatwerk, bemoeilijkte.434 In die zin leverde ook deze poging 
om op macroniveau de verbroken verbinding tussen de wereld van het werken en 
die van het leren in de lokale situatie te herstellen onvoldoende resultaten op. De 
concepten ‘maatwerk’ en ‘kwalificatiestructuur’ behoren eveneens tot verschillende 
paradigma’s. De kwalificatiestructuur beoogt medewerkers ‘op maat’ af te leveren, 
’maatwerk’ beoogt een onderwijsprogramma te accommoderen dat afgestemd is op 
de vraag en capaciteiten van de deelnemer.435 Het principe van de kwalificatiestruc-
tuur is geïnspireerd op de ontwikkelingen in Engeland en mede gebaseerd op het 
Duitse model. Dat laatste heeft echter hechte wortels in de structuur van de Duitse 
arbeidsmarkt, is nauw verbonden met de functie van de arbeidsovereenkomsten, 
de cultuur van de ‘Facharbeit’ en het specifiek Duitse concept van het ‘Beruf ’. In 
de Nederlandse situatie ontbreekt deze gemeenschappelijke culturele basis over-
wegend voor het voormalige middelbare beroepsonderwijs.436 Uit internationaal 
vergelijkende studies blijkt dat de (nationale) overheid maar beperkte invloed kan 
uitoefenen op het samenspel tussen markten en instituties. Met name de heersende 
arbeids(markt)verhoudingen en de strategieën van bedrijven zijn van veel directere 
invloed. De marges voor overheidsbeleid inzake de Nederlandse beroepskwalifica-
tiemarkt zijn daarom smal. In dat licht kan de vraag worden gesteld of de overheid 
in haar poging met de Roc-vorming ook de kwalificatiemarkt tot haar domein te 
maken uiteindelijk haar hand niet overspeelt.437

De aansluiting van het mbo met vmbo enerzijds en hbo anderzijds is eveneens nog 
steeds een zorgpunt, evenals het uitvalpercentage. In 2001 introduceerde de com-
missie Boekhoud438 het fenomeen ‘beroepskolom’, een conceptueel noodverband 
voor het uiteengetrokken bouwwerk van het beroepsonderwijs en een poging 
om weer samenhang te brengen in het stelsel beroepsonderwijs. De commissie 
bepleitte dat de loopbaan van de leerling centraal moest komen te staan, waarbij 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding van groot belang waren. Anno 2006, tien jaar 
na de Roc-vorming, concluderen Kuijpers en Meijers dat er van de hiervoor nood-
zakelijke dialoog tussen leerling en docent/stagebegeleider in het vmbo, mbo en 

434 Onderwijsraad, Advies Koers BVE, 126.
435 S. Waslander, Wat scholen beweegt, over massa-maatwerk, onderwijspraktijk en examens in het 

voortgezet onderwijs, (Arnhem 2004). 
436 W.F. Greinert, The German philosophy of vocational education, in: L. Clarke en C. Winch, Voca-

tional Education. International approaches, developments and systems (London/New York 2007), 
57. Het Duitse model staat onder druk, omdat het concept van het ‘Beruf ’ als organisatieprincipe 
in beperkte mate aansluit bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. De grenzen tussen ‘Berufe’ zijn 
zowel inhoudelijk als formeel zo scherp dat ze onvoldoende tegemoet komen aan de eisen van de 
moderne arbeidsorganisatie.

437 H. van Lieshout, ‘Marktwerking in het beroepsonderwijs: internationale vergelijking’, in: Onder-
wijsraad, Onderwijs in de markt (Den Haag 2001).

438 Commissie Boekhoud, Doorstroomagenda Beroepsonderwijs (’s-Gravenhage 2001). 
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hbo nog nauwelijks sprake is.439 De ‘loopbaan van de leerling’ lijkt een metafoor 
te zijn geworden voor de gebruikelijke massacodificatie in het onderwijs. Juist 
het bestaan van zoiets als de ‘beroepskolom’ – in zekere zin is daarbij sprake van 
weer een nieuw concept en een correctie op de principes van de Web – bevordert 
foutieve en ongemotiveerde opleidingskeuzes op sleutelmomenten in de loopbaan 
van leerlingen. Kortom: ook de ‘beroepskolom’ als hersteloperatie blijkt mede bij te 
dragen aan de problematiek van voortijdig schoolverlaten.440 De vraag kan gesteld 
worden of het Web-systeem fundamenteel en substantieel de toegankelijkheid van 
het bestel voor jongeren heeft verbeterd. Anno 2010 hebben de Roc’s besloten om 
het beroepsopleidingensysteem weer in tweeën te splitsen. De hogere opleidingen 
(niveau 3 en 4) worden weer beschouwd als het echte middelbaar beroepsonderwijs 
en worden als zodanig nadrukkelijk onderscheiden van de opleidingen op niveau 1 
en 2, dat het funderend beroepsonderwijs wordt genoemd. Waarmee we tot op zekere 
hoogte weer terug zijn bij de situatie van voor de Web. Het valt op dat de wetgever 
zowel bij de svm-operatie als bij de invoering Web veel haast had, dat er in beide 
gevallen geen sprake was van een reëel en verantwoord financieel beleidskader en 
dat bijna alle aandacht en energie gericht was op de institutionele hervormingen, 
schaalvergroting en reconstructie. Achteraf gezien lijkt het belangrijkste doel van 
de overheid uiteindelijk toch vooral te zijn geweest het creëren van een bestel dat 
tegemoet kwam aan enig werkelijk duurzaam gebleken doelstellingen van de over-
heid met betrekking tot het onderwijsbeleid: beheer en (arbeidsmarkt)allocatie.441 

Het Advies van de commissie Rauwenhoff442 uit 1990 lijkt achteraf gezien, met enige 
vertraging als gevolg van de svm-operatie, op de principes van de Web uiteindelijk 
van grote invloed te zijn geweest. Rauwenhoff formuleerde als centrale probleemstel-
ling: hoe komen we tot optimale bewegingsvrijheid van alle betrokkenen – bedrijven, 
scholen, leerlingen – waardoor onderling zodanig wordt gecommuniceerd en 
ervaringen worden teruggekoppeld dat onderwijs en arbeidsmarkt in hun onderlinge 
wisselwerking beter functioneren in een perspectief van levenslang leren.443 Het zorg 
dragen voor de toegankelijkheid van het systeem beroepsonderwijs werd als een 
kerntaak van de overheid gezien. De zelfstandige school zou hierin de spilfunctie 
moeten vervullen. De door Rauwenhoff aanbevolen verplichte startkwalificatie voor 
alle jongeren zou in de Web worden geregeld, evenals de verregaande integratie 
van beroepsonderwijs- en opleidingen en volwasseneneducatie en buitenschoolse 
vormen van scholing voor jongeren. Tenslotte kregen de aanbevelingen voor grote 
autonomie van scholen eveneens door de Roc-vorming hun concretisering. De ver-
regaande voorstellen van Rauwenhoff met betrekking tot de bekostigde verblijfsduur 
voor individuen – het bekostigd leerrecht met het recht om niet-verbruikte middelen 

439 Houtkoop, Controverse en perspectief, 276. 
440 F. Meijers, M. Kuijpers en J. Bakker, Over leerloopbanen en loopbaanleren (Driebergen 2006).
441 Onderwijsraad, Onderwijsbeleid sinds de jaren zeventig. Werkdocument bij het advies Dereguleren 

met beleid, studie naar effecten van deregulering en autonomievergroting, (Den Haag 2000).
442 Commissie Rauwenhoff, Onderwijs-arbeidsmarkt.
443 Ibid., 11.
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in het onderwijs op individuniveau ook na de schooltijd nog te gebruiken – werden 
echter niet overgenomen in de Web. Invoering van deze voorstellen zouden een 
principiële doorbraak hebben betekend voor de toegankelijkheid van het bestel. 
Het recht op het volgen van onderwijs zou daarmee losgekoppeld zijn van de insti-
tuutsgerichte bekostigingprincipes. Rauwenhoff verbond hieraan wel een maximum 
verblijfsduur met het doel individuen te stimuleren om meer bewust om te gaan met 
de onderwijsloopbaan. Opvallend is de centrale plaats die het belang en de loopbaan 
van het individu innemen in het denken van Rauwenhoff. De toegankelijkheid van 
het onderwijs als deel van het traject van leren en werken was voor deze commissie 
voorwaarde voor maatschappelijke participatie. De commissie Rauwenhoff oefent in 
dat licht scherpe kritiek uit op het functioneren van het toenmalige onderwijsbestel 
gezien het vraagstuk van de vroegtijdige schoolverlaters en het te lage rendement 
van het onderwijs.444

4.  Overheid, onderwijsbestel en toegankelijkheid 

4.1  Inleiding

Het thema ‘toegankelijkheid’ is de kern van de vraagstelling van deze studie en 
is als zodanig het verbindende element tussen de verschillende onderdelen van 
het contextonderzoek. Het is ook het primaire aangrijpingspunt voor de analyse 
van de biografische data. Zodra onderwijs, als instituut en als maatschappelijk 
domein, het leven van individuen raakt, is er sprake van een groot aantal, complex 
samenhangende elementen die van invloed zijn op die confrontatie. Elementen 
die te maken hebben met het functioneren van de overheid, het functioneren van 
door de overheid ingezette instrumenten, van institutionele, procedurele, politieke, 
juridische en organisatorische aard, en het functioneren van individuen. Wat ook 
de ideologische en politieke achtergronden zijn van onderwijsbeleid, uiteindelijk 
slaan de effecten daarvan altijd neer op de individuele levensloop van mensen. De 
al of niet beoogde effecten van dat beleid zullen dus altijd mede op dat microniveau 
waarneembaar zijn. Anderzijds kan de wijze waarop het individu zich ontwikkelt, 
mede gegeven dat beleid, uitsluitend op individu-niveau worden geregistreerd. 
Alleen op dat niveau immers laat zich nagaan op grond waarvan feitelijke keuzes 
zijn gemaakt en hoe die zich verhouden tot doelstellingen van beleid.

Daarom gaat we in dit hoofdstuk nader in op de (historische) rol van de overheid 
met betrekking tot de vormgeving van het onderwijsbestel, lichten we enkele 
kenmerken daarvan toe mede in verband met het vraagstuk van sociale stratificatie 
en gaan we in het bijzonder in op het thema toegankelijkheid zelf in samenhang 
met het meritocratisch principe. 

444 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijkdom van het onvoltooide.
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4.2  Overheid en onderwijsbestel 

Als we op de aard van het verband tussen staat en onderwijs nader ingaan, moeten 
we met Durkheim een verschil maken tussen de ontstaansverklaring, de causale 
relatie, en de voortbestaansverklaring die gebaseerd moet zijn op de functie van het 
onderwijsbestel als sociaal feit.445 Daarom geven we eerst een beknopte weergave 
van de wijze waarop het onderwijsbestel is ontstaan. Daarna gaan we nader in op 
de functies van het bestel voor de staat en in de samenleving. 

Westerse natiestaten zijn rond 1800 tot ontwikkeling gekomen en kenden nieuwe 
politieke kenmerken. Ze vertoonden een welomschreven territorium als resultaat 
van internationale onderhandelingen en deze werden daardoor ook erkend. Ze 
beschikten over het geweldsmonopolie waardoor macht kon worden uitgeoefend 
en wetgeving kon worden gehandhaafd. Rechten en plichten van burgers konden 
worden geborgd en afgedwongen. Dit geheel van verschijnselen zorgde ervoor 
dat natiestaten politiek gezien legitimiteit tot handelen verwierven en daarmee de 
loyaliteit van burgers konden winnen en behouden.446 Met de groei van natiestaten 
ontstaan ook nationale economieën en andere verhoudingen tussen burgers en 
overheid. Zowel het toenemende belang van de individuele koopkracht als van de 
nationale welvaart leiden tot nieuwe mechanismen in de relatie tussen individu en 
staat. Individuele inkomenshandhaving wordt een collectief staatsbelang. De factoren 
kapitaal en arbeid worden dominant en daarmee wordt ook het marktmechanisme 
geïntroduceerd. De staat krijgt een rol bij de instandhouding van het kapitalistisch 
systeem en bij de borging van de sociale belangen van de bevolking. Door de toe-
nemende complexiteit van de samenleving wordt de onderlinge afhankelijkheid van 
mensen groter. Dat proces krijgt grofweg op twee manieren zijn beslag. De effecten 
van menselijk handelen en keuzes van mensen op het handelen en de positie van 
anderen nemen toe, direct of indirect. Iemands tekorten of tegenslagen kunnen 
(indirect) gevolgen hebben voor anderen. Dat betekent dat er een collectief belang 
is bij het mitigeren of corrigeren van die individuele tekorten. Anderzijds ontwik-
kelen zich ‘menselijke interdependentieketens’447 ook als patronen van verbindingen 
die mensen met elkaar aangaan, contractueel en sociaal. De wetgevende rol van 
de overheid wordt daarom essentieel voor het functioneren van die samenleving. 
Er ontstaan een private en een collectieve sector, waarbij de overheid steeds meer 
een prominente rol gaat spelen in het publieke domein. In dat domein ontwikkelt 
zich ook het nieuwe burgerschap, gesteund en gestimuleerd door de komst van 
democratische grondrechten en collectieve emancipatiebewegingen. Burgers krijgen 
toegang tot vitale functies in de samenleving op het gebied van politiek, ambtenarij 

445 De Jong, Grootmeesters van de sociologie, 74. Met het begrip functie doelde Durkheim op elk signi-
ficant effect dat een verschijnsel heeft op de algemene conditie of ontwikkeling van de samenleving.

446 F. de Vijlder, Natiestaat en Onderwijs. Een essay over de erosie van de band tussen onderwijssystemen 
en de Westerse natiestaten (’s-Gravenhage 1996).

447 A. de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde 
Staten in de nieuwe tijd (Amsterdam 1996), 14. 
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en rechtspraak. Kiesrecht wordt een algemeen goed. Die burgers emanciperen zich 
ook door zich toegang te verschaffen tot kennis en kunde. In eerste instantie doen 
ze dat door zelf het initiatief te nemen tot het oprichten en instellen van opleidings-
instituten. Later in de tweede helft van de 19e eeuw gaan nationale staten ook over 
tot het reguleren van en voorzien in onderwijs. Steeds meer mensen maken daar 
gebruik van. Onderwijs ontwikkelt zich tot een algemeen toegankelijk cultuurgoed 
en tot een grondrecht in de samenleving.

Aan de bemoeienis van de overheid met het onderwijs ligt een groot aantal simultaan 
verlopende ontwikkelingen en processen ten grondslag: industrialisatie, toenemende 
arbeidsdeling, oprichting van collectieve belangenorganisaties, ontwikkeling van 
sociale instituties, de groei van logistieke en communicatieve netwerken. Deze 
werden zodanig sturend op de ontwikkelingen in de samenleving dat de overheid 
wel genoodzaakt was zich daar actief mee te bemoeien wilde zij haar gezag blijven 
uitoefenen en haar soevereiniteit handhaven. Dat laatste aspect wordt door velen be-
nadrukt.448 Het belang van de staat bij massaonderwijs lag niet alleen bij de feitelijke 
effecten ervan, maar met name in het waarneembare, institutionele karakter ervan. 
Het nationale onderwijs was als het ware mede de uitdrukking van de kracht en de 
macht van de staat. Het bevestigde haar autoriteit en nationale verantwoordelijk-
heid. Thelen449 geeft aan dat in de nazi-periode de rol van de overheid in Duitsland 
met betrekking tot standaardisering en certificering van beroepsopleidingen fors 
werd uitgebreid. De overheid vergrootte daarmee zowel haar greep op de aard van 
de opleidingen als op de politieke indoctrinatie van de nieuwe werknemers. In die 
zin is de institutionele rol van het onderwijs te vergelijken met die van de nationale 
krijgsmacht. Kosteloos onderwijs en leerplicht zijn daarvan een uitdrukking evenals 
de tot ver in de 20e eeuw gehandhaafde (eveneens gratis aangeboden) militaire 
dienstplicht. Patriottisme en nationalisme worden bevorderd door de natiestaat en 
onderwijs en leger vormen daarvoor belangrijke voorwaarden. Natiestaten kunnen 
in die zin niet alleen worden gedefinieerd als collectieve verdedigingseenheden450, 
maar ook als collectieve educatie-eenheden. Naast het beschikken over een eigen 
krijgsmacht, wordt collectief lager onderwijs een universele norm voor de moderne 
staat, een noodzakelijke voorwaarde om als staat serieus genomen te worden en om 
als staat te communiceren met de burgers. Overigens wijzen zowel Mills als Berlin 
op het belang van de natiestaat op haar beurt voor de identiteitsvorming van het 
individu.451 Van Aalst haalt in 2001 een Frans overheidsrapport aan waarin wordt 
gesteld dat de school er in de eerste plaats is om de eenheid van de republiek te 
waarborgen, samen met het leger en de justitie. De maatschappelijke functie van 
het onderwijs kan dus zelfs binnen de Westeuropese landen in de moderne tijd 

448 De Vijlder, Natiestaat en onderwijs, 65.
449 K. Thelen, How institutions Evolve; The political economy of skills in Germany, Britain, the United 

States, and Japan (Cambridge 2004).
450 De Swaan, Zorg en de staat, 17.
451 Mills, The sociological imagination; I. Berlin, Twee opvattingen van vrijheid (Amsterdam 2010).
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nog fundamenteel verschillen.452 Alfabetisme werd een voorwaarde voor adequaat 
burgerschap. Daarmee vervult onderwijs een belangrijke rol bij de transformatie van 
de samenleving als collectiverings- en moderniseringsproces. Door het politieke 
belang dat onderwijs vormt voor de overheid heeft de daarmee samenhangende 
omvang van de onderwijsinfrastructuur, in zowel fysieke, juridische als organisa-
torische zin, zich zodanig ontwikkeld dat alleen nog maar de staat het vermogen 
heeft om de infrastructuur in stand te houden. Een van de systeemrisico’s is daarmee 
trouwens ook gedefinieerd. Kortom: in moderne samenlevingen is de zorg voor 
zieken, het onderricht aan onwetenden en het onderhoud van behoeftigen een col-
lectieve aangelegenheid geworden: het werkterrein van een bureaucratisch bestuur 
onder beheer van de nationale staat.453 Enerzijds kan worden waargenomen dat het 
bestel qua voorzieningen langzamerhand differentieert anderzijds is er sprake van 
centralisatie en formalisatie als het gaat om de greep van de overheid op het bestel. 
Onderwijssystemen zijn tegelijkertijd ook fenomenen die de kennis en concepten 
van hun tijd weerspiegelen. Onderwijssystemen die zijn gegroeid in de tweede helft 
van de 19e eeuw en later, zijn daarom conceptueel schatplichtig aan en gemodel-
leerd conform toenmalig moderne opvattingen van inrichting van organisaties en 
productie-eenheden. Ook de verzorgingsstaat, door De Swaan gedefinieerd als ‘een 
uitgestrekt conglomeraat van nationale, dwingende en collectieve arrangementen 
ter remediëring en beheersing van de externe effecten van tekorten en tegenslag’454, 
zoals die na de Tweede Wereldoorlog ontstaan is, creëerde zijn eigen kenmerkende 
adequaat geachte onderwijsbestel, waarvan bijvoorbeeld de Mammoetwet (1968) 
en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (1996) uitingsvormen zijn. De opkomst 
van het lager onderwijs was een universeel verschijnsel in westerse staten. Toch 
kan dit proces niet uitsluitend worden gezien als een structureel-functionalistisch 
sociologisch verschijnsel455, waarbij de vormgeving en institutionalisering van het 
onderwijs het gevolg was van de functionele veranderingen in de samenleving 
en, bijvoorbeeld, de opkomst van de kapitalistische productiewijze. Vanuit die 
optiek wordt de opkomst van het nationale onderwijs bij voorkeur verklaard uit 
de behoefte aan geschoold personeel. De groei van het nationaal lager onderwijs 
voltrekt zich echter in Nederland vóór de industrialisatie. Veeleer is sprake van de 
emancipatiebehoefte van delen van de samenleving, waarbij onderwijs mede de 
inzet werd van de veranderende machtsverhoudingen in de 19e eeuw. Van der Ploeg 
wijst op het grote aantal mogelijke verklaringen voor de enorme groei van het aantal 
onderwijsdeelnemers in de Verenigde Staten en Europa.456 De zeggenschap over de 
belangrijkste institutie voor overdracht van cultuur, waarden en levensbeschouwing 
was in het geding: de school. We zien dan ook in de Nederlandse context dat er 

452 H.F. van Aalst, ‘Van marktwerking in het onderwijs naar leren in de markt: naar microkeuzen en 
netwerkleren’, in: Onderwijsraad, Onderwijs in de markt (Den Haag 2001), 325.
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sprake is van een permanente strijd tussen overheid en groepen van burgers over de 
vraag: van wie is het onderwijs?457 De overheid probeert gedurende een periode van 
vele decennia greep op het bestel te behouden via wetgeving en vooral het financieel 
allocatiebeleid. Onderwijs staat mede in functie van de werking en de doelstellingen 
van de staat, zoals we hebben gezien. In de 19e eeuw stond onderwijs mede in het 
teken van natievorming, in het begin van de 20e eeuw in dat van de emancipatie 
en maatschappelijke gelijkheid. Na de Tweede Wereldoorlog stond economische 
opbouw centraal en tegen het eind van de 20e eeuw waren integratie en cohesie 
belangrijke doelstellingen. Onderwijsbeleid is in die zin ook als ‘staatscrisisbe-
strijding’ te duiden.458 De staat moet problemen oplossen en gebruikt onderwijs 
daarvoor: onderwijsbeleid als bezuinigingsbeleid, als economisch herstelbeleid of 
als integratie-instrument. 

De begrippen ‘onderwijssysteem’, ‘schoolwezen’, ‘bestel’ en ‘stelsel’ worden in de 
literatuur door elkaar gebruikt. Archer459 definieert een (staats-)onderwijssysteem 
als een landelijke, gedifferentieerde verzameling instituties gewijd aan geformaliseerd 
onderwijs, waarvan de elementen en onderdelen met elkaar zijn verbonden en die 
tenminste tot op zekere hoogte wordt gestuurd en gecontroleerd op een centraal, 
landelijk niveau. Dat systeem wordt gekenmerkt, zowel structureel, cultureel als 
onderwijsinhoudelijk, door twee dichotomieën: externe versus interne relaties en 
relaties van afstemming versus relaties bepaald door onderscheid en verscheidenheid. 
Op basis van deze extrapolaties laten onderwijssystemen zich dan ook nader beschrij-
ven en karakteriseren. Van belang is de waarneming dat het onderwijssysteem als 
sociaal-cultureel systeem onderhevig is aan verandering. Het is een morfogenetisch 
systeem en daarmee onderhevig aan processen die enerzijds het systeem trachten 
te conserveren en anderzijds trachten het te wijzigen. De omgeving waarin het 
systeem verkeert bepaalt de aard van die wijzigingen. Het systeem ontwikkelt 
daarbij kenmerken met het oog op het omgaan met de omgevingsvariabelen. Het 
onderscheid tussen systeem en omgeving is daarom essentieel in dit systeem-concept 
en voor de analyse van de ontwikkeling daarvan. Wolthuis past deze theoretische 
inzichten toe op de werking van het onderwijssysteem en onderscheidt daarbij twee 
dichotomieën die leiden tot een viertal typen relaties tussen systeem en omgeving: 
1) de externe relaties waarbij de overeenstemming in kenmerken tussen systeem en 
omgeving van belang zijn, 2) externe relaties die worden bepaald door verschillen 
in kenmerken tussen systeem en omgeving, 3) interne relaties gekenmerkt door 
overeenkomstigheid en 4) interne relaties gekenmerkt door verschillen. Deze vier 
relaties kunnen worden aangeduid met de volgende vier systeemkarakteristieken: 
1) uniformiteit, 2) differentiatie, 3) systematisering en 4) specialisering. Voor het 
verwerven van inzicht in de achtergronden van het handelen van de hoofdpersoon 
kan deze systeemanalyse vruchtbaar zijn, bovendien draagt ze bij aan het inzicht in 

457 Hettema en Lenssen, Van wie is het onderwijs.
458 Van Wieringen, Onderwijsbeleid in Nederland, 20.
459 Archer, Social origins of educational systems, 1.
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de kenmerken van het onderwijssysteem als zodanig mede in relatie tot vraagstukken 
van toegankelijkheid.460 We komen hier in het vervolg nog op terug. 

Idenburg461 hanteert het begrip schoolwezen voor het naar buiten waarneembare, de 
organisatorische vormgeving, de kwantificeerbare effecten. Het stelsel van scholen 
kortom, ook al waren velen van mening dat ten tijde van het verschijnen van zijn 
studie er geen sprake was van eens scholenstelsel, maar van ‘een stel scholen’. Van 
Kemenade462 onderscheidt ‘bestel’ van ‘beleid’. Het bestel is een zelfstandig systeem 
van vorming en opleiding dat wordt beïnvloed door het beleid: geïnstitutionaliseerde 
structuren en processen. Het onderwijsbeleidssysteem is daarbij te definiëren als 
de structuur en de werkwijze van de besluitvorming ten aanzien van het onderwijs. 
Deze is wel te onderscheiden van het onderwijsbestel, maar niet te scheiden. Het 
maakt er integraal deel van uit. 

Structuren – op te vatten als de ordening van sociale posities en de processen en 
mechanismen waarmee leden van de samenleving worden geïntegreerd in het 
sociale systeem463 – en functies van het onderwijssysteem zijn niet zonder meer 
afleidbaar van de sociologische structuren van de samenleving. Matthijssen464 
formuleert vier verklaringsgronden voor feitelijke onderwijsstructuren: 1) intern 
structurele factoren, die voortvloeien uit de immanente logica van pedagogisch-
didactische activiteiten zoals een bepaald type interactie tussen leraar en leerling en 
de inrichting van het onderwijsproces, 2) extern structurele factoren: de eisen die 
de samenleving stelt aan scholing en voorbereiding op de arbeidsmarkt, 3) intern 
culturele factoren: de waardeoriëntaties en opvattingen binnen het onderwijs, het 
daar gehanteerde mens- en wereldbeeld en 4) de maatschappelijke ideologieën van 
de dominante sociale groeperingen. De aard en de omvang van de invloed die deze 
factoren uitoefenen variëren met tijd en plaats en kunnen alleen worden achter-
haald door de ontstaansgeschiedenis van een onderwijssysteem te reconstrueren. 
Maatschappelijke functies van het onderwijs zijn dan te beschouwen als resultante 
van selectieprocessen op grond van opvattingen over de sociale wenselijkheid. In 
de kern formuleert ook Matthijssen dus een conflictmodel als basisprincipe voor 
het ontstaan van onderwijssystemen. Er is sprake van een belangenstrijd over vitale 
behoeften, met als kern de strijd om de kennisdefinitie.465 Deze definitie is ten 
nauwste verbonden met de sociale positie van belanghebbenden en staat in functie 
van het handhaven van die belangen. Het principe van het conflictmodel herken-
nen we ook in het werk van Archer. Zij heeft getracht vanuit (macro-)sociologisch 
perspectief te verklaren wat de karakteristieken zijn van het ontstaan van nationale 
onderwijssystemen en hun veranderingsprocessen. Daarmee probeerde ze ook een 

460 Wolthuis, Lower Technical Education, 29.
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465 M.A.J.M. Matthijssen, De Elite en de mythe. Een sociologische analyse van de strijd om de onder-
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sociologische theorie te formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van het 
onderwijssysteem zelf in plaats van het systeem te beschouwen vanuit de functie 
ervan voor de samenleving. Het onderwijssysteem werkt conform de doelstellingen 
van degenen die ‘in control’ zijn. Het verandert dan, wanneer er nieuwe doelstel-
lingen worden bepaald door de partijen die daartoe de macht hebben. Opvallend 
is daarbij dat in Europa kerkelijk georiënteerde organisaties er in geslaagd zijn om 
de macht over het onderwijs lang te behouden. Het betrof daarbij in eerste instantie 
het godsdienstig karakter van het onderwijs, later de formele vrijheid om scholen 
te stichten en tenslotte het verkrijgen van subsidies. Onderwijssystemen maken 
dus deel uit van machtssystemen in de samenleving en zijn gevormd als resultaten 
van machtsstrijd. Die systemen worden bepaald door mensen die iets willen. In 
die zin is het onderwijssysteem geen verschijnsel van structureel determinisme, 
maar het gevolg van wilshandelingen. Archer probeert de verbanden zichtbaar te 
maken tussen de structurele voorwaarden van het ontstaan van het systeem en de 
invloed van onafhankelijke acties op de veranderingen daarin. Sociale systemen 
bepalen sociale interactie maar zijn ook instabiel en geven daardoor ruimte voor 
innovaties van het systeem door individuele actoren. We zijn met die benadering 
weer terug bij een van de hoofdthema’s van de sociale wetenschappen: het verband 
tussen structuur en ‘agency’. Archer gaat verder niet in op de werking van het 
microniveau. Mede op grond daarvan is haar poging om het micro-macrodualisme 
te overbruggen sterk bekritiseerd evenals haar gebrek aan aandacht voor het belang 
van waardeconflicten.466 Tot op grote hoogte is haar benadering eerder een descrip-
tief model dan een verklaringsmodel.467 In Nederland is haar theorie verfijnd en 
toegepast door Wolthuis468 op de ontwikkeling van het (lager) beroepsonderwijs 
in de 19e en 20e eeuw. Hij analyseert de rol van belangengroepen en onderscheidt 
daarbij diverse typen beïnvloedings- en interventie-activiteiten. Evenals Archer 
beschrijft hij daarbij niet alleen activiteiten van georganiseerde belangengroepen 
maar ook van ‘primary‘-agents, individuen of groepen van individuen. Uit de 
analyse van Wolthuis komt naar voren dat het beroepsonderwijs, als subsysteem, 
aanvankelijk het initiatief was van externe belangengroepen. Het raakt vervolgens 
steeds sterker onder toezicht van de overheid en wordt tenslotte geïncorporeerd 
in het nationale onderwijssysteem. Daarmee komt het ook sterk onder invloed te 
staan van het dominante paradigma binnen dat systeem, het algemeen voortgezet 
onderwijs. Het verwerft op die wijze dan ook de laagste plaats in de onderwijshië-
rarchie van onderwijstypen en verliest zijn autonome waarde en positie. De wijze 
waarop onderwijs zich ontwikkelt in functie van die hiërarchie hangt samen met 
vier postulaten die door Meijers zijn geïdentificeerd en die deels samenhangen 
met de eigen logica van het onderwijs. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de 
aanname van een kennishiërarchie, waarbinnen sprake is van ‘hogere’ theoretisch-
cognitieve kennis en ‘lagere’ praktische-manuele kennis. In de tweede plaats is er de 

466 Wolthuis, Lower Technical Education, 20.
467 Ibid., 20.
468 Ibid.
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aanname dat complexe arbeid een complexe, verbaal-theoretisch gerichte opleiding 
vraagt. Vervolgens geldt het postulaat dat de hiërarchische arbeidsplaatsenstructuur 
een gevolg is van de autonome wetenschappelijk-technische ontwikkelingen en 
tenslotte vloeit daar de aanname uit voort dat iedere arbeid binnen deze structuur 
technisch-instrumentele kwalificaties verlangt die door onderwijs-leerprocessen 
verworven moeten worden.469 Met andere woorden: (beroeps)onderwijs moet 
kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Van enige afstand bezien zou je dit proces dus 
ook in termen van Bourdieu kunnen typeren als het zich handhaven van de elite door 
de voor deze sociale groep ongewenste emancipatorische ontwikkelingen te laten 
inkapselen door het onderwijssysteem. In een latere fase wordt de functie van (lager) 
beroepsonderwijs overgenomen door het middelbaar beroepsonderwijs. Dat heeft 
dan echter eveneens te lijden onder de statusverlaging en vervaging van de opvolger 
van het lager beroepsonderwijs, het vmbo. Dit proces kan als kenmerkend worden 
beschouwd voor het ontwikkelingsproces van centralistische onderwijssystemen. 
Het bestaat uit een cyclus van 1) het ontstaan van systemen 2) de ontwikkeling van 
nieuwe deelsystemen als gevolg van activiteiten van groepen en individuen en 3) de 
uitbreiding van bestaande systemen met nieuwe systeemonderdelen.

Van Wieringen heeft uitvoerig geanalyseerd hoe deze processen in de Nederlandse 
situatie hun beslag krijgen en op welke wijze elementen als corporatisme, verzuiling, 
netwerken en instituties inwerken op beleid, beleidsvorming en beleidsdoorwerking. 
Hij formuleert daarmee met zoveel woorden een theorie van het onderwijsbeleid 
in Nederland. Gezien de complexiteit van de materie is het hem nauwelijks euvel te 
duiden dat hij vooral blijft steken in een historiserende en descriptieve benadering en 
niet komt tot een samenhangende theorie die zowel ontwikkeling van het beleid (en 
bestel) verklaart als een helder kader biedt voor toekomstige beleidsontwikkeling. Hij 
laat zien hoe het politieke beïnvloedingsproces en de beleidstheorie elkaar zodanig 
beïnvloeden dat de laatste uiteindelijk de uitkomsten zijn van onderhandelingen en 
zich daardoor ook onttrekken aan behoorlijke evaluatie. Beleid, zo concludeert hij, 
bestaat uit een soort tombola van om elkaar heen buitelende beslissingen, uitstel 
van noodzakelijke beslissingen en uitlokking van overbodige beslissingen.470

4.3  Onderwijs en het meritocratisch principe

Het begrip ‘toegankelijkheid’ is met betrekking tot het functioneren van onderwijs 
na de Tweede Wereldoorlog sterk in zwang geraakt.471 Het begrip heeft echter zijn 
voedingsbodem in een geheel andere maatschappelijke notie die zich in de loop van 
de 19e eeuw ontwikkelde en in de twintigste eeuw een belangrijke stempel zou druk-
ken op het onderwijsbeleid, namelijk dat van ‘verdienste’ op grond waarvan mensen 

469 Meijers, Ambachtsschool, 236.
470 Van Wieringen, Onderwijsbeleid in Nederland, 367. 
471 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Studies Onderwijsraad (Den Haag 

1997). 11 e.v. Hierin ook een overzicht van literatuur over dit thema.
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een maatschappelijke status kunnen verwerven in plaats van afkomst of welstand. 
Young introduceerde het begrip ‘meritocratie’ in 1958.472 De ontstaansgeschiede-
nis van dat begrip is complex, maar laat zich in grote lijnen als volgt schetsen. In 
de 19e eeuw ontstond langzamerhand behoefte aan vervulling van allerlei nieuwe 
publieke en maatschappelijke functies vanwege de toegenomen complexiteit van 
de samenleving als gevolg van sociale, economische en technische ontwikkelingen. 
Vervulling van deze functies uitsluitend op grond van selectie gebaseerd op afkomst, 
invloed of patronage473, zoals tot dan toe het geval was, bleek niet langer toereikend 
en effectief. Verdiensten, te weten geleverde prestaties, kennis en ervaring, gingen 
een rol spelen bij het verwerven van functies. In de tweede helft van de 19e eeuw 
werden deze langzamerhand ook gekoppeld aan opleidingseisen. Onderwijs kreeg 
daardoor ook steeds meer de functie van maatschappelijk instituut om kennis te 
verwerven en werd steeds minder beschouwd als bron van sociale en morele kennis 
waarbij de nadruk lag op het verwerven van deugden en het worden van een burger 
die zich van zijn plaats bewust was. Leerprestaties werden belangrijker en daarmee 
ook de voorwaarden waaronder men werd toegelaten tot bepaalde vormen van 
onderwijs. Selectie op basis van prestatie en op basis van intellectuele verdiensten 
werden kernelementen van het onderwijs. Dat werd het meritocratisch principe 
genoemd. In essentie betreft het een verdelingsmechanisme dat wordt toegepast bij 
beslissingen over welke leerlingen in welke mate tot welk onderwijsaanbod toegang 
krijgen. Men krijgt toegang tot bepaalde onderwijstrajecten als men kan aantonen 
deze te ‘verdienen’. Tegelijkertijd ontwikkelt zich een steeds sterkere relatie tussen 
behaalde onderwijsresultaten en bereikte maatschappelijke positie. Die relatie 
kreeg zijn codificering door de inrichting van examens, als mechanismen voor 
standaardisering van opleidingsuitkomsten. De meritocratische aspecten van het 
onderwijs kwamen tot uiting in de functie van het examen als selectie-instrument. 
Dat zou lange tijd een cruciaal element blijven in het licht van toegankelijkheid. 
De examenprestatie was het criterium voor ‘verdienste’ bij uitstek. Onderwijs als 
selectiemachine kreeg zijn vorm. De functie van het meritocratisch principe in de 
samenleving heeft dus betrekking op de verdeling van de maatschappelijke posities. 
In het onderwijs staat dit principe in functie van de toewijzing van het onderwijs-
aanbod. In beide gevallen werkt het principe dus als verdeelsleutel. 

De relatie tussen de aard van het culturele kapitaal en de wijze van pedagogische 
communicatie komt tot uiting in de selectieprocessen in het onderwijs. Ook het 
taalgebruik en de examensystematiek hebben vooral tot doel het klassensysteem 
in stand te houden. Bernstein maakt onderscheid tussen twee in sociaal opzicht 
verschillende taalsystemen bij de verbale communicatie: de beperkte code en de 
uitgebreide code. Zij die beschikken over de uitgebreide code, beschikken over een 
groot aantal gebruiksalternatieven en daarmee handhaven zij zich in hun sociale 
klasse. Daarmee probeerde hij onder andere zichtbaar te maken hoe macht en 

472 M. Young, The Rise of the Meritocracy (New Brunswick/London 1994).
473 ‘The Lucky sperm club’’, zoals Young de uitkomst van dat selectieproces aanduidt, ibid. xvi. 
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controle vanuit de maatschappij doorwerken in het onderwijssysteem, een poging 
om micro- en macroniveau met elkaar te verbinden.474 Dat effect wordt versterkt door 
de rol van leerkrachten die, zoals ook uit onderzoek blijkt, geneigd zijn leerlingen 
te beoordelen op hun sociaal milieu.475 

De mate waarin onderwijs individuen in staat stelt zich sociale status te verwerven 
wordt primair bepaald door de mate waarin het dit culturele kapitaal weet te 
‘distribueren’. Cultureel kapitaal kan onder bepaalde condities worden omgezet in 
economisch kapitaal. Daarbij speelt onderwijs een institutionaliserende rol. Het 
zorgt voor onderwijskwalificaties, die benodigd zijn voor dat omzettingsproces. 
Het afgeven van een diploma is dus een symbolische daad die feitelijk betrekking 
heeft op een toegangsbewijs tot een bepaalde sociale klasse. Vandaar wellicht dat 
ook in de Nederlandse samenleving zoveel waarde wordt gehecht aan het vanwege 
de staat afgegeven diploma, met bijbehorende zogenaamde centrale examens. Het 
is tot op grote hoogte ook een afsluiting van een initiatieproces. Bourdieu ziet de 
staat vooral als ‘de centrale bank voor het symbolisch krediet’, tot uiting komend in 
de symbolische waarde van het diploma. Niet het leger, maar de school is de meest 
krachtige dienaar van de staat. 

Thorbecke fundeerde zijn onderwijswet van 1863 al op de inrichting van het 
maatschappelijk bestel. Vanaf dat moment zou het Nederlandse onderwijssysteem 
vooral aansluiten bij de arbeidsdeling en de arbeidsmarktposities zoals die in de 
samenleving aan de orde waren. Ook de Ineenschakelingscommissie kwam in 1903 
met voorstellen476 die beoogden het Nederlandse onderwijsstelsel af te stemmen op 
de beroepsstructuur van de samenleving door een samenhangend en functioneel 
gedifferentieerd geheel van onderwijstypen te introduceren. De piramide van 
arbeidsdeling bestond volgens de toenmalige opvattingen uit drie groepen werkers, 
van laag naar hoog geordend. Uiteraard bevond het gros van de werkers zich in 
het laagste segment. Het onderwijs moest voorzien in de aanlevering daarvan. Met 
andere woorden: het onderwijs moest vooral het publieke belang dienen, niet zozeer 
individuele ambities.477 De socioloog Durkheim werkte die visie uit in Education et 
sociologie (1922), het eerste onderwijssociologische handboek. Dat publieke belang 
was in deze periode uiteraard vooral een verzuild belang. De toegankelijkheidsvraag 
in termen van bestrijden van ongelijke uitgangsposities spitste zich tot het moment 
van de Onderwijspacificatie toe op de financiële gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs. Het effect van deze educatieve emancipatie op het principe 
van en het denken over toegankelijkheid kan moeilijk worden overschat. Na de 
Tweede Wereldoorlog werden twee nieuwe dimensies zichtbaar met betrekking 
tot het meritocratisch principe. Opgemerkt moet worden dat dit principe niet als 

474 B. Bernstein, Class, Codes and Control (St Albans 1973).
475 Zie: Dieleman, A., De schoolklas in (micro)sociologisch perpectief, In: Klarus en Dieleman, Wat 

is goed onderwijs?, 25. 
476 Zie hoofdstuk 3.2 Het voortgezet onderwijs.
477 Zie ook: Van Kemenade, Onderwijs en samenleving, 15.
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zodanig expliciet, bijvoorbeeld bij wet, was geformuleerd. Er is eerder sprake van 
geconvergeerd ideeëngoed. Op grond van de functionalistische visie dat de moge-
lijkheden van individuen afhankelijk zijn van hun capaciteiten en prestatieniveau, 
werden beleid en doelstellingen gericht op de verbinding tussen het principe van 
meritocratisch onderwijs en het principe van toegankelijkheid. Toegankelijkheid 
werd dan ook het sleutelbegrip in het onderwijsbeleidsjargon en vond haar pendant 
in de het begrip ‘sleutelmacht’ dat Idenburg introduceerde met betrekking tot de 
maatschappelijke rol van het onderwijs. De eerste dimensie had betrekking op de 
prioriteit die steeds meer werd gegeven aan het belang van de individuele leerling 
waaraan onderwijs ook tegemoet moest komen. Daarvan werd iets zichtbaar in de 
Wet op het voortgezet onderwijs (Mammoetwet) van 1968. Van Dyck stelt dat de 
Wvo het meritocratisch gedachtegoed op fundamentele en systematische wijze heeft 
ingebracht. Daarmee werd deze wet ook richtsnoer voor toegankelijkheidsbeleid. De 
wet onderkent ook het grote nadeel van selectie, namelijk het onterecht afsnijden 
van mogelijkheden, vandaar het principe van overstappen en doorstroming dat 
de wet introduceert.478 Aandacht ontstond voor de individuele component in het 
onderwijs, het aspect van het individuele talent en de behoeften van de leerling. 
Aanleg en ‘geschiktheid’ en het oplossen van mogelijke tekorten en het verschijn-
sel ’laatbloeier’ kwamen in het beleidsvizier en daarmee ontwikkelde zich ook de 
tweede dimensie. Die dimensie hing samen met de uitkomsten van onderzoek naar 
individuele leerlingprestaties. Wetenschappelijk onderzoek, vaak in de vorm van 
loopbaanstudies, legde de sociale en systematische achtergronden bloot van het 
presteren, met name het onderpresteren, van niet alleen individuen, maar van hele 
leerlinggroepen. Maatschappelijke achterstand en de relatie met milieukenmerken 
werden een issue, gekoppeld aan het vraagstuk van de sociale mobiliteit. Daarmee 
kreeg onderwijs een nadrukkelijke functie met betrekking tot de emancipatie van 
individuen en achterstandsgroepen. De invloed van het sociaal milieu op het preste-
ren van de leerling, de kloof tussen potentie en feitelijke prestatie, werd onderwerp 
van onderzoek en uiteindelijk ook onderwerp van onderwijsbeleid. Onderwijs 
moest gaan voorzien in wat we later het ‘gelijke kansen-beleid’ zijn gaan noemen. 
Meijnen479 wijst expliciet op de rol van politieke voorkeuren bij beoordeling van de 
dominantie van aanleg versus milieu en daarmee corresponderende opvattingen 
over de maakbaarheid van de samenleving. Daarmee werd onderwijs een voertuig 
van maatschappelijke ontwikkeling pur sang: het werd een ‘meritocratisch project’. 
Harbers beschouwt de Mammoetwet als een beleidsmatige uitwerking van een 
meritocratisch visie op onderwijs. Het oude duale stelsel – apart onderwijs voor 
aparte standen – wordt vervangen door een hiërarchisch eenheidssysteem.480 

478 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs, 18.
479 D.C. van den Boom en G.W. Meijnen, Aanleg en milieu-invloed: enkele ontwikkelingen, in: N. 

Verloop (red.), 75 jaar onderwijs en opvoeding. 75 jaar Pedagogische Studiën (Groningen 1998).
480 H. Harbers, Sociale wetenschappen en hun speelruimte. Een onderzoek naar de relatie tussen weten-

schap en maatschappij aan de hand van ontwikkelingen in de onderwijssociologie en het publieke 
debat over ongelijke onderwijskansen (Groningen 1986), 140. 
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Een meritocratische samenleving is dus geen samenleving zonder (grote) onge-
lijkheden. Integendeel een absolute, meritocratische samenleving zou wel eens 
grotere ongelijkheden kunnen kennen dan onze huidige, waarin de macht en de 
positie van de elite enigszins worden gedempt. Het recht op gelijke kansen bij gelijke 
capaciteiten betekent namelijk niet het recht op gelijke capaciteiten. Opvattingen 
over het begrip talent, in het bijzonder intelligentie, zijn in deze van belang. Wie 
in meer deterministische zin het begrip duidt, ziet het vooral als een genetische 
blauwdruk die in bepaalde fasen tot manifestatie komt. Tegen het einde van de 
basisschoolperiode is het wel zodanig uitgekristalliseerd dat verdere selectie volgens 
het meritocratisch beginsel gerechtvaardigd is. Wie talent ziet als een verzameling 
mogelijkheden, de probabilistische visie, gaat ervan uit dat talent tot ontwikkeling 
komt door de interactie met de omgeving en leidt tot fenotypische eigenschappen. 
Mensen zijn in die visie ook van nature geneigd tot leren op grond van een intrinsieke 
motivatie.481 Waslander rekent de vraag naar het belang van motivatie als een van 
de belangrijkste productievragen van het onderwijs die door de onderwijssociologie 
is verwaarloosd.482 Talent is als zodanig niet bij geboorte gegeven, maar wordt 
geleidelijk gevormd door relevante ervaringen. In de laatste opvatting is talent en 
meer in het bijzonder intelligentie ook het product van onderwijs. Zoals Leseman 
concludeert: stratificatie in combinatie met segregatie in een samenleving leidt tot 
een steeds sterker uiteenlopen van ‘gebleken capaciteiten ’en ‘manifest talent’. Met 
andere woorden: onderwijs dat pretendeert werkelijk meritocratisch te zijn dient 
optimaal bij te dragen aan talentontwikkeling door te zorgen voor een rijk scala 
aan leerervaringen. Op basis van onder andere buitenlands onderzoek onderbouwt 
Leseman de opvatting dat talent en intelligentie op dynamische wijze samenhangen 
met de aanwezigheid van sociale versterkers op de individuele intellectuele ontwik-
keling. Dat zijn bijvoorbeeld het niveau van het gezin, de peers en de collega’s. Hij 
wijst in dat verband ook op het Flynn-effect, de in tientallen landen geconstateerde 
intergenerationele stijging van het gemiddelde populatie IQ. Die stijging kan niet 
verklaard worden door erfelijkheidsfactoren, maar hangt samen met de veran-
deringen in de exogene omgeving. De wisselwerking tussen omgeving en genen 
bepaalt de uitkomst. De negatieve effecten van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld het 
ontbreken van positieve factoren, doen zich daarom vooral gelden bij kinderen uit 
achterstandsituaties. Versterkers, zoals het onderwijs, hebben echter tijd nodig. Voor 

481 Deze ‘self-determination theory’ wordt door onderzoek steeds meer bevestigd. Zie: M.E. Vansteen-
kiste, B. Sierens, K. Soenens, K. Luyckx en W. Lens, ‘Motivational profiles from a self-determination 
perspective: the quality of motivation matters’, in: Journal of Educational Psychology, 101, (Wash-
ington 2009), 671-688.

482 S. Waslander en A. Glebbeek, ‘Over de sociologie in de onderwijssociologie. Waarom sociologen 
hun eigen vak serieus moeten nemen’., in: S. Waslander, R. Bosman en M. Crul, Onderwijs en sociale 
daling (Groningen 2005), 104.
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veel kinderen in het primair onderwijs ontbreekt die tijd omdat ze op twaalfjarige 
leeftijd al uitgeselecteerd worden.483

4.4  Onderwijs en toegankelijkheid

Toegankelijkheid is dus een complex begrip, waarvan de betekenis in sterke mate 
wordt bepaald door ideologische opvattingen.484 Het begrip kan onderwijskundig 
en sociologisch worden benaderd. Zo wordt toegankelijkheid in een minimumvari-
ant slechts gekoppeld aan het begrip ‘toelaatbaarheid’, het recht op toegang tot een 
school of schoolsoort.485 Blom hanteert deze beperkte definitie en onderscheidt 
daarbij bedoelde en effectieve toegankelijkheid. De eerste ligt verankerd in wet- en 
regelgeving, de tweede wordt bepaald door de feitelijke deelnamepatronen. Bedoelde 
en effectieve (geëffectueerde) toegankelijkheid kunnen daarom uiteenlopen. De 
maximale betekenisvariant sluit ook in de mate waarin het individu toegang heeft 
tot functies op de arbeidsmarkt. In relatie tot artikel 23 wordt toegankelijkheid door 
sommigen ook en vooral uitgelegd als de mate waarin er alom openbaar onderwijs 
voorhanden is. Leune acht dit bijvoorbeeld te behoren tot de kerntaken van de 
overheid.486 Toegankelijkheid wordt echter ook ruimer geïnterpreteerd en heeft 
dan niet alleen betrekking op de instroomfase, maar ook op de doorstroom- en 
uitstroommomenten, zoals Kerckhoff dat doet. Daarmee is het begrip ook van 
toepassing op het primair onderwijs, ook al is daar geen sprake van formele selectie 
bij toelating. De toegankelijkheidsvraag uit zich hier in de voorwaarden voor 
adequate opvang en omgang. In deze zin krijgt het begrip de extra connotatie van 
‘begaanbaarheid’ van het onderwijstraject: de mate waarin het traject obstakels kent 
die succesvolle afronding in de weg staan. In het wetenschappelijk onderwijs wordt 
in dit verband het begrip ‘studeerbaarheid’ gebruikt. Tenslotte kan toegankelijkheid 
ook nog in verband worden gebracht met factoren als transparantie van het systeem 
en bijvoorbeeld het opleidingenaanbod. Wie niet begrijpt hoe het systeem werkt, 
wat de onderdelen ervan zijn en wat er wordt aangeboden, kan er ook niet optimaal 
gebruik van maken. Transparantie staat dan in functie van het keuzeproces als 
aspect van de toegankelijkheidsvraag. Toegankelijkheid heeft in de totaliteit van deze 
omschrijvingen betrekking op de functionaliteit van het systeem waarin kinderen 
terecht komen. Over de rol van de overheid in dit verband werd in de loop der tijd 
verschillend gedacht. Aanvankelijk had die rol vooral betrekking op juridische en 
bestuurlijke barrières, later kwamen ook materiële en financiële obstakels in beeld 
en ten slotte bemoeide de overheid zich ook met belemmeringen van sociale en 
psychologische aard.

483 P. Leseman, ‘Genetische onbepaaldheid en culturele variatie: is het meritocratisch ideaal houdbaar?’, 
in: S. Karsten en P. Sleegers, Onderwijs en ongelijkheid: grenzen aan de maakbaarheid (Antwerpen/
Apeldoorn 2005), 89.

484 Onderwijsraad, Toegankelijkheid.
485 Ibid., 159.
486 J.M.G. Leune, Verstandig Onderwijsbeleid (Antwerpen/Apeldoorn 2007), 21.



De Context 275

Zoals we hierboven hebben gezien is het grondprincipe van het Nederlands on-
derwijs het meritocratische. Dat blijkt uit de overwegingen en achtergronden voor 
wet- en regelgeving.487 Het bepaalt structuur en inrichting van het onderwijs en 
daarmee selectiviteit en toegankelijkheid. De expliciete legitimering ervan wordt 
door de Onderwijsraad als volgt geconstrueerd en geformuleerd488: ‘De legitimering 
van een meritocratisch stelselopzet is gebaseerd op aannames over de bijdrage 
die een meritocratisch onderwijsstelsel aan effectiviteit en doelmatigheid zowel 
als aan rechtvaardigheid zou kunnen opleveren.’ De Raad gebruikt met opzet het 
begrip ‘aannames’. Er is geen sprake van een expliciet wetenschappelijk, politiek of 
ideologische fundament. Tegelijkertijd leiden de drie uitgangspunten tot dilemma’s 
en tegenstrijdige belangen. In die zin is het meritocratisch principe eigenlijk geen 
finale toetssteen voor besluitvorming of handelen, maar meer een normatieve toets 
voor beleidsontwikkeling. De Onderwijsraad koos desondanks in zijn advies voor 
het meritocratisch principe als richtsnoer voor het toegankelijkheidsbeleid. De 
mate van toegankelijkheid van het onderwijs wordt bepaald door de mate waarin 
het onderwijs tegemoet komt aan de meritocratie-doelstellingen. Daarmee is het 
begrip toegankelijkheid niet inhoudelijk, maar wel functioneel gedefinieerd. Men 
spreekt van toegankelijkheidsproblemen als er sprake is van afwijkingen van een 
meritocratische gang van zaken in het onderwijs.489 Drie jaar later formuleert de 
Raad het principe wat meer instrumenteel: onder toegankelijkheid van het onderwijs 
verstaat de Raad dan de mate waarin het onderwijs aansluit op de capaciteiten van 
(aanstaande) deelnemers. Dat de Onderwijsraad toegankelijkheid tot een cruciaal 
element van de kwaliteit van scholen rekent, moge blijken uit het feit dat de Raad 
die samen met ‘doeltreffendheid’ en ‘doelmatigheid’ tot de drie toetsstenen van de 
overheid rekent om de kwaliteit van scholen te beoordelen. De opvattingen van 
de Onderwijsraad weerspiegelen de behoefte om, naast de klassieke elementen 
rechtmatigheid en doelmatigheid, ook een criterium te ontwikkelen dat verband 
hield met het belang van de leerlingen.490 Het CPB wijst491 ook op de tegengestelde 
belangen die in het onderwijsbestel in het geding zijn. Het onderscheidt het algemene 
‘publieke belang’ in drie aspecten: kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid en 
constateert dat bij de bepaling van de mate waarin aan deze doelstellingen wordt 
voldaan er sprake is van een ‘uitruil’ van kwaliteit tegen toegankelijkheid, omdat 
het onderwijssysteem door zijn kenmerken paradoxale effecten sorteert. Het gene-
reert, in vergelijkend internationaal perspectief gezien, relatief gezien zowel meer 
kwaliteit als toegankelijkheid, maar tegelijkertijd ook meer kansenongelijkheid en 
meer segregatie.

De effecten van het meritocratisch principe op onderwijsbeleid komen primair 
tot uiting in de inrichting van het onderwijsbestel, met zijn specifieke toeganke-

487 Onderwijsraad, Toegankelijkheid in beleid en actualiteit. Werkdocument (Den Haag 1997).
488 Onderwijsraad, Toegankelijkheid in beleid en actualiteit, 27.
489 Onderwijsraad, Toegankelijkheid in beleid en actualiteit, 18.
490 Onderwijsraad, Aandachtspunten bij dereguleringsbeleid. 
491 CPB, Wat is bekend over de effecten van onderwijsstelsels? Een literatuurstudie (2009).
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lijkheidseigenschappen en zijn eigen mores en dynamiek. Een van de essentiële 
kenmerken van het functioneren van dat bestel is het fenomeen ‘geschiktheid’, meer 
precies ‘schoolgeschiktheid’. Het meritocratisch principe functioneert namelijk in 
zijn uitwerking vooral in één richting: in de richting (het belang) van de school. 
Zoals Harbers stelt: ‘Noch de maatschappelijke ongelijkheid zelf, noch de daarvoor 
opleidende school, noch de relatie tussen beide staat in de meritocratische denkstijl 
ter discussie.’492 De individuele verdienste wordt vastgesteld op basis van de vraag 
in hoeverre het individu geschikt is voor een bepaald schooltype. Het is juist hier 
vast te stellen dat de Wvo in principe niet de selectie op schoolgeschiktheid van de 
leerling bij de toelating vooropstelde. De Memorie van Toelichting heeft nadruk-
kelijk oog voor een zorgvuldig omgaan met de belangen van de leerling. De vraag 
naar de ‘kindgeschiktheid’ van de school is al vaker gesteld493, maar desondanks 
nog steeds actueel. Omdat schoolgeschiktheid gezien de, vaak verborgen, aard van 
de selectie overwegend wordt bepaald door cognitieve prestaties, staat schoolge-
schiktheid feitelijk gelijk aan cognitieve begaafdheid. Doornbos spreekt van de min 
of meer verborgen selectiviteit van het vigerende onderwijssysteem als uitvloeisel 
van schoolorganisatie, groepering van leerlingen en van dominante didactische 
werkwijzen.494 Die selectiviteit manifesteert zich al aan de poort van de basisschool. 
Wilbrink komt tot een conclusie die aansluit bij deze opvatting: ‘Leerlingen worden 
nog steeds op onvoldoende valide wijze, maar wel quasi-permanent op de prestaties 
vastgepind die ze op een bepaald moment in hun onderwijsloopbaan laten zien.’495

In een meritocratisch bestel vindt idealiter selectie plaats op basis van objectieve en 
valide toetsing van prestaties en geschiktheid. Met andere woorden: de mate van 
voorspellend vermogen van de selectie is recht evenredig met het meritocratisch 
gehalte van het bestel. Met de kwaliteit en het predicatief vermogen van het bestel 
blijkt echter zo veel mis te zijn dat de vraag kan worden gesteld of het bestel op basis 
van dit criterium wel meritocratisch kan worden genoemd. Gegeven de doelstel-
lingen van een meritocratisch onderwijsstelsel onderkent de Onderwijsraad in 
1997496 een groot aantal feilen van het stelsel. Zo is er een grote discrepantie tussen 
onderwijsaanbod en leerling-capaciteiten, is de basistoerusting waarover leerlingen 
dienen te beschikken vaak onvoldoende en disfunctioneert de meritocratische 
selectie. De voor de selectie gehanteerde toetsen moeten dus een voorspellende 
geldigheid hebben. Toetsen in het onderwijs toetsen echter prestaties uit het verleden 
en kunnen geen loopbaan in het voortgezet onderwijs voorspellen. Hun functie is 
daarmee geen ander dan de bevestiging van een empirisch feit: prestaties uit het 
verleden blijken de beste voorspeller voor toekomstige prestaties. Omdat grote 
groepen jongeren worden getoetst op een moment waarop hun prestaties niet in 
overeenstemming zijn met hun potenties, vallen die buiten de boot. Waarmee de 

492 Harbers, Sociale wetenschappen, 137.
493 Zie Ivan Illich, Deschooling Society (New York 1971).
494 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies (Den Haag 1997), 73.
495 Ibid., 38.
496 Ibid., 49 e.v. 
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groep leerlingen overblijft van wie te voorspellen is dat ze goed zullen presteren 
omdat ze dat al eerder hebben gedaan. Dat is overigens geen nieuw inzicht. Al ruim 
honderd jaar geleden stelden gymnasium- en hbs-leraren het probleem van de te 
vroege keuze aan de orde, waardoor te weinig rekening kon worden gehouden met 
de mogelijkheden van het individu. Omdat in het begin van de 20e eeuw ruim 42% 
van de gymnasiumleerlingen de school zonder diploma verliet, werd er voor gepleit 
in ieder geval het onderwijs in de klassieke talen uit te stellen De grote pedagoog 
Gunning, warm pleitbezorger van de klassieke vorming, wilde door uitstel van het 
onderwijs in de klassieke talen bereiken dat het gymnasium meer rekening hield 
met de aanleg van de leerlingen.497 Wat betreft het meritocratisch gehalte van de 
selectie als zodanig wijst de Raad op het feit dat selectie nog steeds langs informele 
lijnen verloopt, dat selectiecriteria niet helder zijn, dat selectie te vroeg plaatsvindt 
en dat de condities voor (zelf)selectie met name in het hoger onderwijs veranderen 
tijdens het proces. Dat alles tast de validiteit van de selectie ernstig aan. Oneigenlijke 
prestatieverschillen, als gevolg van het niet of onvoldoende aan bod komen van 
potentieel aanwezig talent, kunnen het best worden gecorrigeerd voordat leerlingen 
in een gedifferentieerd traject terecht komen, door de Onderwijsraad het Funderend 
Onderwijs genoemd. Dat is de fase van het primair onderwijs en de eerste leerjaren 
van het voortgezet onderwijs. Het belang van het ouderlijk milieu is daarom relatief 
groter in landen met onderwijsstelsels die als kenmerk hebben dat ze vroeg en 
beperkt-reparabel selecteren.

Over de relatie tussen onderwijsdifferentiatie (vroege selectie en beroepsoriëntatie) 
en ongelijkheid (van kansen) is in 2007 een internationaal vergelijkend rapport 
verschenen.498 Opvallend is dat in Nederland de spreiding van leerprestaties relatief 
laag is. Dat is des te opmerkelijker gezien de sterke differentiatie van het onderwijs-
systeem. De onderzoekers zochten een verklaring in de hoge mate van standaardisatie 
die het systeem kent. Een zeer opvallende uitkomst is dat de kansengelijkheid in 
schoolprestaties naar sociaal milieu afnemen met een toenemende onderwijsdif-
ferentiatie. De invloed van de vroege selectie is hier zichtbaar. Dat wil zeggen dat de 
doelstellingen van de Mammoetwet en de Wvo onvoldoende worden gerealiseerd. 
Leerlingen die daartoe de potenties hebben, leveren geen topprestaties (geringe 
spreiding van prestaties) en de vroege selectie leidt tot afname van kansengelijkheid. 
Met name de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is uit het oogpunt 
van een meritocratisch functionerend bestel een cruciaal moment. In deze fase 
voltrekken zich de belangrijkste selectiemomenten. Nederland behoort samen 
met België, Duitsland en Oostenrijk tot de groep landen waar leerlingen al op 
vroege leeftijd, ze zijn dan ongeveer 12 jaar oud, over verschillende sporen worden 
verdeeld. Na de determinatie en selectie zijn er niet minder dan zes niveaus van 
voortgezet onderwijs, afgezien van het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal 

497 Amsing, Bakens verzetten, 98.
498 H.G. van de Werfhorst en J.J.B. Mijs, Onderwijsdifferentiatie en ongelijkheid. Nederland in vergelij-

kend perspectief. Rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
(Amsterdam 2007), 3.
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onderwijs. Hier zien we een opvallend verschil met betrekking tot de wijze waarop 
leerlingen hun startkwalificatie kunnen behalen tussen havo/vwo-leerlingen en 
vmbo-leerlingen. Voor jongeren die havo of vwo volgen, is het behalen van een 
startkwalificatie relatief simpel: dat doen ze door hun opleiding met een diploma af 
te ronden. De meeste jongeren, zij die op het vmbo zijn aangewezen, moeten voor 
een startkwalificatie nog eerst vmbo-examen doen, dan de overstap maken naar het 
mbo en daar opnieuw examen doen op tenminste niveau 2 om aan de startkwalifica-
tienorm te voldoen. Een typisich voorbeeld van het Matteuseffect. Vmbo-leerlingen 
lopen op meerdere momenten tegen barrières op: leerlingen kunnen struikelen in 
het vmbo, ze kunnen een diploma behalen in het vmbo maar niet doorstromen naar 
het mbo – of eventueel naar de havo – en er is een kans dat ze afhaken in het mbo. 
Voor hen is het onderwijsbestel meer een hindermacht dan voor hun collegaatjes 
in het havo/vwo. Dat zou betekenen dat het toegankelijkheidsvraagstuk in functie 
van de meritocratische doelstellingen juist ook in deze opleidingsfase optimaal aan 
de orde zou moeten komen. Men zou dit het verschil tussen een ‘determinerende’ 
en ‘selecterende’ functie kunnen noemen. In de Memorie van Toelichting op de 
Mammoetwet werd expliciet gewezen op de determinatiefunctie van bijvoorbeeld 
de brugklas.499 Inmiddels lijkt die functie geheel te zijn verplaatst naar het laatste 
jaar van het primair onderwijs.

Niet maatschappelijke en doelmatigheidsdoelstellingen dienen de kern van het 
toegankelijkheidsbeleid te vormen, maar het streven naar ‘gelijke kansen’.500 Op 
grond van dit principe herformuleerde de commissie Toekomst Visie Funderend 
Onderwijs501 de gangbare betekenis van ‘gelijke kansen’. De kern daarvan was dat men 
ook de verschillen tussen kinderen dient te accepteren. Daarmee wordt vervolgens 
weer recht gedaan aan het meritocratisch principe. ‘Gelijke kansen’ houdt dan 
niet in het tegengaan van ongelijkheid of ‘gelijke kansen – op toegang – bij gelijke 
geschiktheid’, maar het optimaal bevorderen van de ontplooiing van talenten van 
kinderen ongeacht afkomst en de aard van die talenten. Het beleid streeft dan naar 
het exploreren en exploiteren van alle talenten. Wilbrink wijst op het feit502 dat twee 
ideaaltypen met betrekking tot het onderwijs in de praktijk door elkaar worden 
gehaald. Er is een meritocratisch ideaal van gelijke kansen bij gelijke capaciteiten. 
Daarnaast is er een proto-meritocratisch ideaal, dat inhoudt dat leerlingen ongeacht 
hun afkomst of andere persoonlijke kenmerken worden afgerekend op verschillen 
in prestaties. Het wezenlijke verschil daartussen is dat het meritocratisch ideaal 
vooronderstelt dat leerlingen de kans krijgen hun capaciteiten te ontplooien voordat 
de prestaties worden gemeten. In de praktijk werkt het Nederlandse onderwijs-
systeem vooral proto-meritocratisch: de meetlat voor prestaties is dezelfde, maar 
niet alle leerlingen krijgen voldoende gelegenheid om de aanwezige capaciteiten 
te ontplooien. Met andere woorden: capaciteiten zijn niet gelijk aan prestaties of 

499 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies, 13.
500 Onderwijsraad Toegankelijkheid in beleid en actualiteit, 28
501 R. in ’t Veld e.a., Toekomsten voor het funderend onderwijsbeleid. Een studie (Zoermeer 1996) 13.
502 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies, 341.



De Context 279

verdiensten. De laatste kunnen pas worden gewaardeerd als de eerste optimaal 
zijn benut. Dat is een van de overwegingen om essentiële selectiemomenten pas te 
effectueren als er voldoende mate sprake is geweest van een ontwikkelingsproces bij 
de leerling. Het meritocratisch model legt in principe alle risico’s bij het individu. 
Dan rijst de vraag waarom het ene individu de kansen wel benut en het andere 
niet. Van belang is echter ook de vraag op welke wijze het onderwijssysteem daarin 
een rol vervult. Hoe helpt dat systeem het individu zijn vermogens aan te spreken? 
Gezien de sleutelmacht van het onderwijs zou het begrip toegankelijkheid minder 
in institutionele zin moeten worden geoperationaliseerd en meer in termen van de 
mate waarin wordt bijgedragen aan de betekenisgeving van het individu aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Dat is een ingewikkelder opgave dan het louter bieden 
van gelijke kansen. Dan is er sprake van ‘enabling’ van het individu.503 Gezien de 
wijze waarop leraren spreken over hun leerlingen, het classificerende woordgebruik 
dat ze daarbij hanteren en de miskenning die daar uit spreekt, spreekt Bourdieu ook 
van instituten van ‘symbolisch geweld’.504 De Groot heeft in zijn fenomenale analyse 
van de praktijk van het cijfers geven in het Nederlandse onderwijs de meedogenloze 
effecten van het ‘wegselecteren’ blootgelegd.505 De wijze waarop leerlingen worden 
beoordeeld is in veel opzichten willekeurig, ondemocratisch en inefficiënt. De 
school, als representant van een dominante klasse, legt leerlingen eigen systemen 
van betekenissen op en wel zodanig dat ze door deze als legitiem worden ervaren. 
Dit mechanisme wordt echter niet door betrokkenen als zodanig herkend. Dat is het 
perverse van het sociaal systeem. Uitvallers zijn geneigd zichzelf de schuld te geven.

Onderwijs als instrument voor culturele reproductie kan dus niet zozeer worden ver-
klaard uit de inhoud en aard van de vakken, maar vooral uit wat wel wordt genoemd 
het ‘verborgen curriculum’. Die verzamelnaam van onopzettelijke invloeden leidt 
onder meer tot het ‘pygmalion-effect’: leerlingen van wie men hoge verwachtingen 
heeft, scoren hoger.506 Dat proces levert het gewenste socialiseringsproces op: gedrag 
en waarden die de jongere nodig heeft voor verder succes. Volgens Bourdieu staat 
onderwijs derhalve in functie van twee doelen: kennis verwerven en het zich eigen 
maken van sociale vaardigheden die het individu in staat stellen deel uit te maken 
van een specifieke sociale laag.

De wijze waarop het systeem generieke keuzemomenten toepast, heeft ook bijzondere 
effecten op het zogenaamde Matteusprincipe. Gladwell adstrueert507 dat door het 
verband aan te tonen tussen een selectiemoment gekoppeld aan een bepaalde leeftijd 
en later succes. In de door hem aangehaalde casus betreft dat de gang van zaken 
in de Canadese jeugdhockeycompetitie. Oudere spelers in een competitie blijken 

503 R. Klarus, en J. Onstenk, ‘Beroepsonderwijs tussen ontplooiing en arbeidsmarkt’. In: Klarus en 
Dieleman, Wat is goed onderwijs, 105. 

504 Bourdieu, The State Nobility, 33.
505 A.D. Groot en W.H.F. Wijnen, Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen: het selectieproces in ons 

onderwijs (Groningen 1983).
506 Dieleman, De schoolklas, 34.
507 M. Gladwell, Outliers. The story of success (London 2008), 25.
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systematisch in het voordeel te zijn ten opzichte van jongere, louter op grond van 
leeftijd en dus lichamelijke voorsprong. Hier komt ook weer het principe van ‘the 
selffulfilling prophecy’ om de hoek kijken: de oudste en daarom relatief sterkste 
spelers krijgen automatisch de beste training en daarmee bevestigen ze de juistheid 
van hun selectie. De oneigenlijke selectiemethode, immers niet gebaseerd op feitelijk 
aanwezige individuele capaciteiten, maar op de relatieve leeftijdsvoorsprong, bewijst 
zijn validiteit op grond van de voorspelbare uitkomsten ervan. De feitelijke leeftijd 
in relatie tot een ‘hard’ selectiemoment is een wellicht onderschat aspect van het 
toegankelijkheidsvraagstuk. Doornbos wees daar in 1971 al op en ook een latere 
studie bevestigt die waarneming. ‘Vroege leerlingen’ blijken een specifieke risicoca-
tegorie te vormen.508 In Vlaanderen spreken ze in dat verband van een ‘ongunstige’ 
leeftijdspositie. Uiteraard bepaalt het systeem wat (on)gunstig is en niet de aanleg 
van de leerling. Het verschijnsel ‘doubleren’, in het primair onderwijs ook wel met 
het eufemisme ‘kleuterverlenging’ aangeduid, hangt in sterke mate samen met de 
leeftijdssituatie, zoals Doornbos aantoonde.

Op schoolniveau zijn de opvattingen over het verband tussen (school)loopbaanont-
wikkeling en –begeleiding en het toegankelijkheidsthema te onderscheiden in een 
‘smalle’ en een ‘brede’ interpretatie. In de ‘smalle’ opvatting is er hoofdzakelijk sprake 
van het in staat stellen van de leerling om een geïnformeerde keuze te maken.509 
Deze opvatting ontleent haar wetenschappelijke legitimering vooral aan de rationele 
handelingstheorie gebaseerd op de veronderstelling dat individuen keuzes maken op 
grond van afwegingen met betrekking tot investeringen en opbrengsten. De toegan-
kelijkheidsvraag aangaande de verantwoordelijkheid van de school (en de overheid) 
transformeert zich dan tot dan de vraag op welke wijze de instelling het individu 
voorziet van loopbaanrelevante informatie. Doelrationeel handelen met betrekking 
tot studie- en beroepskeuzen wordt in de ‘smalle’ opvatting geoperationaliseerd 
als het nemen van een goed geïnformeerde beslissing, gebaseerd op twee soorten 
informatie: die over de eigen capaciteiten en doelen en die over de mogelijkheden 
van de arbeidsmarkt.510 De ‘brede’ opvatting gaat niet uit van doelrationeel handelen 
van jongeren en van door hen te nemen educatieve investeringsbeslissingen. In 
deze opvatting gaat het om het creëren van leeromgevingen die leerlingen in staat 
stellen ervaringen op te doen die ze vervolgens kunnen gebruiken bij de reflectie 
op hun loopbaan. In de ‘brede’ opvatting wordt de toegankelijkheidsvraag feitelijk 
beantwoord door de wijze waarop het onderwijs is ingericht en maakt dit thema 
integraal deel uit van het onderwijsproces. Waslander511 wijst op de relatie tus-

508 Doornbos, Geboortemaand en schoolsucces. Zie ook: B. de Fraine, Geboortemaand en schoolloopbaan. 
Literatuurstudie en verkennend onderzoek (Leuven 1997).

509 F. Meijers en M. Kuijpers, Kiezen of gekozen worden?, in: Klarus en Dieleman (red.), Wat is goed 
onderwijs, 43.

510 M. Kuijpers en F. Meijers, De onbereikbaarheid van loopbaanleren, in: Houtkoop e.a., Controverse 
en perspectief in het beroepsonderwijs, 276.

511 S. Waslander, Onderwijs. Over kansen en kiezen. In: P. de Beer, J. van der Meer en P. Pekelharing 
(red.), Gelijk. Over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal (Assen 2006), 54. 
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sen keuzevrijheid als autonome kwaliteit van het onderwijssysteem en de eigen 
verantwoordelijkheid van het individu voor keuzes en de uitkomsten daarvan. Het 
risico van dit streven om tegemoet te komen aan de individualiseringsbehoefte 
van het individu ligt in het verdwijnen van de medeverantwoordelijkheid voor 
die uitkomsten van het systeem en de institutionele factoren. Niet het vergroten 
van de keuzevrijheid op zich is van toegevoegde waarde voor de toegankelijkheid, 
maar de mate waarin die keuzevrijheid door het individu kan worden verbonden 
aan een proces van zelfbepaling en identiteitsvorming. Daarvoor dient het systeem 
de condities te scheppen.

4.5  Toegankelijkheid en ongelijkheid

Het toegankelijkheidsthema is na de Tweede Wereldoorlog vooral sterk verbonden 
aan het thema van onderwijskansen en sociale ongelijkheid.512 Vanuit (onderwijs)so-
ciologische optiek is toegankelijkheid dan te definiëren als de mate waarin kinderen 
met verschillende kenmerken (ouderlijk milieu, geslacht) verschillen in hun mate 
van deelname aan de verschillende vormen van onderwijs. Naarmate de verschil-
len in deelname tussen deze kinderen grotere zijn, is de toegankelijkheid van het 
onderwijs kleiner en de maatschappelijke ongelijkheid in het onderwijs groter.513 
Het gelijke-kansenvraagstuk is een algemeen politiek-filosofisch vraagstuk.514 We 
beperken ons hier echter tot de behandeling van het vraagstuk binnen het perspectief 
van het onderwijsdomein op grond van de overweging dat, ongeacht de algemeen 
geldende opvattingen over gelijkheid in de samenleving, de instrumentalisering 
van die opvattingen per publieke sector zullen verschillen. Zo geldt in de gezond-
heidszorg geen specifieke opdracht om de sociale ongelijkheid tussen cliënten op 
te heffen, omdat die ongelijkheid ten principale geen rol speelt bij de behandeling 
van cliënten. Meritocratische principes maken geen deel uit van medische overwe-
gingen. Voor het onderwijs speelt die ongelijkheid echter een grote rol in relatie tot 
de opdracht van het onderwijs en algemeen maatschappelijke doelstellingen van 
onderwijs. Het wegwerken van achterstanden zou men de core-business van het 
onderwijs kunnen noemen. Achterstand is echter een relatief begrip. Men kan een 
achterstand wegwerken door degene die achter loopt wat te helpen, je kunt dat ook 
bereiken door degene die een voorsprong heeft te hinderen. In dat laatste geval is er 
sprake van specifiek niet-meritocratisch handelen. Mensen zijn in hun intellectuele 
toerusting en persoonlijkheidsstructuur zodanig van elkaar verschillend dat er wat 
die aspecten betreft nooit sprake is van een ‘level playing field’, welke instrumenten 
een overheid ook inzet en welke inspanningen scholen ook leveren. Met betrekking 
tot de rol van de overheid in dit dilemma wordt wel onderscheid gemaakt tussen 
‘distributional equality’, het verdelen van middelen totdat er geen verschillen in 

512 Klarus en Dieleman, Wat is goed onderwijs, 11.
513 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies, 313.
514 R. Dworkin, Sovereign virtue. The theory and practice of equality (Cambridge/London 2002).
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welvaart meer bestaan, en ‘equality of resources’, waarbij de overheid individuen in 
staat stelt in gelijke mate toegang te hebben tot ontwikkelingsbronnen. 

Boudon515 vroeg zich met name af waarom de enorme groei in de onderwijsdeelname 
in de jaren zestig in het westen niet gepaard ging met een afname van de correlatie 
tussen sociale afkomst en bereikte maatschappelijke positie. De status van het 
ouderlijk gezin bleef de dominante factor wat betreft de kansen in het onderwijs 
en op de arbeidsmarkt. Dit ondanks het streven van overheden om mensen beter 
te scholen voor hun latere loopbaan ongeacht hun afkomst en om gelijke kansen te 
bevorderen. Ook onderwijshervormingen die het bereiken van deze doelen zouden 
moeten bevorderen, bleken weinig succesvol te zijn. Het verwerven van scholing 
als mobiliteitsproces, stelt Boudon, is endogeen bepaald door de ambities van de 
jongere zelf. De structuur van de samenleving echter staat onder invloed van exogene 
krachten, die technologisch en organisatorisch van aard zijn. Deze krachten staan los 
van de selectieprocessen binnen de school. Dat gegeven leidt tot een systeembreuk 
waarmee het individu te maken krijgt. Zijn kernthema daarbij is de vraag waarom 
de ongelijkheid in onderwijskansen empirisch aantoonbaar na de Tweede Wereld-
oorlog is afgenomen en de maatschappelijke ongelijkheid stabiel is gebleven. Anders 
gezegd: de sociale mobiliteit is nauwelijks gewijzigd. Hij verbindt deze vraag met 
de waarneming dat mensen uit lagere klassen kiezen voor minder onderwijs dan 
vertegenwoordigers van hogere klassen, terwijl ze weten dat een andere keuze hun 
toekomst zou verbeteren. Dat hangt volgens Boudon samen met de verschillen in 
kosten-batenverhoudingen van onderwijsinvesteringen voor individuen uit verschil-
lende sociale milieus met gelijke prestatieniveaus. Voor individuen uit lagere milieus 
zijn de kosten voor het volgen van een hogere opleiding relatief hoger, vooral ook in 
sociaal opzicht, bijvoorbeeld ten gevolge van het ‘weggroeien’ van het eigen milieu. 
Voor hogere milieus zijn de kosten van het niet volgen van een hoger opleiding juist 
groot: men verliest daardoor status en aansluiting bij het eigen milieu. Dit secundaire 
effect van sociaal milieu overtreft op termijn zelfs het primaire effect, de invloed 
van milieu op cognitieve prestaties. Daarmee bekritiseert hij ook de opvatting 
dat onderwijs op meritocratische wijze in de moderne samenleving zou kunnen 
functioneren. Evenals Jencks zag Boudon meer heil in het zoeken naar economische, 
inkomenspolitieke oplossingen, voor het opheffen van sociale ongelijkheid dan in 
het versterken van de rol van onderwijs. Ook de reductie van culturele ongelijkheid 
zou slechts in bescheiden mate helpen. Veranderen en verbeteren van onderwijs 
en onderwijskwaliteit hadden zijns inziens dan ook weinig effect op de opheffing 
van sociale ongelijkheid.516 Zelfs in samenlevingen die kunnen worden geacht in 
hoge mate meritocratisch te functioneren, is er volgens Boudon maar een beperkte 
relatie te constateren tussen onderwijsniveau en mobiliteit.517 Voor zover die zich 
voordoet, is zij meer toevallig dan structureel. Hij formuleert daarbij ook de paradox 

515 R. Boudon, Education, Opportunity, and social Inequality. Changing prospects in Western Society 
(New York 1974). 

516 Ibid., 196.
517 Voor Nederland gaat deze constatering niet op zoals we hebben gezien.
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die een belangrijke factor is bij keuzeprocessen van individuen. Als elk individu via 
meer scholing een hogere maatschappelijke positie probeert te bereiken, moet hij 
zijn verwachtingen bijstellen wat betreft de relatieve waarde van het streven. Dat 
ontmoedigt uiteindelijk de ambities van individuen. Op langere termijn nemen de 
opbrengsten van de investeringen voor het individu af. De samenleving profiteert 
van het totaal aan educatieve inspanningen, maar het individu niet. Individuen 
zijn echter niet geneigd om publieke opbrengsten van individuele inspanningen 
als beloning te beschouwen. Zij kijken naar de relatieve verschillen in bijvoorbeeld 
inkomsten en niet zozeer naar absolute verbeteringen in eigen situatie.518 

De vraag of de overheid door gericht beleid ongelijkheid van onderwijskansen kan 
beïnvloeden, is onderwerp geweest van veel onderzoek in Nederland.519 De meeste 
onderzoekers zijn overwegend sceptisch over de resultaten van het beleid van de 
afgelopen decennia.520 Het is goed hier op te merken dat het morele recht op gelijk-
heid van kansen in de Nederlandse politieke context na de Tweede Wereldoorlog op 
zich niet tot schisma’s leidde. Er was breed draagvlak voor het meritocratisch idee 
en de rol van onderwijs bij de realisering daarvan. De overheid diende op grond 
van die doelstelling vervolgens het onderwijs zo in te richten dat er sprake was van 
rechtvaardige toedeling van middelen, zodanig dat er geen nieuwe ongelijkheden 
ontstonden en bestaande ongelijkheden niet leidden tot ongelijke toegankelijk-
heid. In de ontwikkeling van het gelijke-kansenbeleid weerspiegelt zich die van 
de heersende ideologische opvattingen. Zoals Meijnen aangeeft hield dat in dat de 
overheidsdefinitie van onderwijsachterstanden betrekking had op achterstanden 
ontstaan door culturele, sociale en/of economische oorzaken, waarbij achterstanden 
op individu-niveau als gevolg van factoren samenhangend met de toerusting van 
het kind zelf buiten beeld bleven. In de beginfase van het gelijke-kansenbeleid was 
de instrumenteel-deficietvisie dominant. Cognitieve en vaardigheidstekorten van 
kinderen uit sociaal zwakkere milieus werden bijgespijkerd via extra programma’s. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld in de grote gemeenten. Leidende figuren waren daarbij 
Van Calcar in Enschede en Amsterdam en Grandia in Rotterdam. Zowel in Amster-
dam (Innovatie Project Amsterdam) als in Rotterdam (Onderwijs en Sociaal Milieu) 
waren de opbrengsten gering. Ook het Utrechtse Gedifferentieerd-onderwijs project, 
dat gericht was op de verbetering van de vaardigheden van leerkrachten, leidde niet 
tot duurzame verbeteringen van schoolprestaties. Deze ontwikkeling werd door de 
komst van het kabinet Den Uyl (1973-1977) met Van Kemenade als minister van 
Onderwijs sterk gestimuleerd. Het onderwijsvoorrangsbeleid kreeg gestalte door 
de aanwijzing van zo’n zeventigtal onderwijsvoorrangsgebieden. Nomen est omen: 

518 P.de Beer, Alles voor de winnaar, in: J. van Hoof e.a., Arbeid, onderwijs en sociale ongelijkheid in de 
21e eeuw (Amsterdam 2004). 

519 Zie voor een overzicht o.a. B.H. ten Bruggencate, Het laatste kwartier. Gelijke kansen in het Groninger 
onderwijsbeleid in de jaren 1975-2000 (Assen 2004), 24.

520 W. Meijnen, Achterste bank een streepje voor. Onderwijsachterstandenbeleid beschreven en 
geanalyseerd, in: R. Bosman en S. Waslander (red.), Over kansen, competenties en cohesie. Kant-
tekeningen bij dertig jaar onderwijssociologie (Assen 2006) 31. 
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het ging niet meer om de bestrijding van achterstanden maar om het geven van 
voorrang aan groepen die daarop recht hadden. Uiteindelijk waren de resultaten 
van dit type overheidsbeleid teleurstellend.521

Mede onder invloed van het schoolloopbanenonderzoek kreeg de reproductiefi-
losofie vervolgens invloed op het beleidsdenken. Het onderwijs werd gezien als 
instrument voor het reproduceren van bestaande sociale ongelijkheden, onder 
invloed van vooral het gedachtegoed van Bourdieu. Die kende daarbij aan het 
cultuurdeficit een belangrijke functie toe: er loopt een keten van ouderlijk milieu via 
opleiding naar een baan. In deze reproductieketen vervult scholing een sleutelrol. 
In de beleidsnota’s en publicaties van Van Kemenade en Wallage zijn de opvattingen 
van Bourdieu over de invloed van het ouderlijk cultureel kapitaal herkenbaar, ook 
al was Van Kemenade minder gecharmeerd van de deterministische kanten van 
diens inzichten.522 Van Kemenade was ervan overtuigd dat onderwijs een belang-
rijke rol kon spelen bij het verwerven van het hogere cultureel kapitaal door de 
lagere milieus.523 Van der Wolff publiceerde in 1997 een bijdrage over de effecten 
van overheidsbeleid ter zake van voorschoolse en buitenschoolse educatie. Hij 
komt tot een weinig optimistisch stemmend beeld van de opbrengsten. Cognitief 
georiënteerde verrijkingsprogramma’s zijn weinig effectief. Dat geldt vooral voor 
programma’s die uitgaan van theorieën die de antecedenten van schoolfalen ver-
klaren. Meer succes lijken programma’s te hebben die aansluiten bij de dagelijkse 
problemen van ouders en jongeren in achterstandssituaties. Tot aan de 21e eeuw is 
het onderwijsachterstandenbeleid vooral van instrumentele aard. In 1993 verscheen 
de Wet op de Onderwijsvoorrang. De wet regelde het toekennen van faciliteiten 
ten behoeve van het verminderen van onderwijsachterstanden. Uit evaluaties 
van de opbrengsten van onderwijsvoorrangsbeleid blijken de effecten daarvan 
teleurstellend te zijn.524 Opvallende constanten in dat beleid zijn de invloed van het 
wetenschappelijk onderzoek en de dominantie van ideologische opvattingen. Van 
de 244 beleidsnota’s uit de periode 1970-1992 is ruim 40% onderwijssociologisch 
beïnvloed.525 Politieke ideologie leidde tot het constructieve onderwijsbeleid, zoals 
dat door Idenburg werd aangeduid. Ideologische tegenstellingen zorgden ook voor 
de bescheiden resultaten ervan. Het onderwijsachterstandenbeleid is mede daardoor 
ook niet in staat geweest om de fundamentele tekorten van het onderwijsbestel in 
zijn uitwerking te corrigeren en te compenseren. Belangrijker lijkt echter dat er 
te hoog gespannen verwachtingen waren van het onderwijsachterstandenbeleid. 
Diverse auteurs spreken van ‘pedagogisch optimisme’ als grondslag voor het naïeve 

521 Ten Bruggencate, Het laatste kwartier, 41.
522 Van Kemenade, Onderwijs en samenleving, 13 e.v.
523 Ten Bruggencate, Het laatste kwartier, 49.
524 C.J.W. Mulder, Meer voorrang, minder achterstand? Het onderwijsvoorrangsbeleid getoetst (Nijmegen 

1996).
525 J.M.G. Leune, Onderwijssociologie en onderwijsbeleid in Nederland.
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geloof in compensatie- en activeringsprogramma’s526, maar: ‘Education cannot 
compensate for society’.527

De conclusies met betrekking tot het onderwijsachterstanden staan niet op zichzelf. 
De vraag is wat überhaupt de invloed is van onderwijsbeleid op sociale stratificatie en 
mobiliteit. Boudon formuleerde grote twijfels over die invloed. Dronkers en Van Erp 
tonen aan dat als men een langere tijdshorizon neemt en schoolloopbanen over een 
langere periode reconstrueert de toegankelijkheid van het onderwijs in de loop van 
de hele 20e eeuw voor verschillende maatschappelijke groepen wel is toegenomen, 
maar dat daarin niet of nauwelijks de effecten van onderwijsbeleid zijn terug te 
vinden. Onderwijsbeleid lijkt eerder een element van algemeen maatschappelijke 
ontwikkeling te zijn, dan een drijvende kracht van maatschappelijke verandering. 
Bovendien is er sprake van vele processen die bijdragen aan de maatschappelijke 
ontwikkeling, dat geldt mutatis mutandis ook voor de factoren die van invloed zijn 
op de toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs.528 Over een langere periode 
gemeten is, anders gezegd, de intergenerationele mobiliteit sterk toegenomen en 
tevens de participatiegraad van verschillende sociale milieus aan het onderwijs. Tege-
lijkertijd is wel de invloed van het bereikte onderwijsniveau op de beroepsloopbaan 
steeds groter geworden en de intragenerationele mobiliteit afgenomen. Daarmee is 
ook de ‘sleutelmacht’ van het onderwijs gegroeid, omdat de voorspellende waarde 
van het genoten onderwijs zo sterk is toegenomen.

Onderwijs emancipeert, maar classificeert burgers evenzeer, juist door de werking 
van die sleutelmacht. Onderwijs is ook (en vooral?) een mechanisme geworden dat 
verschillen uitvergroot, bestendigt en bevestigt.529 Dat mechanisme wordt zichtbaar 
in de bloei van het gymnasium.530 De rol van het Latijn is in dat opzicht een meer dan 
symbolische. Met de opkomst van het massaonderwijs in het begin van de twintigste 
eeuw verloor de elite zijn exclusieve rechten op onderwijs. Dat leidde er toe dat het 
onderwijs voor de elite zich ging onderscheiden van het volksonderwijs door zijn 
curriculum. Het Latijn speelde daarbij een belangrijke rol als lingua franca voor de 
sociale bovenklasse en als metafoor van het cultureel kapitaal van deze klasse.531 
De elite beschikt daarbij over een uitgewerkte code, waarmee zij degenen die slecht 
over de ‘restricted code ’ beschikken, kan uitsluiten.532 Weenink analyseert in zijn 
proefschrift hoe de machtsbronnen van de middenklassen worden ingezet in het 

526 J.C.C. Rupp, Het pedagogisch optimisme van de jaren zeventig. Terugblik op het tijdperk van de 
compensatie- en activeringsprogramma’s, de voorlopers van het onderwijsvoorrangsbeleid., in: 
Comenius, 29 (Nijmegen 1988), 90-106.

527 Bernstein, geciteerd door J. Dronkers, Onderwijs en sociale ongelijkheid, in: Van Kemenade, 
Onderwijs en samenleving, 76.

528 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies, 316.
529 De Vijlder, Natiestaat en onderwijs, 220.
530 D. Weenink, Upper Middle-class Resources of Power in the Dutch Education Arena. Dutch Elite 

Schools in an age of Globalisation (Amsterdam 2005).
531 De Swaan, Zorg en de staat, 96. 
532 B. Bernstein, Class, Codes and Control.
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onderwijsveld en welke mechanismen de toegankelijkheid beïnvloeden. Langs welke 
lijnen verlopen de keuzeprocessen in het licht van waardeoriëntaties van ouders en 
leerlingen? De hypothese daarbij was dat de mate waarin ouders over een bepaalde 
machtsbron beschikken, bepaalt naar welk schooltype het kind gaat. Het bezit van 
‘gevestigde machtsbronnen’ zou vooral leiden tot de keuze voor het gymnasium. Die 
hypothese werd door zijn onderzoek inderdaad bevestigd. Het gymnasium blijkt 
daarbij bij te dragen aan en een onderdeel te zijn van een proces van accumulatie van 
gevestigde machtsbronnen door ouders. Kinderen met ouders die ook een bepaald 
gymnasium bezochten, bleken bijvoorbeeld voorrang te krijgen bij de plaatsing. 
Opmerkelijk is wel dat de subklasse ‘geld’ – ondernemers – door andere subklassen 
‘met de nek wordt aangekeken’. Een diepe kloof blijkt het morele middenklasseland-
schap te splijten: geld versus cultuur. Maar de ‘cultuurklasse’ is kennelijk toch niet 
bij machte de ‘geldklasse’ buiten het eliteonderwijs te houden. Daar is de egalitaire 
tendens in de Nederlandse volksaard kennelijk weer te sterk voor. Wat betreft de 
onderliggende keuzeprocessen doet Weenink een waarneming die veelzeggend is 
voor het Nederlandse onderwijsbestel, in vergelijking met bijvoorbeeld het Britse. 
Gezien de heterogene samenstelling van de eerste leerjaren van het Britse openbare 
onderwijs, is het voor de Britse upper middle-class van levensbelang een goede 
privéschool te vinden. Voor Nederlandse ouders uit de gegoede middenklasse staat er 
in dat keuzeproces veel minder op het spel. Het Nederlandse onderwijsbestel is al in 
sterke mate gedifferentieerd en gesegregeerd naar niveau. Dankzij die situatie en met 
name de functie van de Cito-toetsscores die vooral verschillen in cognitieve vaardig-
heid meten en daarmee de uitdrukking vormen van de relatie tussen schoolsucces en 
sociale herkomst533, is er sprake van een vrij grote mate van zekerheid ten aanzien 
van de sociale homogeniteit van de schoolklassen waarin het kind terecht komt. 
In die zin is het Nederlandse bestel naast (proto-)meritocratisch van aard toch 
ook sterk cultureel bepaald in zijn selectiemechanismen. Het gymnasium doet wat 
sociale exclusiviteit betreft niet onder voor Britse privéscholen. Wat in Nederland 
echter niet voorkomt is een elite-onderwijstraject, zoals Engeland en Frankrijk dat 
wel kennen. In die zin is het gymnasium binnen het geheel van het onderwijsbestel 
te beschouwen als een geïsoleerd fenomeen dat niet structureel van invloed is op 
de sociale stratificatie van de Nederlandse samenleving. Idenburg besteedt ampel 
aandacht aan de achtergronden van het overlevingsvermogen van het gymnasium. 
Hij behandelt sceptisch de argumenten voor het belang van de klassieke talen, hij 
heeft zijn twijfels over het nut van het vertalen van de klassieken, maar komt dan 
tot de diepere achtergrond van de verdediging der traditionele klassieke opleiding: 
de angst voor culturele nivellering, het besef der verdedigers dat een maatschappij 
een geestelijke elite behoeft. Idenburg constateert vervolgens droog ‘dat andere 
statussymbolen de elite der toekomst zouden kunnen sieren’. Zo blijft, concludeert 
hij tenslotte, het gymnasium ‘de meest gevestigde en meest behoudende school, 
welke het Nederlandse schoolwezen kent (…)’.534 Ook Blom komt in 1995 tot de 

533 P. Tesser, Sociale herkomst en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs (Nijmegen 1986), 149. 
534 Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 377/378.
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conclusie dat het gymnasium sinds de komst van de Mammoetwet meer elitair is 
geworden en klaarblijkelijk kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus 
afstoot.535 Tenslotte wijden we nog enige woorden aan de relatie tussen het gelijke 
kansen vraagstuk en hèt dominante thema in het Nederlandse onderwijsbestel: 
de verzuiling. Welke invloed kunnen we aan de verzuiling toeschrijven op het 
verloop van kwalificatie- en selectieprocessen? Is het verzuilde onderwijsbestel, en 
in het bijzonder het levensbeschouwelijk georiënteerde deel daarvan, van invloed 
op onderwijskansen van leerlingen? Die vraag hangt, zij het niet in juridische zin, 
samen met de legitimatievraag van het bijzonder onderwijs. De factor denominatie 
is een van de variabelen die behoren tot de achtergrondkenmerken van leerlingen. 
Dijkstra 536 stelt dat er niet zonder meer eenduidige conclusies te trekken zijn over 
over systematische effecten van de invloed van de richting van de school op de 
onderwijskansen van leerlingen. Wel komen met de richting variërende verschillen 
in schoolsucces naar voren. Voor zover daarbij regelmaat kan worden geconstateerd, 
zijn de effecten veelal nadelig voor het openbaar onderwijs. Het katholiek onderwijs 
onderscheidt zich daarbij weer in gunstige zin binnen het bijzonder onderwijs. 
Er is dus een zekere samenhang tussen schoolrichting en onderwijskansen van 
leerlingen waarneembaar. Het bestaan van bijzonder onderwijs als zodanig is dus 
niet nadelig vanuit het perspectief van toegankelijkheid en kansrijkheid. Blijft vanuit 
sociologisch oogpunt de vraag over of de relatief positieve scores van het bijzonder 
onderwijs samenhangen met kenmerken van de leerlingen. Is er geen sprake van 
een proces van (zelf)selectie? Er zijn geen harde empirische bewijzen voor de 
stelling dat effectiviteitsverschillen tussen openbare en bijzondere scholen kunnen 
worden verklaard door de selectiviteitsthese, aldus Dijkstra. Waar de verschillen wel 
door verklaard kunnen worden is onduidelijk. Allerlei ‘unieke’ variabelen, niet te 
verklaren door andere verklaringen, komen dan in beeeld, zoals de betrokkenheid 
van ouders en de autonomie van het bijzonder onderwijs. 

4.6  Onderwijsdoelstellingen in sociologisch perspectief

Als men besteleigenschappen en hun effecten op elkaar en op de beoogde doelstel-
lingen wil identificeren dat moeten ze met elkaar in verband worden gebracht. Van 
de Werfhorst zet 537 vier (onderwijssociologische) dimensies af tegen vier onderwijs-
doelstellingen en kijkt daarbij naar de versterkende en verzwakkende effecten ten 
opzichte van elkaar. Het gaat om doelstellingen als het bieden van gelijke kansen, 
efficiënte selectie, voorbereiding op de arbeidsmarkt (allocatie) en voorbereiden op 
goed burgerschap. Wat betreft de dimensies gaat het om stratificatie, standaardisatie, 

535 S. Blom, Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk. Een vergelijkend onderzoek naar deelname 
aan intellectuele vorming in het Nederlands en Franse voortgezet onderwijs (Groningen 1995).

536 Dijkstra e.a., Verzuiling in het onderwijs, 182. 
537 Van de Werfhorst, Onderwijsdifferentiatie. 
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beroepsgerichtheid en een vierde dimensie, ‘student choice’.538 De laatste dimensie 
betreft de mate waarin studenten de mogelijkheden hebben om binnen het systeem 
van opleiding, stroom of richting over te stappen. Deze dimensie heeft daarom 
ook betrekking op de mate waarin een onderwijssysteem onderwijsongelijkheid 
in de hand werkt. Een systeem dat heroverweging van eenmaal gemaakte keuzes 
mogelijk maakt, kan worden geacht onderwijsongelijkheid in te perken. Door het 
optimaliseren van keuzevrijheden gedurende de onderwijsloopbaan kunnen de 
ongelijkheidseffecten van vroege selectie worden tegengegaan. Het Nederlandse 
bestel kan als (sterk) gestratificeerd worden getypeerd, zo blijkt uit de studie. Dat 
wil zeggen dat er na het primair onderwijs vele verschillende stromen ontstaan. 
Het bestel is ook naar verhouding sterk nationaal gestandaardiseerd in termen van 
centrale examinering, opleidingsprogramma’s en bijvoorbeeld bevoegdheden. Ten-
slotte is het Nederlandse systeem ook sterk beroepsgericht. Het Nederlandse bestel 
scoort wat betreft beleidsdoelstellingen ook relatief goed op de dimensie ‘student 
choice’. Uit latere onderzoeken blijkt echter dat de feitelijke resultaten daar niet in 
overeenstemming mee zijn.539 De confrontatie tussen systeemeigenschappen en 
systeemdoelstellingen leidt tot de waarneming dat alleen de dimensie standaardisatie 
evident hoog scoort wat betreft het bijdragen aan het bereiken van al deze doelstel-
lingen van het Nederlandse bestel. Voor de drie andere dimensies is de bijdrage 
wisselend. Het Nederlandse schoolsysteem, beoordeeld vanuit de vier sociologische 
dimensies, lijkt vooral een gunstig effect te hebben op twee doelstellingen: efficiëntie, 
dat wil zeggen: selectie, en allocatie: de voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

Kerckhoff540 hecht bij de beoordeling van de sociologische effecten van onderwijs-
systemen grote waarde aan de factor ‘student choice’. Onderwijsloopbanen moeten 
zijns inziens minder worden beoordeeld op grond van absolute keuzemomenten, 
dan wel gezien als een geheel van ‘transitiefasen’. Keuzemomenten zijn uitkomsten 
van dergelijke periodes, waarvan overstapmomenten, bijvoorbeeld van school naar 
school, deel uitmaken. Zij vormen echter niet het essentiële onderdeel van dat keuze-
proces. Kelchtermans bevestigt dit. ‘Kritische incidenten’ als scharnierpunten in een 
loopbaanverhaal, blijken bij toetsing van de loopbaanbeleving van mensen niet in 
overeenstemming te zijn met de ervaren werkelijkheid. Daarin is eerder sprake van 
een gradueel-evoluerend proces dan van breukpunten.541 De vergelijking van enkele 
westerse onderwijssystemen biedt inzicht in de werking van onderwijssystemen als 
uitkomst van fundamentele politiek-sociale keuzes voor de keuzemogelijkheden van 
gebruikers ervan. In de politiek-beleidsmatige praxis is niet zozeer sprake van een 
zuiver rationeel beleidsproces en bijbehorende transparante keuzes, de uitkomsten 
van dat proces weerspiegelen vooral de situationele machtsverhoudingen. Zoals 

538 A.C. Kerckhoff, Education and Social Stratification Processes in Comparative Perspective, in: 
Sociology of Education Extra Issue (Washington 2001), 3-18.

539 Zie voor een zeer recent overzicht: WRR, Vertrouwen in de school. Over de uitval van ‘overbelaste’ 
jongeren, (Amsterdam 2009), 26.

540 Kerckhoff, Education and Social Stratification Processes.
541 Kelchtermans, De professionele ontwikkeling, 76. 
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Kerckhoff concludeert: ‘To some extent, each persons pathway through school and 
into the labor force is unique. We need to look for patterned pathways that differ-
entiate societies’ methods of sorting young people into the stratified labor force.’542 
Een indicator voor de toegankelijkheid van het schoolsysteem is de omvang van 
het voortijdig schoolverlaten (drop outs). Daarbij is ‘uitval’ niet in termen van tijd 
te specificeren, maar moet dit verschijnsel vooral als een proces van gebeurtenis-
sen worden gezien en kan het worden herleid tot een ‘chain of events’. Niet alleen 
‘achtergrondkenmerken’ maar vooral ‘voorgrondgebeurtenissen’ zijn van belang voor 
de mate waarin schoolloopbanen kunnen worden voorspeld. De school zelf en het 
bestel behoren daar ook toe. Een analysemodel waarin individuele risicofactoren 
worden verbonden met de ‘chans-of-events’ benadering geeft een beter begrip van 
het ontstaan van uitval.543 Sociologen kijken naar het onderwijssysteem als een 
systeem dat bijdraagt aan de sociale stratificatie, de toedeling van individuen aan 
verschillende sociale milieus. Dit proces van toedeling heeft levenslang effect op de 
ontwikkeling van mensen. Sociologisch gezien is het onderwijsbestel daarom ook 
en wellicht vooral een ‘sorting machine’. Het Duitse onderwijssysteem is volgens 
Kerckhoff het sterkst gestratificeerd, het Britse wat minder en het Franse en Ame-
rikaanse kennen slechts in beperkte mate enige stratificatie. In dat opzicht komen 
het Duitse en Nederlandse systeem overeen. Op de dimensie standaardisatie scoort 
Frankrijk het hoogst. Duitsland is ook het meest extreme voorbeeld van de mate 
waarin het onderwijs specifiek voorziet in voorbereiding op beroepsuitoefening en 
arbeidsmarkt door de aanwezigheid van beroepsonderwijs. Uiteraard hangt deze 
dimensie ten nauwste samen met de dimensie stratificatie. De vroege keuze voor 
beroepsonderwijs maakt integraal deel uit van het principe van gestratificeerd 
onderwijs. Kerckhoff haalt onderzoek aan naar de effecten van de grote verschillen 
tussen het Duitse en Franse systeem op de loopbanen van individuen en op de aan-
sluiting met de beroepspraktijk. Door de wijze waarop het Duitse systeem jongeren 
voorsorteert verloopt hun aansluiting met de beroepspraktijk relatief probleemloos. 
Franse studenten maken een meer turbulente periode door nadat ze het onderwijs 
verlaten, ze hebben meerdere baantjes voordat ze zich settelen. Het corporatistische 
Duitse systeem maakt dus deel uit van een maatschappelijke structuur waarin het 
(beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt als één geheel worden gezien en waarin 
de staat een actieve rol speelt in de bemiddeling tussen kapitaal en arbeid.544 In 
Frankrijk beschouwt men die twee werelden als principieel verschillend en blijven ze 
gescheiden. Hoe gedragen deze systemen zich als ze worden beoordeeld op de vierde 
dimensie: die van ‘student choice’, de mate waarin ze ruimte bieden aan studenten 
om te kiezen en over te stappen nadat ze in het voortgezet onderwijs zijn terecht 
gekomen? In Duitsland sorteert het systeem min of meer dwingend leerlingen uit 
in vastgelegde leerroutes met vastgestelde kwalificaties. In Engeland wordt er meer 
aan het eigen initiatief van studenten overgelaten om kwalificaties te behalen. Dit 

542 Kerckhoff, Education and Social Stratification Processes, 15.
543 Eimers, Vroeg is nog niet voortijdig, 15.
544 Klarus en Onstenk, Beroepsonderwijs, 109.
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structuurkenmerk is ook wel geformuleerd als het verschil tussen ‘sponsored mobility’ 
en ‘contest mobility’. Het eerste doet zich voor in een bestel dat leerlingen die eenmaal 
in een route zitten, voortdurend bevestigt en ondersteunt bij hun leerloopbaan. Het 
tweede is een kenmerk van een bestel dat leerlingen in staat stelt zich steeds weer te 
bewijzen en hen daarbij nieuwe kansen en opties biedt. Het Duitse systeem kent dus 
enerzijds een breed spectrum van kwalificaties maar anderzijds een beperkte ruimte 
om te kiezen. De duidelijkste aanwijzing voor keuzeruimte in een onderwijsbestel is 
volgens Kerckhoff de flexibiliteit in de scharnierverbindingen tussen de structurele 
voorzieningen, zoals sectoren en schooltypen, in de achtereenvolgende fasen van de 
onderwijsloopbaan. Hoe complexer, dus hoe meer gestratificeerd, een systeem is des 
te meer eisen worden er gesteld aan de flexibiliteit, geredeneerd vanuit de dimensie 
‘student choice’. Duitsland scoort hier erg laag, de loopbaanpaden in het Duitse 
systeem kennen veel restricties. De plaats waar een student zich op een bepaald 
moment bevindt in het systeem voorspelt in hoge mate zijn plaats in de volgende 
studiefase. In Amerika en Frankrijk daarentegen kunnen alle highschoolgraduates en 
allen die over hun baccalauréat beschikken naar een universiteit. Die ruimte ontstaat 
doordat het bestel geen structurele restricties kent in eerdere fases. De dimensie 
‘student choice’ brengt ons bij een ander criterium waarmee onderwijsstelsels kun-
nen worden beoordeeld, namelijk de mate waarin sprake is van een ‘vraaggestuurd’ 
of ‘aanbodgestuurd’ onderwijsbestel.545 In het eerste geval verschaft de overheid 
middelen en voorzieningen naar de mate waarin daarop door het collectief van 
individuen een beroep wordt gedaan. Het aantal inschrijvingen bepaalt de omvang 
van het scholenbestel. In het tweede geval bepaalt de overheid in welke gevallen op 
welke wijze wordt voorzien in scholing. Het Nederlandse systeem wordt gekenmerkt 
door enkele bijzondere karakteristieken in dat opzicht. Het gehele bestel heeft, zoals 
we hebben gezien, enerzijds een relatief sterk centralistisch karakter, maar kan ander-
zijds wel worden beschouwd als ‘demand driven’. De overheid voorziet zelfs keurig 
gespreid over de denominaties, in principe in de vraag naar scholen en onderwijs. 
Van der Ploeg ziet deze situatie vooral als de uitkomst van de machtsverhoudingen 
binnen het Nederlandse bestel. 

Een bijzonder aspect van de dimensie ‘student choice’, tot uiting komend in de mate 
van flexibiliteit, hangt samen met de overgang van leren (onderwijs) naar werken 
(arbeidsmarkt). Ook in dat opzicht verschillen onderwijssystemen van landen 
onderling. Zeer in het bijzonder speelt daarbij een specifieke vorm van beroepson-
derwijs een rol die vooral in Duitsland, en in iets minder mate in Nederland, een 
prominente rol speelt: de duale leerweg, werkend leren of lerend werken. De vraag 
is of deze vorm van educatie gerekend moet worden tot het onderwijsdomein of 
het arbeidsmarktdomein. Belangrijker echter is nog de mate waarin het onderwijs-
domein en het arbeidsmarktdomein onafhankelijk van elkaar functioneren als het 
gaat om de afwisseling van periodes van leren en periodes van werken, dan wel 
zodanig zijn ingericht dat die afwisseling niet alleen mogelijk wordt gemaakt, maar 

545 Van der Ploeg, The expansion, 8.
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zelfs bevorderd. In Duitsland blijven leerlingen op zijn minst tot hun achttiende 
in het duale systeem voordat ze fulltime gaan werken. Andere opties hebben ze 
echter niet. Daardoor is het zonder meer vergelijken van uitvalpercentages tussen 
landen niet zinvol. Veel van de aanwezigheidspercentages in schooltypen binnen 
het regulier onderwijs in verschillende landen laten zich vooral verklaren door 
de inrichting van het onderwijsbestel in relatie tot de mate van ‘interface’ met de 
arbeidsmarkt, eerder dan door de specifieke kwaliteit van het onderwijs of specifieke 
keuzevoorkeuren van jongeren of studenten. Het is duidelijk dat de wijze waarop 
het bestel is ingericht veel invloed uitoefent op feitelijke loopbanen van individuen. 
Het bestel faciliteert dit type keuzeprocessen en creëert ze wellicht ook. Kerckhoff 
stelt dat de rol van onderwijs bij het stratificatieproces moet worden geanalyseerd 
vanuit de optiek van transitieperioden in plaats van als een optelsom van keuze-
momenten. Dan wordt zichtbaar dat verschillen in onderwijssystemen leiden tot 
zeer onderscheiden feitelijke (loopbaan)paden (‘trajectories’) en padmogelijkheden 
van individuen, onder invloed van onderscheiden bestelkenmerken, zoals de mate 
van stratificatie, standaardisatie en beroepsgerichtheid en vooral de mate waarin 
keuzes van individuen worden getolereerd en systemen loopbanen voorspelbaar 
structureren. Hij bepleit daarom ook een empirische analyse van feitelijke loopbanen 
van individuen om die invloed zichtbaar te maken. Deze invalshoek is voor de 
analyse van onze data goed bruikbaar. 

Vanuit politiek-economisch perspectief546 laten ontwikkelingen binnen het on-
derwijssysteem zich eveneens verklaren. De politieke-economie probeert relaties 
zichtbaar te maken tussen politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en economische 
effecten en vice-versa. Deze wetenschappelijke (Marxistische) traditie ziet een 
verband tussen de wijze waarop corporatistische welvaartsstaten, zoals Nederland 
en Duitsland, zijn ingericht en de relatief late industrialisatie in deze landen. Dat 
betekende dat oude structuren en privileges lang gehandhaafd bleven en invloed 
uitoefenden op inrichting van de samenleving. Blossfeld wijst op de gevolgen van 
de inrichting van het onderwijssysteem voor de individuele levensloop en de ver-
mogens van individuen om zich aan te passsen aan gewijzigde omstandigheden.547 
Instituties zoals onderwijs en sociale zekerheid zijn in dit soort systemen gericht op 
specifieke groepen binnen de samenleving en dat leidt tot statusonderscheid en een 
inrichting van instituties die dat bevorderen en legitimeren. Onderwijs is daar een 
voorbeeld van. Een gestratificeerd onderwijssysteem benadrukt gelijkheid binnen 
klassen, maar bevordert ook onderscheid tussen klassen. Later onderzoek naar de 
positie van allochtone kinderen in verschillende Europese landen met verschillende 

546 H.G. van de Werfhorst, Onderwijsinstituties in Nederland: gelijkheid, efficiëntie, allocatie en burger-
schap?, in: J.W. Duyvendak en M. Otto (red.), Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke 
instituties (Den Haag 2007), 133.

547 H.P. Blossfeld, Comparative Life Course Research. A Cross-national and Longitudinal Perspective, 
in: Elder & Giele, The Craft of Life Course research, 296.
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onderwijssystemen bevestigt dit beeld.548 De politiek-economische invalshoek 
maakt enkele interessante mechanismen zichtbaar. Zo wordt de aantrekkelijkheid 
van onderwijs en onderwijsprogramma’s voor individuen mede bepaald door de 
opbrengst en risico’s ervan. Zo is in Nederland de omvang en de positie van het 
beroepsonderwijs mede in verband te brengen met het specifieke arrangement van 
de Nederlandse verzorgingsstaat. Beroepsopleidingen zijn ten opzichte van algemene 
opleidingen minder breed, meer specifiek en daardoor relatief riskanter, voor de 
gebruiker en in mindere mate voor de overheid als bekostigende instantie. Om 
mensen zover te krijgen dat ze investeren in minder breed toepasbare vaardigheden 
is het nodig om ze voldoende arbeidsbescherming te bieden. De aantrekkelijkheid 
van het beroepsonderwijs is daarmee afhankelijk van de mate van sociale zekerheid 
(ontslagbescherming, werkloosheidsuitkeringen) die een samenleving kan bieden. 
Het ontstaan, de positie en de omvang van het beroepsonderwijs in Nederland en 
Duitsland is vanuit deze redenering te verklaren.549 Tevens verklaart deze ontwik-
keling ook de nauwe binding tussen arbeidsvoorwaarden en de beroepsopleidin-
genstructuur in Nederland en de grote invloed van het georganiseerde bedrijfsleven 
en de vakorganisaties op de inhoud en kwalificatiestructuur van het Nederlandse 
(middelbare) beroepsonderwijs. Veranderingen in de structuur en programmering 
van dat onderwijs hebben onmiddellijke invloed op de kwalificaties van arbeids-
krachten en daarmee op de arbeidsvoorwaarden.550 Wie (mede) kan sturen op het 
systeem van beroepsonderwijs kan (mede) sturen op een belangrijk deel van zowel 
de inkomensverhoudingen als de sociale verhoudingen in de samenleving.

5. Over sociale herkomst en schoolsucces 

5.1 Onderwijs en socialisatie 

Dit hoofdstuk gaat in op de relatie tussen onderwijs en maatschappij en meer 
specifiek: maatschappelijke ongelijkheid en het verschijnsel sociale mobiliteit. 
Onderwijssociologisch gezien richten we ons daarbij vooral op de sociale functie 
van onderwijs en minder op de sociale determinanten ervan.551 De volgende ver-
schijnselen komen aan de orde: maatschappelijke ongelijkheid, sociale stratificatie, 
status- en statusverwerving, schoolloopbaan, mobiliteit en sociale stijging. Bovendien 
stippen we enkele theorieën aan die met deze onderwerpen samenhangen zoals het 
statusverwervingsmodel, de rationele-keuzetheorie, de human-capitaltheorie en 

548 S. Severiens, R. Wolff en D. Verstegen, Studiesucces van allochtone leerlingen en studenten. Een 
overzicht van mogelijke verklaringen voor verschillen, in: Klarus en Dieleman, Wat is goed onder-
wijs?, 85. 

549 Zie: Thelen, How institutions Evolve.
550 Blossfeld, Comparative Life Course research, in: Elder & Giele, The Craft of Life Course research, 

280.
551 Peschar, Onderwijssociologie.
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de reproductie-theorie. Er is in Nederland relatief veel onderzoek verricht naar de 
genoemde verschijnselen. Veel van deze onderzoeken zijn overwegend empirisch 
en kwantitatief van aard. Leune wijst op de kwantitatieve oriëntatie van sociologisch 
onderzoek sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Voor een deel hangt dat samen 
met een wetenschapsexterne factor: de overheid als opdrachtgever.552 Uiteindelijk 
gaat het in al die onderzoeken over de kernvraag: wat is de invloed van het onderwijs 
op de levenskansen van mensen? Zoals het in de levensverhalen in deze studie ook 
gaat over de vraag: in welke mate heeft het onderwijs bijgedragen aan de ontwik-
keling van de hoofdpersonen?

De relatie tussen maatschappelijke ongelijkheid en onderwijs spitst zich toe op het 
(empirische) feit dat groepen mensen op ongelijke wijze participeren in het onder-
wijs. Anders gezegd: niet iedereen heeft kennelijk gelijke kansen. De sociale herkomst 
van leerlingen bepaalt grof gezegd de aard van het onderwijs dat ze volgen. Dit 
verschijnsel blijkt tamelijk hardnekkig te zijn. Het onderwijssociologisch onderzoek 
heeft zich met name gericht op het zoeken van verklaringen voor dat verschijnsel 
en het duurzame karakter ervan. Een belangrijk onderdeel van verklaringsmodellen 
vormt het ‘nature-nurture’-debat. Hierbij gaat het ten principale om de vraag welke 
component het meest bijdraagt aan de ontwikkeling: aanleg of omgeving? Anders 
gezegd, wat bepaalt het uiteindelijk succes: aangeboren en erfelijke eigenschappen 
of de op grond van een stimulerende omgeving verworven kwaliteiten. Dit debat is 
niet beslist: veel onderzoekers spreken elkaar tegen. Vooralsnog lijkt de stand van 
zaken dat beide factoren invloed uitoefenen, maar dat vooral ook op elkaar doen.553 
In The Bell Curve (1994) verklaren Herrnstein en Murray de kansenongelijkheid 
vooral uit de verschillen in aangeboren intelligentie. Het boek deed, ook vanwege 
enkel rasgebonden conclusies, veel stof opwaaien.554 De psychometrische benadering 
van intelligentie was bron van kritiek. Zoals uit later onderzoek is gebleken zijn 
cognitieve vaardigheden mede de uitkomst van de invloed van de sociale omgeving. 
Gedragsgenetici555 maken daarbij onderscheid tussen genotype en fenotype. Het 
fenotype is de uiterlijk waarneembare verschijningsvorm van organismen. Het 
genotype heeft betrekking op de genetische uitrusting van organismen zoals de 
mens. Die genetische dispositie kan echter nooit direct geobserveerd worden. 
Het waarneembare gedrag is uiteindelijk het resultaat van de interactie tussen 
genen en omgevingsinvloeden. Dat resultaat komt tot uiting in twee belangrijke 
factoren: persoonlijkheidskenmerken en cognitieve capaciteiten. De invloed van 
de aanlegcomponent op persoonlijkheidskenmerken blijkt kleiner te zijn dan de 
invloed ervan op de cognitieve eigenschappen. Karaktereigenschappen worden meer 

552 A. Wesselingh, (1996), The Dutch sociology of education: its origins, significance and future, in: 
British Journal of Sociology of Education, 17 (London 1996), 213-226 en: Leune, Onderwijssociologie 
en onderwijsbeleid.

553 Peschar, Onderwijssociologie, 94.
554 R.J. Herrnstein en R. Murray, The bell curve: intelligence and class structure in American life (New 

York 1994).
555 Van den Boom en Meijnen, Aanleg en milieu-invloed: enkele ontwikkelingen.
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beïnvloed door omgevingsfactoren dan door aanleg. Anderzijds staat inmiddels 
ook wel vast dat aanleg een rol speelt in elke vorm van menselijk gedrag. Het gaat 
dus om de relatieve invloed. Peschar wijst er op dat het debat in de loop der tijd 
ook werd vervuild door ideologische opvattingen en politieke doelstellingen.556 
Dronkers concludeert dat ‘met alle thans beschikbare onderzoeksmethoden geen 
betrouwbare berekening van de mate van erfelijkheid van intelligentie gemaakt kan 
worden. Het enige dat thans verantwoord kan worden gezegd, is dat zowel erfelijke 
aanleg als milieufactoren een rol spelen bij de ontwikkeling van intelligentie, maar 
dat het relatieve belang daarvan niet is vast te stellen. Daarmee is deze discussie 
voor onderwijs en onderwijsbeleid zijns inziens niet van groot belang.

De bestudering van de socialisatieprocessen de afgelopen ruim honderd jaar, waar-
voor Emile Durkheim de basis legde557, heeft zich afgespeeld in het spanningsveld 
dat kan worden getypeerd door de vraag: vormt de samenleving het individu of 
vormt het individu de samenleving? Anders gezegd: wat is de verhouding tussen 
maatschappelijke reproductie en de ontwikkeling van de persoonlijkheid? In de 
socialisatietheorieën komen in hoofdlijnen twee oriëntaties voor. De eerste neemt 
de maatschappij als vertrekpunt, de tweede het individu. De overwegende tendens 
is geweest dat het menselijk handelen en de individuele ontwikkeling sterk gedomi-
neerd worden door de samenleving. Daarbij moest de mens als individueel kiezend 
en handelend subject in de theorievorming veelal wijken voor de abstracte ‘mens’. 
Van later datum zijn de opvattingen die uitgaan van een dubbelfunctie van het 
socialisatieproces, dat tegelijkertijd een proces is van ‘relatieve’ maatschappelijke 
reproductie en van persoonlijkheidsvorming. Daarbij is sprake van een zodanige 
interactie dat er een tweezijdige beïnvloeding plaatsvindt. Het individu is niet alleen 
object van socialisatie maar ook de samenleving verandert door de activiteiten van 
het individu. In Nederland hebben onder anderen Matthijssen en Van Kemenade558 
op de reciprociteit van dit ontwikkelingsproces gewezen. Socialisatie is dus het proces 
waarin mensen rollen leren en overnemen. Dat proces is echter gezien zijn dwingend 
karakter vooral ook een aanpassingsproces en een eenrichtingsproces. Deel van dat 
aanpassingsproces is de allocatiefunctie, door het toewijzen van rollen worden ook 
posities toegewezen in de samenleving. Naast het gezin heeft de school daarin een 
substantiële rol. Socialisatietheorieën gaan soms mank aan het onvermogen om de 
concreet handelende, zingevende en kiezende mens een plek te geven in de theorie 
zonder deze te reduceren tot een abstract individu. Ook voor deze studie is dat thema 
van belang. We hebben dat laten zien bij de bespreking van de opvattingen van 
Giddens. Socialisatietheorieën vooronderstellen nogal eens een door alle individuen 
gemeenschappelijk ervaren en ondergane waardesystematiek en symbolensysteem. 
In de praktijk van socialisatieprocessen blijkt echter dat er een grote differentiatie 
aan waarden, verwachtingen en betekenisgeving achter het concrete handelen van 

556 Peschar, Onderwijssociologie, 140. 
557 C.A.C. Klaassen, Sociologie van de persoonlijkheidsontwikkeling. Verkenningen in de socialisatietheorie 
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individuen schuilt. Juist de heterogeniteit van de socialisatieprocessen springt in 
het oog. In deze systeemtheoretische benaderingen is niet alleen het individu vaak 
een ‘abstractum’, maar ook de samenleving.559 

We gaan tenslotte beknopt in op de rol van het onderwijs bij de religieuze soci-
alisatie van de jongere. Deze functie is, historisch gezien, de primaire legitimatie 
van het bijzonder, confessioneel onderwijs. De secundaire legitimatie hangt samen 
met de toegankelijkheidsvraag: bevordert het bestaan van bijzonder onderwijs 
de toegankelijkheid van het onderwijs? Van Kemenade beantwoordt die vraag 
bevestigend, in die zin dat hij stelt dat katholieken door het katholieke onderwijs 
werden gestimuleerd meer onderwijs te volgen dan zij wellicht anders zouden 
hebben gedaan. Hij concludeert dat de ontwikkeling van de verzuiling als instituti-
onalisering van religieuze socialisatie in de eerste helft van de 20e eeuw in verband 
kan worden gebracht met de noodzaak om de groepsgebondenheid te bevorderen, 
ook als isolatiemechanisme. Ondanks de ontkerkelijking en secularisatie na de 
Tweede Wereldoorlog blijft de belangstelling voor het katholiek onderwijs groot. 
Van Kemenade brengt dat in verband met de behoefte om religieuze inspiratie te 
verbinden met religieus genormeerde activiteiten. Er is dus sprake van een verschui-
ving van de motivationele overwegingen en omstandigheden met betrekking tot 
de functie van de religieuze socialisatie voor deze specifieke bevolkingsgroep. Wat 
betreft de religieuze vorming, een van de kernfuncties van het katholiek onderwijs, 
blijkt dat die functie wel belangrijk wordt geacht maar dat de feitelijke invloed van 
de school en het religieus gedrag aanzienlijk geringer is dan de invloed van de 
ouders.560 Het belang van katholiek onderwijs is uiteindelijk vooral uit het oogpunt 
van emancipatie op te maken.561 Dijkstra toont de betrekkelijkheid van de relatie 
tussen confessioneel onderwijs en religieuze socialisatie nog scherper aan. Ouders 
kiezen voor bijzonder onderwijs vanwege de kwaliteit. Daarmee wordt de primaire 
functie van verzuild onderwijs – de religieuze socialisatie- vervangen door een 
secundaire: betere onderwijskansen voor leerlingen. De richting van de school wordt 
een ‘screening divice’ voor de kwaliteit, denominatie wordt daarmee een label voor 
een succesvolle schoolloopbaan.562

5.2 Enkele relevante theorieën

In het licht van het specifieke onderzoeksmateriaal dat in deze studie centraal staat, 
de individuele levensloop, is de rational-choicetheorie van belang.563 Deze theorie 
is gebaseerd op de opvatting dat de voorkeuren van individuen de belangrijkste 

559 C. Klaassen, Socialisatie en moraal. Onderwijs en waarden in een laat-moderne tijd (Leuven/Apel-
doorn 1996). 
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bouwstenen vormen van de samenleving en de sociale stratificatie daarvan. Ook de 
human capitaltheorie, die stelt dat personen handelen op basis van een afweging van 
de voor- en nadelen die aan dat handelen zijn verbonden, is een vorm van rational 
choice-theorie. Het rationele nut van het handelen, de nutsmaximalisatie, is daarbij 
een voorname drijfveer. Dat nut kan bestaan uit bijvoorbeeld status, inkomen, 
maatschappelijke zekerheid of macht. Als alle individuen dezelfde rationele keuzes 
maken, ontstaan er echter problemen. Rationele keuzes worden immers gebaseerd 
op nutsoverwegingen, die hangen weer samen met economisch nut en daarmee 
met schaarste. Het volgen van meer onderwijs heeft alleen maar zin als anderen 
dat niet doen. Daarmee ontstaat een wedloop op de relatieve onderwijsposities. De 
sociologische variant van het prisoners-dilemma. Op grond van deze overwegingen 
zijn keuzes dus achteraf rationeel te reconstrueren. Het sociologische belang van 
deze (ook economische) theorie ligt in de vraag in hoeverre individuele keuzes 
beïnvloed worden door omgevingsrestricties. Vervolgens kan men de vraag stellen 
of ook het gedrag van collectieven langs deze weg voorspelbaar is. Overigens is het 
begrip nut ook te interpreteren als (universele) behoefte. Dan is er minder sprake 
van een rationele benadering en dito reconstructie, maar van een psychologisch 
bepaald streven om individuele ambities te realiseren en dan zijn sociologische 
generalisaties in theoretische zin moeilijker te formuleren. Juist een verklaringsmodel 
dat uitgaat van andere dan louter nutsoverwegingen biedt een mogelijke uitweg uit 
de theoretische impasse van de collectieve nutsmaximalisatie. Het verschil tussen 
de micro- en macrobenadering zit hem niet zo zeer in het kwantitatieve aspect, als 
wel in het perspectief: dat van het individu of dat van het systeem. 

De moderniseringstheorie stelt als hypothese dat, rekening houdend met het be-
staan van ongelijke talenten en een mogelijke samenhang tussen talent en sociale 
herkomst, er geen directe, maar wel indirecte samenhang is tussen sociale herkomst 
en verworven opleidingsniveau. Deze theorie, stammend uit de functionalistische 
traditie, postuleert vervolgens dat maatschappelijke aanpassingen het gevolg zijn 
van veranderende technologische omstandigheden.564 De behoefte aan gekwalifi-
ceerd personeel zorgt voor een verandering in de relatie tussen sociale herkomst 
en (sociale) bestemming. Prestatiegeoriënteerde waarden krijgen in een dergelijke 
paradigmaverschuiving de overhand: de samenleving als meritocratisch project. 
Dat betekent dat afkomst en de daarbij behorende ascriptieve verworvenheden 
een mindere rol gaan spelen. Onderwijs vervult in de moderniseringstheorie twee 
maatschappelijke functies. Op de eerste plaats leren individuen dankzij het onderwijs 
de vereiste functionele vaardigheden, maar tegelijkertijd functioneert onderwijs ook 
als een selectiemechanisme ten behoeve van de samenleving. Beroepsvaardigheden 
en het civiel effect van diploma’s bepalen in dit model het bereikte beroepsniveau, 
meer dan sociale herkomst. De moderniseringstheorie heeft als aantrekkelijke 
kant dat zij minder gedomineerd wordt door politieke premisses ten aanzien van 
de machtsverhoudingen in de samenleving. Een nadeel van deze theorie is het 

564 D. Bell, The coming of post-industrial society (New York 1974).
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ontbreken van aandacht voor de rol van het individu en individuele keuzes. Zij kijkt 
vooral naar het collectieve belang en collectieve gedragingen. 

De human-capitaltheorie ziet ook menselijk talent en verworvenheden als econo-
misch goed en is daarom een waardevolle aanvulling op de moderniseringstheorie. 
Het volgen van onderwijs levert mensen kosten en baten op. Investeringskosten in 
de opleiding moeten in de latere arbeidsloopbaan worden terugverdiend. Volgens 
deze theorie stoppen mensen met scholing als de kosten niet meer terugverdiend 
worden. In economische termen: als de marginale kosten niet meer opwegen tegen 
de marginale opbrengsten. Mensen investeren in zichzelf en worden daar op den 
duur beter van. Dat geldt dan ook voor de samenleving als geheel. Met de human 
capitaltheorie komt ook de factor geld om de hoek kijken. Het overheidsbeleid met 
betrekking tot studiebeurzen en -leningen is vooral afhankelijk van de mate waarin 
regeringen waarde hechten aan de principes van deze theorie.

Wat in onvoldoende mate in al deze theorieën wordt gewaardeerd zijn de waar-
deoriëntaties van mensen bij hun keuzes. Die oriëntaties zijn niet altijd in geld 
uit te drukken en hangen ook samen met (intellectuele) ambities en persoonlijke 
zingevingsfactoren.

In zowel de moderniserings- als de humancapitaltheorie is onderwijs een cruciale 
factor als emancipatie-, verdelings- en investeringsvehikel. Door de wetgeving 
van de afgelopen honderdvijftig jaar is onderwijs bijna grotendeels een kosteloos 
goed geworden voor de burger. Dat is een belangrijke argument voor de validiteit 
van de moderniseringstheorie. Arrow heeft geprobeerd aan te tonen dat hoger 
onderwijs minder van belang is vanuit het oogpunt van economisch rendement, 
maar vooral functioneert als filter en ‘screening device’. Met andere woorden: 
hoger onderwijs rendeert vooral met het oog op selectie en allocatie ten behoeve 
van de arbeidsmarkt.565 Onderwijs geeft zo beredeneerd enkel informatie over de 
potentiële productiviteit van een individu en vervult daarmee een signaalfunctie. 
Jencks 566 concludeerde onder andere dat mensen met dezelfde opleiding sociaal 
gezien in zeer ongelijke posities bleven verkeren en dat opleiding en scholing slechts 
een beperkt effect hadden op de latere inkomens. Vaardigheidstesten maten vooral 
schoolvaardigheden en niet beroepsvaardigheden.567 Hij stelde dat de overheid er 
verstandig aan deed de inkomensposities van de lagere klassen te verbeteren via 
rechtstreekse inkomenspolitiek in plaats van onderwijs. De invloed van scholen 
op IQ-tests en de latere inkomensposities was zijns inziens daarvoor te gering. De 

565 K.J. Arrow, ‘Higher education as a filter’, in: Journal of Public Economics, 2 (Amsterdam1973), 
193-216. Cortens en Nonneman hebben aan de hand van empirisch onderzoek in België de filter-
theorie gedeeltelijk bevestigd. Zie: I. Cortens en W. Nonneman, De correlatie tussen opleiding en 
inkomen: de filtertheorie versus de theorie van het menselijk kapitaal, in: Economisch en Sociaal 
Tijdschrift, 1 (Antwerpen 1995), 113-139).

566 C. Jencks, Inequality. A Reassesment of the Effect of Family and Schooling in America (New York/
London 1972).

567 In haar proefschrift wijst ook Diepstraten op dit verschil.
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onvoorspelbare factor ‘geluk’ bleek van meer invloed te zijn op de sociale positie 
van mensen dan structurele ondersteuningsprogramma’s. Jencks stelde dat vooral 
vast omdat er in alle onderzoeken sprake was van een groot aantal schijnbaar 
toevallige, niet verklaarbare, uitkomsten. Zijn boek zorgde voor veel opschudding 
onder andere vanwege de kritische benadering van scholingsprogramma’s voor 
de zwarte bevolking. Wat pleit voor Jencks is zijn onomwonden conclusie dat hij 
weinig succes had met het verklaren van allerlei sociale ongelijkheden. Hij geeft 
aan wat kennelijk in termen van beleid niet werkt en is sceptisch over de effecten 
van overheidsinterventies en de rol van de school.568 

De conflictsociologische569 traditie geeft een geheel andere verklaring van sociale 
stratificatieprocessen. Sociale stratificatie is een vraagstuk van macht en machtsver-
deling tussen statusgroepen. De statusgroeptheorie past daarom in de conflictso-
ciologische traditie.570 Statusgroepen bestaan uit individuen die eenzelfde cultuur 
delen. Weber onderkende belangentegenstellingen als een essentiële factor voor 
de stratificatie van de samenleving. Tegelijkertijd zag hij scherp in dat die niet zo 
eendimensionaal van karakter was als Marx die veronderstelde. Weber zag drie 
ordeningsprincipes die de sociale structuur bepalen: de economie, de politiek en de 
cultuur. Op basis hiervan kent de sociale stratificatie drie dimensies: klasse, partij en 
stand. Deze drie dimensies bepalen het gedrag van mensen en hoe zij zich groeperen. 
Webers stratificatietheorie is daarom eigenlijk een groepsvormingstheorie. De aard 
en de mate van beschikkingsmacht over essentiële maatschappelijke hulpbronnen 
heeft ongelijke levenskansen tot gevolg. De strijd om die beschikkingsmacht is 
de strijd om het verwerven over zeggenschap over kansen die ook door anderen 
worden begeerd. Weber onderkende als een der eersten dat het vraagstuk van 
ongelijke kansen een kernthema van de sociologie is.571 Het onderwijsdomein is 
een van de belangrijkste terreinen waarop de statusgroepen met elkaar in conflict 
komen. Waslander hanteert in dit verband het begrip ‘arena’572 en noemt onderwijs 
het ‘strijdtoneel bij uitstek’ gezien zijn rol in het mobiliteitsproces. In termen van 
ongelijke onderwijskansen: als men niet beschikt over kenmerken die op school als 
vanzelfsprekend verondersteld worden, voelt men zich sociaal niet geaccepteerd. 
Hetgeen gevolgen heeft voor de schoolprestaties. De conflicttheorie verklaart dus 
waarom kinderen met talent, maar afkomstig uit het ‘verkeerde’ milieu, het op 
school niet redden, ook al zijn er geen financiële barrières. Met andere woorden: 

568 In later onderzoek toonde Dronkers aan dat de conclusies van Jencks voor de Nederlandse situatie 
niet opgingen. Inkomensverschillen in Nederland kunnen voor een belangrijk deel uit verschillen in 
opleiding, intelligentie en milieu worden verklaard, zie: Van Kemenade, Onderwijs en samenleving, 
55.

569 Ook wel kritische sociologie en structuralistische sociologie genoemd, zie: Peschar, Onderwijs-
sociologie, 11.

570 R. Collins, Functional and conflictheories of educational stratification, in: American Sociological 
Review, 36 (Thousand Oaks1971), 1002-1019.

571 A. Benschop, Sociale ongelijkheid en klassen. Max Weber’s bijdrage aan de theorie van sociale onge-
lijkheid en klassen (Amsterdam 1987). 

572 Waslander, Onderwijs en sociale daling, 8.
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de mate waarin men beschikt over culturele hulpbronnen is sterk bepalend voor 
schoolsucces. De functie van onderwijs is volgens deze theorie vooral gericht op het 
socialiseren van individuen en wel volgens de normen van de dominante statuscul-
tuur. Alleen zij die deze cultuur verwerven, hebben toegang tot de hogere posities in 
de beroepswereld. Ook het denken van Bourdieu573 past in de conflicttheoretische 
school. Uit zijn analyse van de samenleving, door hem genoemd ‘sociale ruimte’, 
leidde Bourdieu af dat de statusstructuur zichzelf voortdurend reproduceert. We 
leven weliswaar in een meritocratische samenleving, waarin intelligentie en dus 
opleiding de plaats in de samenleving zouden moeten bepalen, in werkelijkheid blijft 
het voor een dubbeltje moeilijk een kwartje te worden.574 Doordat arbeiderskinderen 
die een hoge opleiding volgen weinig begrijpen van de subtiele gebruiken en gebaren 
van kinderen uit hogere kringen, zullen ze nooit helemaal tot de bovenlaag van de 
samenleving doordringen. Ze hebben de habitus niet van huis uit meegekregen. 
Er lijkt sprake van een samenzwering van de hogere statusklasse ten opzichte van 
de lagere, met name vanwege de verborgen processen die er aan ten grondslag lig-
gen.575 Bourdieu stelt echter dat de sociale arrangementen waarvan de hiërarchische 
verschillen afhankelijk zijn zelf weer veroorzaakt worden door het systematisch 
niet onderkennen van hun oppositionele aard door zowel de dominerende als de 
gedomineerde klasse. Hij noemt dit de logica van de symbolische dominantie.576 

Volgens Bourdieu is het onderwijssysteem zodanig ingericht dat het de groeperingen 
met de hoogste status in staat stelt hun sociale positie duurzaam te handhaven en te 
waarborgen.577 Dat geschiedt onder de legitimatie van het meritocratisch principe: 
de ideologie die ervan uit gaat dat onderwijs uitsluitend selecteert en waardeert op 
basis van de prestaties van het individu, ongeacht de sociale herkomst. Bourdieu 
betoogt echter dat de gehanteerde selectiecriteria in het onderwijs worden gebaseerd 
op culturele eigenschappen van de sociale bovenlaag. Zij die niet afkomstig zijn uit 
deze culturele elite slagen er niet in om te voldoen aan de arbitraire selectiecriteria. 
Het handhaven van het machtssysteem geschiedt door middel van cultuurover-
dracht.578 In de moderne samenleving wordt die dominantie niet meer direct 
gereproduceerd, maar indirect. De school is daarbij het middel van overdracht. Om 
in het onderwijs goed te functioneren moet het individu beschikken over de mores 
van maatschappelijke groeperingen voor wie onderwijs een vanzelfsprekende zaak 
is en die de meeste invloed hebben op de inrichting en inhoud van het onderwijs. 
Het falen van leerlingen uit lagere milieus in hogere vormen van onderwijs moet 
in het licht van deze opvattingen vooral worden toegeschreven aan de onbekend-

573 P. Bourdieu en J.-C. Passeron, Reproduction in education, society and culture (London/Beverly Hills 
1977).

574 Rinnooy Kan, NRC, 4 oktober 2007.
575 De Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 80/81.
576 P. DiMaggio, Review Essay: On Pierre Bourdieu, in: AJS Volume 84, 6 ( Chicago 1979), 1460-1474, 

1462.
577 P. Bourdieu, The State Nobility (Cambridge 1996). 
578 Bourdieu en Passeron, Reproduction in education.
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heid met de culturele codes, de kloof tussen thuis- en schoolcultuur, het verschil 
in taalgebruik en manieren. Dat culturele kapitaal kan volgens hem niet op school 
worden verworven. De school vergroot deze kloof hoofdzakelijk. Voor de analyse van 
onze data lijken gezien bovenstaande vooral de conflictsociologische opvattingen, 
met name de reproductie-these in dat verband, de rational choice-theorie en het 
socialisatiethema van belang.

5.3 Schoolloopbaanonderzoek

In Nederland heeft Van Heek met zijn ‘Talentenproject’ in de jaren zestig de basis 
gelegd voor het onderzoek naar de relatie tussen sociale status, ongelijkheid en 
onderwijs.579 De uitkomsten ervan hebben ook veel invloed uitgeoefend op het 
overheidsbeleid. Van Heek introduceerde ook de Nederlandse variant van de sociale 
stratificatieladders: ordeningen van beroepen op basis van aanzien of prestige. 
Op basis van deze ordening konden sociale milieus worden onderscheiden. De 
stratificatieschool is de meest dominante factor in de Nederlandse onderwijs-
sociologie van na de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoekstraject van Van Heek 
was gebaseerd op de uitkomsten van voorafgaand onderzoek van onder anderen 
Matthijssen onder de schooljeugd in Noord-Brabant. Hieruit bleek dat er vooral in 
boeren- en arbeiderskringen een reserve was aan talent dat niet werd ontwikkeld. 
Deze uitkomsten spitsten het onderzoek van Van Heek vooral toe op het thema 
van de schoolgeschiktheid en de mate waarin maatschappelijke factoren hierop van 
invloed waren. De hoeveelheid verborgen talent, in termen van schoolgeschikten die 
niet naar hogere vormen van voortgezet onderwijs gingen, bleek tamelijk bescheiden 
te zijn. In die zin was er sprake van een meritocratisch bestel. Wel bleek dat er bij 
de verdeling van schoolgeschikte leerlingen een ondervertegenwoordiging te zijn 
van kinderen uit arbeidersmilieus. Van Heek heeft een belangrijke stempel gedrukt 
op het kansendebat. 580 Van Kemenade speelde daarin later een prominente rol. Hij 
stelde dat Van Heek het bestaande schoolsysteem als uitgangspunt had genomen voor 
zijn onderzoek en daarmee zich te veel had verbonden aan bestaande maatschap-
pelijke ideologieën. Dat leidde tot vervolgonderzoeken die de aandacht verschoven 
naar gezinsomstandigheden, keuzeprocessen, schoolloopbanen en kenmerken van 
succesvolle scholen.581 De belangrijkste onderzoekslijn die werd ontwikkeld was 
die van het schoolloopbaanonderzoek. Dit type onderzoek trachtte op grond van 
analyses van schoolloopbanen over een langere periode de causale relaties tussen 
een groot aantal factoren vast te stellen en hun invloed te bepalen. Gedacht moet 
worden aan milieu, sekse, regio, gezinssituaties, opleidingsniveau en positie op de 
arbeidsmarkt. De dissertatie van Peschar uit 1975 is hierin een mijlpaal geweest. In 
het schoolloopbaanonderzoek tekenden zich langzamerhand twee ontwikkelingen 

579 F. van Heek e.a., Het verborgen talent. Milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid (Meppel 1968). 
580 Harbers, Sociale wetenschappen, 101. 
581 Peschar, Onderwijssociologie 143.
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af. Een eerste ontwikkeling is de onderzoekslijn die de loopbaan beschouwt als 
resultante van een specifiek allocatie- en selectieproces, van kenmerken van een 
systeem waarbinnen individuen opereren, met eigen codes en mechanismen: de 
structuralistische benadering. Daarbij strekt het onderzoeksterrein zich uit van 
dat van de inrichting van het onderwijsbestel naar de (verborgen) codes in de 
samenleving. De tweede lijn was gebaseerd op een individueel, sociaalpsycholo-
gisch georiënteerd loopbaanconcept. Dat wil zeggen dat in die opvatting bereikte 
posities, in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, het gevolg zijn van de uitkomst van 
individuele prestaties en individuele keuzes. Deze zijn op hun beurt weer beïnvloed 
door persoonskenmerken als sociale herkomst, sekse en individuele oriëntaties. Het 
statusverwervingsmodel is gebaseerd op deze benadering. Het bracht verschillende 
individuele kenmerken, met name het door het individu bereikte beroepsniveau, in 
verband met andere kenmerken van het individu. Daarbij konden indicatoren als de 
sociale positie van ouders, maar ook de eigen opleiding als voorspellende variabelen 
voor dat beroepsniveau fungeren. Ook konden daardoor verbanden worden gelegd 
tussen milieu en de kansen op sociale mobiliteit. Twee typen mobiliteit worden in 
dat opzicht onderscheiden: intergenerationele en intragenerationele mobiliteit. De 
eerste heeft betrekking op de sociale stijging van generatie op generatie, de tweede 
op sociale stijging binnen één generatie binnen de individuele loopbaan.582 Interge-
nerationele beroepsmobiliteit is een indicator voor de mate van openheid van een 
samenleving.583 De openheid van de Nederlandse samenleving, met andere woorden: 
de kans dat zonen in een beroep met hoger prestige terecht komen dan hun vader, 
is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het onderscheid tussen verworven en 
toegeschreven kenmerken speelt in statusverwervingsmodellen een belangrijke rol. 
Milieu van afkomst wordt beschouwd als een toegeschreven kenmerk, opleiding 
is een verworven kenmerk. Dronkers584 ziet dit onderscheid als problematisch en 
weinig bruikbaar. Toegeschreven kenmerken bepalen immers verworven kenmerken, 
dat betekent dat het onderscheid vaak alleen op individueel niveau te maken is. De 
vraag is bijvoorbeeld hoe je in dit verband werkloosheid definieert. 

Als algemene uitkomst van de schoolloopbaanonderzoeken kan worden gefor-
muleerd dat onderwijs op zich niet in staat is maatschappelijke verhoudingen te 
veranderen en dat het daarmee bijdraagt aan de reproductie ervan. Peschar merkt 
hierover op dat er aanvullend kwalitatief onderzoek nodig is om allerlei processen 
in de microsituatie in het onderwijs op te sporen, te beschrijven en te verklaren585, 
willen we meer zicht krijgen op de wijze waarop onderwijs functioneert als repro-
ductiefactor.586

582 Dronkers en Ultee, Verschuivende ongelijkheid, 78.
583 H.B.G. Ganzeboom en R. Luijkx, Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland: patronen en 

historische verandering, in: Dronkers en Ultee, Verschuivende ongelijkheid.
584 Dronkers en Ultee, Verschuivende ongelijkheid, 3.
585 Peschar, Onderwijssociologie, 146. 
586 A. Dieleman, De schoolklas in (micro)sociologisch perspectief, in: Klarus en Dieleman, Wat is 

goed onderwijs, 25. 
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5.4 De relatie sociaal milieu en schoolsucces

Met het oog op de analyse van autobiografie gaan we hieronder beknopt in op enkele 
empirische studies die met name in de jaren zeventig en tachtig zijn uitgevoerd 
naar de relatie tussen onderwijsprestaties en milieu. Onderzoekers probeerden 
inzicht te verwerven in de mate waarin de opvoeding binnen het gezin van invloed 
was op de intellectuele ontwikkeling en schoolprestaties.587 De veronderstelling 
daarbij was dat intellectuele prestaties, met inbegrip van intelligentie, wel eens 
milieuspecifiek zouden kunnen zijn en dat de sociale status van het gezin uiteindelijk 
via de opvoeding, gezinssocialiseringprocessen genoemd, van doorslaggevende 
betekenis zou zijn voor de uiteindelijke schoolprestaties.588 Voor de overheid zou er 
een taak zijn weggelegd als duidelijk zou zijn welke structurele factoren als sociale 
determinanten van de statusgebonden socialiseringsprocessen zouden kunnen 
worden aangemerkt.589 Er zou dan een interventiemogelijkheid zijn zowel binnen 
het gezin als in het onderwijs. (On)gelijke onderwijskansen zouden op grond van 
dit verklaringsmodel het gevolg zijn van ongelijke gezinssocialiseringsprocessen. De 
filosofie van de maakbaarheid van de samenleving voor zover daarbij gebruik kon 
worden gemaakt van het onderwijs, is sterk gefundeerd op deze studies en theore-
tische modellen. Meijnen signaleert daarbij ook het vraagstuk van de intellectuele 
‘verarming’ van de laagste sociale klassen die het gevolg is van de meritocratische 
trekken in de samenleving. Hij constateert de dominantie van de omgeving ten 
opzichte van de erfelijke aanleg bij de intellectuele ontwikkeling en dat de stelling 
kan worden verdedigd dat ‘de ontwikkeling van de intelligentie in aanzienlijke mate 
door socialiseringscondities wordt bepaald’.590 Tijdens de lagere schoolperiode loopt 
de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen uit de verschillende sociale strata 
steeds verder uiteen. Bovendien blijken leerlingen uit hogere strata zich beter te 
voegen naar de eisen van het onderwijssysteem. Hun schoolse prestaties zijn hoger 
dan op grond van hun intellectuele capaciteiten verwacht mag worden. Ook uit 
zijn onderzoek blijkt de onmiskenbare reproducerende functie van het onderwijs.

Uit onderzoek591 naar de loopbaan van twee groepen leerlingen met overeenkomstige 
intellectuele vermogens, maar afkomstig uit verschillende sociale milieus, die tussen 
1958 en 1970 het lager onderwijs bezochten, bleek dat er geen gelijke kansen bestaan 
voor kinderen uit lagere milieus ook al hebben ze dezelfde intellectuele capaciteiten 
als kinderen uit hogere niveaus. De verschillen in bereikte opleidings- en beroepsni-
veaus tussen deze twee groepen bleken aanzienlijk. De kinderen uit de hogere niveaus 
bleken ongeveer twee keer zoveel onderwijs te hebben genoten als de kinderen uit 

587 G.W. Meijnen, Maatschappelijke achtergronden van intellektuele ontwikkeling. Een empirisch on-
derzoek naar de invloed van de statusspecifieke opvoeding op de ontwikkeling van intelligentie en 
leerprestaties (Groningen 1979). 

588 Van den Boom, Aanleg en milieu-invloed. 
589 Meijnen, Maatschappelijke achtergronden, 71.
590 Ibid., 198.
591 Peschar, Milieu, school en beroep.
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de lagere milieus. In termen van de stratificatietheorie: de secundaire effecten van de 
sociale herkomst, die op de verdere loopbaan na de lagere school, bleken aanzienlijk. 
Er is op dit onderzoek veel kritiek gekomen, onder anderen van De Groot, omdat het 
te veel zou zijn uitgegaan van ideologische hypothesen. Onzes inziens elimineert dit 
onderzoek bovendien ten onrechte veel bijzondere variabelen, de idiosyncratische 
ervaringen zoals ziekteomstandigheden en godsdienstige achtergronden. Bovendien 
worden persoonlijke omstandigheden en ambities genegeerd. In hun onderzoek 
naar de invloed van ouderlijke hulpbronnen, cognitief vermogen en motivatie 
op de arbeidsmarktpositie van leerlingen, doen Traag en anderen een poging om 
het individuele kenmerk ‘motivatie’ te operationaliseren. Ze komen daarbij helaas 
niet verder dan de variabelen ‘ik maak mijn schoolwerk graag goed, ook als dat 
me moeite kost’ en ‘ik doe weinig mijn best op school’. Schoolverlaters met meer 
prestatiemotivatie bereiken een hoger opleidingsniveau dan schoolverlaters met 
minder prestatiemotivatie en schoolverlaters met een hoge schoolbeleving bereiken 
een hoger opleidingsniveau dan schoolverlaters met een lagere schoolbeleving. Erg 
opzienbarend lijkt deze uitkomst niet. Uiteindelijk concluderen ze dat het cognitief 
vermogen het meest van invloed is op de uiteindelijk bereikte positie.592

Ook Van de Boom en Meijnen593 wijzen op het belang van individuele en unieke 
omgevingscomponenten voor de psychologische ontwikkeling van het kind. Zij 
maken een onderscheid tussen gedeelde en niet-gedeelde omgevingscomponenten 
door kinderen uit hetzelfde gezin. Ook het gezin is niet één gemeenschappelijk 
ervaren omgeving. Mensen, en ook kinderen, creëren en construeren hun eigen 
omgeving, ook binnen het gezin. De niet-gedeelde omgevingscomponenten zijn 
het meest kritisch voor de psychologische ontwikkeling, desondanks worden de 
gedeelde het meest bestudeerd. Dat is wellicht mede het gevolg van het feit dat niet-
gedeelde, unieke, componenten slechts via onderzoek van individuele levenslopen 
te achterhalen zijn. Latere onderzoekers594 wijzen ook op de aanzienlijke invloed 
van gezinsspecifieke factoren op de onderwijskansen, naast de milieuspecifieke 
omstandigheden. Daarbij worden de grote verschillen in onderwijssucces binnen 
gezinnen en de afname van de invloed van de gezinsfactor onder invloed van de 
toenemende individualisering ook als verschijnselen genoemd. 

De Graaf heeft vooral geprobeerd eerdere onderzoeksresultaten met betrekking tot 
onderwijsloopbanen te ordenen en te voorzien van aanvullend empirisch onderzoek. 
Hij spitst de vraagstelling in zijn studie naar de invloed van financiële en culturele 
hulpbronnen toe op het veronderstelde type hulpbronnen dat een individu kan 
inzetten om een hoog onderwijsniveau te bereiken595 en hanteert voor zijn analyses 

592 T. Traag e.a., Waarom doet opleiding er toe? Een verklaring voor het effect van opleiding op de 
arbeidsmarktpositie van schoolverlaters, in: Pedagogische Studiën 82, 6 (Groningen 2005). 453-469.

593 Van den Boom, Aanleg en milieu-invloed.
594 J. Dronkers en P. de Graaf, Ouders en het onderwijs van hun kinderen, in: Dronkers en Ultee, 

Verschuivende ongelijkheid, 57.
595 P.M. de Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen in onderwijsloopbanen (Nijmegen 

1987).
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het statusverwervingsmodel en de padanalyses zoals die vooral door de Amerikanen 
Duncan en Bleau in de jaren zestig zijn geïntroduceerd.596 Met behulp van hun model 
kon worden verklaard welke factoren van invloed waren op de sociaal-economische 
status van het individu. Van variabelen als de opleiding van de vader, de beroepsstatus 
van de vader, de opleiding van de zoon en diens beroepsstatus werd met behulp van 
padanalyse bepaald van welke invloed zij waren op het uiteindelijke beroepsniveau 
van de zoon. Verschillende individuele kenmerken van een individu konden op 
die wijze in verband worden gebracht met andere, respectievelijk toegeschreven 
en verworven, kenmerken van dat individu. Deze fungeerden als voorspellende 
variabelen voor het uiteindelijk beroepsniveau. Sociale mobiliteit was daarmee 
niet louter meer een individuele aangelegenheid, maar kon ook collectief worden 
geanalyseerd. Uit het onderzoek van De Graaf blijkt dat het directe effect van het 
beroepsniveau van de vader op dat van de zoon vrij beperkt is. Het effect van sociale 
herkomst wordt vooral gemedieerd door het bereikte opleidingsniveau van de vader. 
Met andere woorden: voor zover de sociale herkomst effect heeft, gebeurt dat via het 
opleidingsniveau. Dat niveau bepaalt vervolgens echter in sterke mate alle aspecten 
die samenhangen met levensstijl en levenskansen, inclusief het beroepsniveau. Het 
bereikte onderwijsniveau vormt daarmee een belangrijke structurele determinant 
van iemands persoonlijke biografie.597 Al met al is de opleiding van de ouders de 
beste voorspeller van het latere schoolsucces. 

Over een langere periode gezien, bijvoorbeeld de afgelopen twee eeuwen, is het 
effect van het (bijna) kosteloos maken van onderwijs van grote invloed gebleken 
op de onderwijsdeelname. Financiële hulpbronnen, met name als gevolg van over-
heidsbeleid, zijn in die zin van groter belang dan intellectuele hulpbronnen. Anders 
gezegd: economisch kapitaal is op de lange duur op landelijk niveau van groter belang 
gebleken dan cultureel kapitaal598 voor de vergroting van de onderwijskansen. In 
de tweede helft van de vorige eeuw hebben daarom de financiële hulpbronnen van 
individuele huishoudens een afnemende invloed gekregen op beslissingen over de 
onderwijsloopbaan.599 Ondanks die waarneming concludeert ook De Graaf dat het 
verband tussen sociale herkomst en prestatieniveau aanzienlijk is gebleven. 

Ook Van der Velden600 onderzocht het effect van sociale status op de schoolprestaties 
van individuen – de zogenaamde primaire effecten van sociale stratificatie – en op 
hun keuzegedrag, het secundaire effect. Hij operationaliseert het cultureel kapitaal 
van de ouders, gebruik makend van de theorie van Bourdieu, en onderscheidt 
daartoe achtereenvolgens het leesgedrag van de ouders, de impulsen die ze geven 
in de vorm van voorlezen, leesboekjes kopen en de kennis die ze hebben van 

596 P. Blau en O.D. Duncan, The American occupational structure (New York 1967). Dronkers intro-
duceerde op zijn beurt de padanalyse in het Nederlandse schoolloopbanenonderzoek. 

597 R.K.W. van der Velden, Sociale herkomst en schoolsucces. Het effect van culturele en sociale hulpbron-
nen op de schoolloopbaan (Groningen 1991), 8.

598 Van der Ploeg, The Expansion, 65.
599 De Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 30, 66 en 160.
600 Van der Velden, Sociale herkomst en schoolsucces.
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de cultuur in en het systeem van het onderwijs. In de eerste plaats blijkt uit zijn 
onderzoek dat het onderwijsrendement van leerlingen in het lager onderwijs sterk 
verschilt, afhankelijk van hun sociale herkomst. Gezinnen hebben een belangrijke 
invloed op de schoolloopbaan van kinderen. Ongeveer de helft van de verschillen 
in bereikte onderwijspositie blijkt te maken te hebben met de invloed van de om-
geving waarin kinderen opgroeien. Sociale status is de belangrijkste factor die deze 
omgevingsvariantie veroorzaakt en is daarmee de belangrijkste achtergrond voor 
systematische verschillen in onderwijskansen. Leerlingen uit het hoogste stratum 
behalen een rendement van 90%, leerlingen uit het laagste ruim veertig. Dat beeld 
zet zich versterkt voort in het voortgezet onderwijs. Milieuspecifieke selectie doet 
zich voor bij elk onderscheiden breukpunt in de schoolloopbaan, maar vooral na het 
einde van de lagere school.601 Daarbij moet gedacht worden aan keuzemomenten, 
doubleren, afstroom, uitval en doorleren. Dronkers onderscheidt bijvoorbeeld een 
zestal ‘breekpunten’ die onderwerp zijn geweest van onderzoek in Nederland. Dat 
zijn: het advies van de onderwijzer, de eerste keuze in het voortgezet onderwijs, de 
keuze na het voortgezet onderwijs, de eventuele keuze voor tertiair onderwijs, het 
voltooien van deze studie en deelname aan tweede-kansonderwijs.602 De invloed van 
de onderwijsstructuur, ook door Van der Velden onderzocht, tot uiting komend in 
de inrichting van het bestel en het schoolsysteem, is eveneens aanwijsbaar. De keuze 
voor de ene leerroute biedt meer kansen dan die voor de andere. Het vwo-onderwijs 
blijkt daarbij getypeerd te kunnen worden als een vorm van ‘sponsored mobility’: 
een schooltype met een hoge ingangsselectie, maar met weinig selectie onderweg. 

De cumulatie van het statuseffect van het milieu in de loop van de tijd vormt een 
sterke aanwijzing voor een socialiseringstheoretische-verklaring van milieuspecifieke 
selectie. Anders gezegd: de school selecteert op grond van de uitkomst van het 
milieuspecifieke socialiseringsproces. De factor ‘cultureel kapitaal’ (Bourdieu) kan 
volgens Van der Velde daarom gelijk gesteld worden aan status(effect). Statusgroepen 
worden vooral gekenmerkt door habitus: taalgebruik, esthetische voorkeuren en 
andere levensstijlkenmerken. 

De sociale hulpbronnen waarover gezinnen beschikken, versterken vooral de oplos-
singscapaciteit van het gezin en bepalen mede de kosten die verbonden zijn met 
sociale mobiliteit. De buurt waarin men woont, blijkt geen substantiële invloed 
te hebben op de schoolloopbaan van kinderen. De vraag die hierbij gesteld moet 
worden, is of de buurt niet eerder een aspect is van het ‘cultureel kapitaal’ dan een 
sociale hulpbron. Van der Velden geeft zelf immers aan dat het buurteffect ook 
negatief kan stimuleren: kansarme buurten stimuleren de vorming van kansarme 
gezinnen. Een belangrijke constatering van Van der Velden betreft de noodzaak 
voor nader onderzoek naar de mechanismen die achter de significante invloed 
van de sociale context, met inbegrip van de sociale hulpbronnen, schuil gaan. Ook 
andere contexten en actoren zouden onderzocht moeten worden, zoals de religieuze 

601 Ibid., 110.
602 Van Kemenade, Onderwijs en samenleving, 99.
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gemeenschap waartoe het gezin behoort, de werkorganisatie alsmede bijvoorbeeld 
vriendenkringen. Verschillen binnen gezinnen kunnen daardoor ook beter verklaard 
worden. We zullen aan dit aspect van de sociale context bij de analyse van onze 
data specifiek aandacht besteden. 

Gezien de bijzondere gezinsomstandigheden van twee van de hoofdpersonen uit 
de levenslopen gaan we hier eveneens nader in op de uitkomsten van een onder-
zoek naar gezinssituaties en onderwijskansen specifiek gericht op de effecten van 
eenoudergezinnen.603 Dit onderzoek leverde geen harde resultaten op met betrek-
king tot verklarende factoren. Allerlei factoren spelen een rol, maar geen enkele 
blijkt doorslaggevend te zijn. Alleen wat betreft de verslechterde inkomenspositie 
van moedergezinnen bleek er een duidelijke correlatie te bestaan met mindere 
schoolsuccessen. Voor het overige ligt de waarheid in het midden, zoals de auteurs 
concluderen. Wat de auteurs wel is opgevallen is dat alle factoren zijn op te vatten 
als een samenspel van twee componenten: de persoonlijke verwerking en de maat-
schappelijke condities.604 De mate van dominantie van beide componenten verschilt 
per geval. Het behoren tot een ‘moedergezin’ leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot 
geringere onderwijskansen. Minder gunstige schoolloopbanen van eenoudergezin-
nen zijn terug te voeren op een aantal meer specifieke gezinsomstandigheden, die 
wel regelmatig, maar niet onvermijdelijk aan de eenoudergezinssituatie verbonden 
zijn. Uit latere onderzoeken, aangehaald door Herweijer, blijkt dat er wel degelijk 
negatieve invloeden zijn van het opgroeien in een eenoudergezin op de school-
loopbaan en dat er voor kinderen uit eenoudergezinnen een verhoogd risico is om 
het onderwijs voortijdig te verlaten.605

Bros606 heeft in een later onderzoek getracht nieuwe variabelen in de analyses mee te 
nemen. Ze beschouwt de schoolloopbaan evenals de beroepsloopbaan op een meer 
integrale manier, als een keten van selectie-, kwalificatie- en allocatie-processen.607 
Desondanks heeft ook dit cohortonderzoek de tekortkoming dat het zowel de on-
derwijsloopbaan als de beroepsloopbaan reduceert tot een verzameling van effecten 
van de buitenwereld op het individu. Uiteraard hangt dat samen met de gekozen on-
derzoeksmethode, maar de loopbaan van een individu wordt daardoor gereduceerd 
tot die van een passief object van een autonoom functionerend mechanisme dat we 
‘onderwijs en arbeidsmarkt’ noemen. De studie concludeert608 overigens wel dat de 
bestemming van het individu op een zeker moment in de levensloop in verschillende 

603 R. Bosman en W. Louwes, Gezinssituaties en onderwijskansen. Een toetsing van verklaringen voor de 
schoolloopbaanverschillen tussen kinderen uit eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen (Nijmegen 
1989). 

604 Ibid., 118. 
605 L.J. Herweijer, Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie (Den Haag 2008), 

109.
606 L. Bros, Reproductie of emancipatie? Loopbanen van de Enschedese schoolgeneratie 1964 (Leuven/

Apeldoorn 2001).
607 Ibid., 210.
608 Ibid., 185.
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mate ‘gekleurd’ is door de ascriptieve en verworven kenmerken van betrokkenen. 
Onzes inziens is hier echter geen sprake van ‘kleur’ maar van ‘wezen’: het effect van 
de individuele aspiratie op de individuele mobiliteit. Tesser609 geeft in zijn dissertatie 
eveneens aan dat de ontwikkeling van het schoolloopbanenonderzoek in Nederland 
kan worden beschreven als een ontwikkeling van data-analysetechnieken. Gezien 
de relatie tussen deze technieken en de validiteit van de empirische uitspraken op 
basis van de onderzoeksresultaten die met deze technieken worden gegenereerd, 
is zijns inziens een zekere bescheidenheid op zijn plaats. Uitspraken over school-
loopbaanverschillen moeten met grote terughoudendheid worden gedaan. 

Tot de belangrijkste conclusies uit bovenstaande in relatie tot de autobiografische 
data rekenen we de volgende. De sociale status van het gezin is een belangrijke 
voorspellende factor voor de later schoolloopbaan. Het onderwijs versterkt dat 
proces door milieuspecifieke selectie. De stratificatie- en loopbaanonderzoeken 
negeren onterecht individuele factoren en specifieke gezinsomstandigheden bij 
de ontwikkeling van de schoolloopbaan en de resultaten ervan moeten daarom 
voorzichtig worden gehanteerd.

6. De Context: bevindingen 

Strijd is de vader aller dingen

(Herakleitos)

6.1  Toelichting

In dit hoofdstuk formuleren we de belangrijkste bevindingen van het contexton-
derzoek in relatie tot de vraagstelling van de studie. Op basis van deze bevindingen 
zullen we de relevante variabelen in beeld brengen die we in verbinding brengen 
met de levensloop van de hoofdpersoon van de autobiografie. Een opmerking moet 
gemaakt worden over de bevindingen die voortvloeien uit de analyse van de vier 
levenslopen. Deze levenslopen maken deel uit van het contextonderzoek dat we 
nodig hebben om de levensloop in de autobiografie te analyseren en interpreteren. 
Om ze te kunnen analyseren moeten we echter eerst over geschikte variabelen 
beschikken. Dat betekent dat we eerst de contextvariabelen identificeren waarmee 
we de levenslopen kunnen analyseren en dan pas de vier levenslopen analyseren. 
Nadat we dat hebben gedaaan beschikken we over het totaal aan contextvariabelen 
waarmee we in deel IV de autobiografie kunnen analyseren. 

609 Tesser, Sociale herkomst, 11.



308 Hoe sterk is de eenzame fietser?

6.2  Patronen en thema’s in de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
Nederlandse onderwijsbestel

6.2.1 Inleiding

In deze paragraaf trachten we de belangrijke patronen in de ontwikkelingsgeschiede-
nis van het Nederlandse onderwijsbestel weer te geven die herkenbaar van betekenis 
zijn in het licht van de onderzoeksvraag van deze studie: op welke wijze komt de 
interactie tussen individu en systeem tot uiting in het toegankelijkheidsprincipe?

6.2.2 Onderwijs als arena van belangen

Wie iets van het actuele onderwijsbestel in Nederland wil begrijpen, moet zijn blik 
wenden naar de tweede helft van de 19e eeuw. In die periode was er sprake van een 
grote dynamiek in het onderwijs. Er was een hausse aan particuliere initiatieven 
in met name confessionele kring om eigen scholen te stichten. Die neiging tot 
particulier ondernemerschap, als tegenhanger van de relatief bescheiden rol van 
de overheid met betrekking tot het op- en inrichten van scholen, is een wezens-
kenmerk van het Nederlandse onderwijs geworden. Het vormt ook de basis voor 
de voortdurende strijd tussen centrale regelgeving en particuliere autonomie. Die 
is er ook de oorzaak van dat in de periode van het interbellum in tegenstelling 
tot de periode daarvoor er maar in beperkte mate sprake was van dynamiek en 
beleidsmatige voortgang in onderwijsinhoudelijk opzicht. Wel werden de bestaande 
wetten vooral ten gevolge van de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs en de noodzaak tot kostenbeheersing uitgebreid. In deze periode ontstond 
ook het beeld van het departement als circulairefabriek. Deze legislatieve inertie 
is illustratief voor de wijze waarop vele decennia lang het Nederlandse onderwijs 
werd gedomineerd door belangentegenstellingen en diepgaande meningsverschil-
len over de inrichting van samenleving en onderwijs. Onderwijswetgeving blijkt 
gedomineerd, hoewel in wisselende intensiteit, door de twee genoemde factoren. De 
strijd om de vrijheid van onderwijs greep zo diep in de samenleving in dat ze twee 
maal leidde tot een grondwetswijziging die op haar beurt weer de basis was voor 
nieuwe onderwijswetgeving. Met andere woorden: onderwijswetgeving stond in 
het teken van de ordening van de samenleving en het regelen van de verhoudingen 
tussen maatschappelijke groeperingen. Tenslotte ligt daarin ook de verklaring voor 
de vele omvangrijke en ingrijpende onderwijsontwikkelingen in het laatste kwart 
van de 20e eeuw, die ook zijn te beschouwen als een inhaalslag. De effecten daarvan 
en de reactie daarop worden vooral zichtbaar in het begin van de 21e eeuw. Die 
onderwijsarena biedt niet alleen zicht op de verticale tegenstelling tussen centralisatie 
en particulier initiatief, de strijd tussen overheidssturing en plaatselijke autonomie, 
de belangentegenstelling tussen lokale particuliere waarden en centrale ideologie, 
maar ook op de belangentegenstelling tussen partijen in de samenleving in meer 
horizontaal opzicht. Het betreft de strijd om het eigenaarschap van onderwijs en 
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onderwijsinstellingen tussen schoolbesturen en werkgevers, de conflicten tussen 
sociale partners en (onderwijs)koepelorganisaties en de wrijving tussen de wereld 
van de arbeid en die van het onderwijs. Het Nederlandse onderwijs heeft de afgelopen 
twee eeuwen altijd verkeerd in een situatie van divergentie, van antithese en van het 
antipolaire ‘wij-zij-denken’. Dat heeft diepe sporen nagelaten en is gaan behoren tot 
het genetisch erfgoed van het onderwijsdomein. Deze gang van zaken illustreert de 
visie van onder anderen Archer dat de ontwikkeling van een onderwijssysteem niet 
probleemloos verloopt maar het bestaan van machtsverhoudingen en conflicten 
weerspiegelt en bevestigt.

6.2.3 Onderwijs als emancipatiemachine en als instrument tot behoud 
van de maatschappelijke status quo

Afhankelijk van het onderzoeksperspectief en eventuele ideologische preoccupaties 
kan onderwijs worden beschouwd als een voertuig voor maatschappelijke emanci-
patie en sociale stijging of als een instrument van maatschappelijke reproductie en 
behoud van de sociale status quo. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat, hoewel er 
ontegenzeggelijk sprake is van sociale emancipatie dankzij het onderwijs, dat proces 
overwegend plaatsvindt binnen de bandbreedte van bestaande sociale verhoudingen. 
Voor de grondlegger van het huidige bestel, Thorbecke, waren de sociale verhou-
dingen halverwege de negentiende eeuw uitgangspunt voor de inrichting van het 
onderwijs. Het onderwijs diende die verhoudingen te bevestigen. Onderwijs was 
standsonderwijs tout court. Meritocratische principes en het bijdragen aan sociale 
mobiliteit waren geen beleidsdoelstellingen. Daardoor ontstonden er op een gegeven 
moment spanningen tussen overheidsbeleid en particulier initiatief op grond van 
specifieke groepsgebonden doelstellingen van de zijde van levensbeschouwelijke 
groeperingen en, bijvoorbeeld, het bedrijfsleven. In een latere fase trachtte de over-
heid haar verantwoordelijkheid te nemen op het terrein van het onderwijs, hetgeen 
leidde tot politieke conflicten met die maatschappelijke groeperingen. Toen werd 
de kiem gelegd voor een onderwijsbestel dat sterk verbonden was met maatschap-
pelijke groeperingen en standen en dat de overheid onvoldoende macht gaf om 
algemeen publieke doelstellingen te realiseren via het onderwijs. Die impasse werd 
versterkt door een permanent tekort aan middelen. Bepaalde schooltypen, zoals de 
avondlycea en de kweekschool, droegen onmiskenbaar bij aan de emancipatie van 
bepaalde bevolkingsgroepen, maar dat leidde niet tot substantiële verschuivingen 
in de sociale verhoudingen. Hieraan droeg ook het overheidsbeleid in de periode 
tussen 1900 en 1950 bij. De effecten van de grote mate van willekeur in het beleid 
ten aanzien van bekostiging en subsidiëring van scholen in het voortgezet onderwijs 
in die periode zijn groot geweest. Schooltypen hebben zich daardoor, en niet alleen 
binnen de confessionele zuilen, soms nauwelijks kunnen ontwikkelen. De beperkte 
spreiding van scholen, bijvoorbeeld de hbs en de mms, ten gevolge van bekosti-
gingsvoorwaarden moet substantiële gevolgen hebben gehad voor de intellectuele 
emancipatie van grote bevolkingsgroepen in de periode van het interbellum. De 
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beide genoemde schooltypen, en dat gold zeker voor de mms, bleven daardoor 
naast het gymnasium tot op zekere hoogte eliteonderwijs.

De ontwikkeling van bevolkingsgroepen binnen het verzuilde bestel werd vooral 
gekenmerkt door het emancipatiestreven enerzijds, vooral als gevolg van par-
ticulier educatief initiatief, en statusconsolidatie anderzijds, als gevolg van het 
statusgebonden karakter van veel schooltypen. Dat paradoxale verschijnsel wordt 
geïllustreerd door de groei van het mulo en door de ontwikkeling van het beroeps-
onderwijs. Pas na de Tweede Wereldoorlog verwierf de overheid de politieke macht 
over het onderwijsbeleid en ontstond de behoefte om fundamenteel tot ingrepen 
te komen. Desondanks bleef de maatschappelijke weerstand zo effectief dat het 
streven naar een meer meritocratisch ingericht bestel onvoldoende tot resultaten 
leidde. Het bestel werd in toenemende mate gedomineerd door de ontwikkeling 
van de diploma-democratie en slaagde er onvoldoende in om het statusgebonden 
allocatiemechanisme te ontmantelen.

Het ontbreken van structureel en integraal (overheids)beleid dat serieus werkt 
maakte van het professioneel opleiden van leerkrachten in met name het voortgezet 
onderwijs kan ook niet los worden gezien van de machtsvraag en het statusprincipe 
in het onderwijs. Het is opvallend dat de overheid na 1900 zich zo weinig heeft 
aangetrokken van het opleidingsvraagstuk. Pas met de komst van de middenschool-
experimenten werd ook het opleiden van leraren onderdeel van onderwijsbeleid. 
Deels hangt dat samen met de geclaimde autonomie van de schoolbesturen, zeker met 
het oog op de vrees voor staatspedagogiek, deels hangt het samen met het feit dat de 
opleiding van academisch geschoolde leraren in handen was van de universiteiten. 
Het vraagstuk was dus vooral een probleem van de lagere schooltypen en daarmee 
van particulier initiatief. De lo- en mo-opleidingen kwamen dan ook daaruit voort. 
Daarmee samenhangend was er de voortdurende discussie over de status van de 
leraar. Deze status blijkt toch vooral te worden bepaald door de arbeidsmarkt en 
niet zozeer door bijvoorbeeld het beleid van de overheid. De overheid was domweg 
niet geïnteresseerd in dat vraagstuk. In de eerste decennia van het bestaan van het 
middelbaar onderwijs varieerden de salarissen enorm, afhankelijk van wat een school 
wilde betalen en van de schaarste. Pas in 1901 werd er een landelijke salarisregeling 
ingevoerd. In de jaren twintig ontstond er een enorm tekort aan leraren als gevolg 
van de groei van het voortgezet onderwijs. In de crisisjaren was er weer een over-
vloed aan afgestudeerde en bevoegde kandidaten. De geboortegolf na de Tweede 
Wereldoorlog leidde ertoe dat het aantal onbevoegd gegeven lessen meer dan 25% 
betrof. De salarissen hielden in de loop der tijd met deze ontwikkelingen gelijke 
tred. Lerarentekorten en dito statusproblemen, ook al is de waardering voor leraren 
in Nederland onveranderd hoog en is de status in absolute zin de laatste 25 jaar 
niet gedaald610, blijken te behoren tot de duurzame vraagstukken in het onderwijs.

610 M. Vermeulen en R. Vink, Het beroep van leraar, in: Klarus en Dieleman, Wat is goed onderwijs, 
131.
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6.2.4 Algemeen onderwijs versus beroepsonderwijs: een kwestie van 
status

In het licht van de kennelijk diepgewortelde statusprincipes in het Nederlandse 
onderwijs is ook de permanente spanning tussen het beroepsonderwijs en het 
algemeen vormend onderwijs beter te begrijpen. Van oudsher was het beroepson-
derwijs statusgebonden en statusbevestigend. Dat leidde er onder andere toe dat dit 
type onderwijs er voortdurend naar streefde om minder beroepsgericht te zijn en 
meer algemeen vormend. Toch bleken de politieke en maatschappelijke krachten 
steeds weer zo sterk dat het beroepsonderwijs een aparte en onderscheiden sector 
bleef binnen het bestel, zelfs in de periode waarin de ideologische en politieke 
wind uit de ‘goede’ hoek waaide. Zoals bijvoorbeeld het geval was bij de invoering 
van de basisvorming en het vmbo en de svm-operatie. In laatste instantie blijkt 
het (lager) beroepsonderwijs altijd een vorm van restonderwijs te zijn. Ook de 
introductie van de ‘startkwalificatie’ als basisnorm had haar voedingsbodem in de 
problematiek van de risicogroepen. Een opmerkelijk verschijnsel samenhangend 
met de introductie van dit type normering is de sociaal-maatschappelijke ‘framing’ 
die zij tot gevolg heeft, mede als gevolg van de politiek-ideologische achtergrond 
ervan. Het niet beschikken over een dergelijke kwalificatie bestempelt het individu 
tot een potentieel maatschappelijk risico. De politiek-correcte positieve lading van 
het begrip ‘startkwalificatie’ leidt automatisch tot een negatieve waardering bij het 
ontberen ervan.611 

Ook het hardnekkige verschijnsel van de vroege keuze en selectie612 in het Neder-
landse onderwijs kan worden verklaard uit het statusprincipe. Een vroege selectie 
is altijd in het belang van degenen met de betere uitgangsposities en borgt mede het 
behoud van die voordelen met het oog op de toekomstige (onderwijs) loopbaan.613 
Dit thema komen we ook weer tegen in de discussie over het curriculum en de 
vormgeving van bijvoorbeeld de onderwijzers- en lerarenopleiding in de loop 
der tijd. Ook uit de geschiedenis daarvan blijkt de statusdominantie van kennis, 
gekoppeld aan het belang van de algemeen vormende vakken, ten opzichte van de 
beroepsgeoriënteerde vakken en vaardigheden. De ideologische tegenstelling tussen 
opleiden voor het (school)vak of voor het (leraars)beroep maakt nog immer deel uit 
van de discussie over de inrichting van de lerarenopleiding. Uit een macroanalytische 
studie over het verband tussen onderwijsparticipatie en regionale omstandigheden 
in Nederland blijkt bijvoorbeeld dat regionale verschillen in onderwijsparticipatie 
eerder samenhangen met sociale en culturele achtergronden, lees: status en afkomst, 
dan met economische processen. Zo namen in de Randstad naar verhouding meer 

611 Een bepaalde groep voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie blijkt zich goed te kunnen 
redden op de arbeidsmarkt. Het betreft hier de zogenaamde ‘opstappers’ die relatief bewust besluit 
uit het onderwijs te stappen. Zie: Eimers, Vroeg is nog niet voortijdig.

612 Van Wieringen constateert in 1996 dat de selectiefunctie van het Nederlandse onderwijs ‘de laatste 
20 jaren’ voorop heeft gestaan. (Van Wieringen, Onderwijsbeleid in Nederland, 456. 

613 CPB, The effect of early tracking on participation in higher education (2009).
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jongeren deel aan het algemeen vormend en wetenschappelijk onderwijs en is in 
de landelijke regio’s het beroepsonderwijs meer in trek. De verklaring hiervoor 
moet vooral worden gezocht in het aantal hoger opgeleiden in de onderscheiden 
gebieden.614 

6.2.5 Onderwijsbestel: twee paradigma’s

De geschiedenis van het onderwijs en de vormgeving van het onderwijsbestel in 
de afgelopen anderhalve eeuw in Nederland leren hoe twee krachten bepalend zijn 
geweest voor de wijze waarop opvattingen worden geconsolideerd in instituties. 
Die krachten zijn het particulier initiatief, vaak belichaamd door personen met 
hun individuele ambities en betrokkenheden, en het overheidsbeleid, gebaseerd op 
politieke premissen en ideologische opvattingen. Het effect van de inwerking van 
die twee krachten op elkaar en op de uiteindelijke inrichting en vormgeving van het 
bestel kunnen we het beste typeren door twee bestelsituaties naast elkaar te zetten 
en die als bestelparadigma’s te duiden. Aan de hand daarvan kunnen we vervolgens 
ontwikkelingen beter in kaart brengen en zullen we verderop in dit boek nader 
ingaan op de effecten ervan op de interactie tussen individu en onderwijs(bestel). De 
komst van de Mammoetwet in 1968 kan worden beschouwd als de eerste integrale 
herordening van het Nederlandse voortgezet onderwijs sinds 1853. Die herordening 
luidde een tijdperk in waarin het onderwijs bij uitstek een domein werd waarin de 
overheid haar opvattingen over de inrichting van de samenleving zou realiseren. 
Tegelijkertijd bevestigde de Mammoetwet ook enkele hardnekkige en kennelijk 
systeemeigen eigenschappen van het Nederlandse onderwijs. 

Het onderwijsbestel na de Tweede Wereldoorlog tot aan de komst van de Mammoet-
wet kan worden gekenmerkt als de resultante van bijna ongebreidelde particuliere 
initiatieven in combinatie met een onsamenhangend stelsel aan wetten, regels en 
voorschriften. Dat was al in het begin van de 20e eeuw het geval, maar het gebrek 
aan sturing had ook in de halve eeuw daarna geleid tot een wildgroei aan scholen, 
schooltypen, opleidingen en cursussen. Vaak afgestemd op een specifieke doelgroep 
of gebaseerd op een specifieke arbeidsmarktbehoefte. Over de kwaliteit was niet zo 
veel te zeggen, in ieder geval had de overheid daar maar een geringe rol bij. Dat was 
ook de reden voor het tamelijk willekeurig omspringen met bekostigingsvoorwaar-
den en bezuinigingsmaatregelen. Dat bestel, als geheel van reguliere en niet-reguliere 
voorzieningen, bezat echter ook enkele interessante eigenschappen, gezien tegen de 
achtergrond van toegankelijkheid en emancipatie. Onderstaande figuur laat zien dat 
het reguliere bestel na het lager onderwijs vooral nevenschikkend geordend was. 

We zien een groot aantal onderwijstypen naast elkaar, van verticale hiërarchische 
ordening is in mindere mate sprake. Bovendien zien we allerlei vormen van on-
derwijs in het ‘grijze’, niet door de overheid gereguleerde, circuit: avondonderwijs, 

614 M.J.M. Vermeulen, Human capital in the hinterland. An analysis of causes and consequences of 
regional variation in educational participation (Tilburg 1996), 177.
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bedrijfsopleidingen en particuliere cursussen. Hoewel het bestel dus enerzijds sterk 
bepaald werd door de sociale stratificatie was er anderzijds sprake van een grote 
mate van toegankelijkheid in termen van onderwijsaanbod dat was afgestemd op 
feitelijke behoeften. In die zin was het bestel ook relatief flexibel, responsief en 
adaptief. We noemen dit in paradigmatische zin een ‘open’ bestel.615 

Figuur 3: onderwijsstelsel voor invoering Mammoetwet616

De Mammoetwet beoogde een onderwijsstelsel tot stand te brengen dat in zijn 
inhoudelijke en onderwijskundige samenhang consistent en logisch was en dat de 
overheid in staat stelde te sturen op de principes en de effecten ervan, zodanig dat 
het bestel kon dienen als uitvoeringsinstrument van overheidsdoelstellingen. De 
wet beoogde daarbij nadrukkelijk een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid 
van het onderwijs en het was in die zin voor het eerst dat de overheid beleidsmatig 
vooral ook de belangen van de leerlingen op het oog had. Daarmee was een nieuwe 
trend gezet. Dat uitte zich ook in het feit dat met de Mammoetwet de bekostiging 
van het gehele voortgezet onderwijs definitief werd geregeld en de rechtszekerheid 
van de onderwijsdeelnemers ongeacht de gevolgde opleiding werd gewaarborgd. 
De Mammoetweg gaf echter antwoord op vragen die al leefden in het begin van 

615 Dit begrip heeft in onze definitie dus een meer metaforische betekenis dan de inhoud die het in 
discussies over de toekomstige ontwikkeling heeft gekregen, namelijk een bestel waarin ook com-
merciële aanbieders van onderwijs een beroep kunnen doen op overheidsbekostiging.

616 Figuur overgenomen uit: Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, 264.
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de eeuw en niet op vragen die de komende decennia op het onderwijs afkwamen. 
Zo zou deze wet vooral leiden tot een permanent proces van nieuwe regelgeving 
en aanpassingen die als voornaamste kenmerk hadden dat ze achter de feiten aan 
liepen. De aard van de antwoorden typeert het denken over voortgezet onderwijs in 
Nederland in de 20e en begin 21e eeuw. Dat denken onderscheidt zich door het aan-
brengen van twee dimensies: het verticaliseren van het bestel door het onderscheid 
tussen lager, middelbaar en hoger onderwijs te introduceren, en de horizontalisering 
door het naast elkaar plaatsen van twee gescheiden onderwijstypen: algemeen 
vormend onderwijs en beroepsonderwijs, de nevengeschikte opbouw. In het zo stug 
vasthouden aan de dubbele indeling van het voortgezet onderwijs herkennen we de 
sociale stratificatie in het begin van de 20e eeuw, een stratificatie die in sterke mate 
die van een standenmaatschappij was en die zijn onderwijskundige pendant vond in 
de Mammoetwet. De Mammoetwet creëerde een ‘gesloten’ bestel. De paradox van 
de Mammoetwet kan achteraf gezien als volgt worden geformuleerd. Wat betreft 
de vormgeving worden schooltypen in één samenhangend verband gebracht, maar 
door de uitwerking daarvan in een categoraal617, multidimensionaal geheel is er 
sprake van expliciete, geregelde, georganiseerde segregatie tussen onderwijstypen 
en daarmee tussen leerlingen. We hebben gezien dat de Mammoetwet uiteindelijk 
niet heeft gebracht wat de wetgever beoogde en wij wijten dit aan de onderliggende 
principes van het bestel die door de Mammoetwet werden bevestigd en gerepro-
duceerd. Aansluiting bleef het ‘ongetemde probleem’. 

6.3 Bestel en toegankelijkheid

Op de eerste plaats achten we de brede definitie van ‘toegankelijkheid’ van belang 
voor de analyse van de interactie tussen onderwijsbestel en individu. Toegankelijk-
heid heeft betrekking op zowel de functionaliteit van het systeem waarin kinderen 
terecht komen als de mate waarin het onderwijs aansluit op de capaciteiten van 
(aanstaande) deelnemers. In dat verband is het de vraag wat het recht op gelijke 
kansen inhoudt. Zijn die louter gekoppeld aan gelijke (cognitieve) capaciteiten of 
ook aan gelijke motivatie, gelijke inspanningen en gelijke behoeften? Tot hoever 
achten we het bestaan van verschillen gerechtvaardigd als die verschillen leiden 
tot verschillen in behandeling? Die vraag doet zich bijvoorbeeld concreet voor als 
de toegankelijkheid wordt gekoppeld aan capaciteiten en die combinatie leidt tot 
verschillen in de allocatie van overheidsmiddelen618 op individu-niveau: het Mat-
teuseffect. 619 Die middelen staan niet tot de beschikking van iemand die niet over 

617 Hier niet bedoeld als aanduiding voor een zelfstandig schooltype, maar als aanduiding voor een 
categorie van onderwijs met een bepaald curriculum.

618 CBS, De Nederlandse economie in 2006 (2007).
619 Merton introduceerde dit begrip in 1968 (Merton, R. K., The Matthew Effect in Science. Science 

(1968) 159 (3810), 56-63.) Matteüs 25:29: ‘Want wie heeft zal gegeven worden’. De welvarende 
klasse in de samenleving profiteert meer van voorzieningen dan de lagere klassen, zelfs als deze zijn 
bedoeld voor de lagere klassen. In het onderwijs doet dit verschijnsel zich voor als leerlingen die 
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die capaciteiten beschikt. De allocatie van middelen in het Nederlandse systeem 
is immers primair gebaseerd op het meritocratisch principe. In Nederland zorgt 
dat er voor dat talentvolle jongeren over meer middelen de beschikking krijgen 
waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt onevenredig groter zijn die van minder 
getalenteerden en de inkomensverschillen worden gehandhaafd of vergroot.620 

Het meritocratisch denken impliceert de notie van rechtvaardigheid, maar die 
blijkt in het Nederlandse onderwijsbestel ondergeschikt aan de doelmatigheid 
als leidend principe voor de allocatiefunctie van de overheid. Het gaat eerder om 
publieke opbrengst dan om individueel welzijn. Wat het meritocratisch gehalte 
van het onderwijs betreft, hebben we gezien dat de praktijk vooral een proto-
meritocratische is. Er is wel sprake van gelijke kansen, maar niet sprake van gelijke 
kansen op ontwikkeling van gelijke capaciteiten.621 Dat effect uit zich vooral in het 
ontbreken van compenserende factoren voor de tekorten die kinderen thuis hebben 
opgelopen. Het onderwijs biedt geen actief tegenwicht tegen de verschillen die in de 
voorschoolse jaren zijn ontstaan en conformeert zich aan hetgeen binnenkomt en 
reproduceert jaarlijks de verschillen die de kinderen individueel bij binnenkomst 
meebrengen. De combinatie van middelenallocatie op basis van meritocratische 
principes en onderwijskansen op basis van proto-meritocratische principes heeft 
een sterk negatief effect op de onderwijskansen van jongeren uit sociaal zwakkere 
milieus. Het bestel bevordert niet het ontstaan van een ‘level playing field’. Er bestaat 
een frictie tussen doelstellingen en systeemeigenschappen die leidt tot paradoxale 
uitkomsten in vergelijkend internationaal perspectief. Er is sprake van, relatief 
gezien, zowel meer kwaliteit als toegankelijkheid, maar tegelijkertijd ook van meer 
kansenongelijkheid en meer segregatie. Tegelijkertijd lijkt er ook sprake te zijn van 
een uitruil van kwaliteit, in termen van selectie en allocatie, en toegankelijkheid. 
Door de mate van onderwijsdifferentiatie in het bestel neemt de kansengelijkheid 
in schoolprestaties naar sociaal milieu af. Beter gesitueerden bereiden hun kinderen 
vroegtijdig voor op de schoolcarrière waardoor kinderen in achterstandsituaties er 
relatief steeds meer op achteruit gaan. Zij zijn het slachtoffer van de ‘fairness trap’. 
De mate waarin een onderwijsbestel voorziet in de dimensie ‘student choice’ kan 
bijdragen aan het compenseren van specifieke effecten van het bestel met het oog 
op het verbeteren van de toegankelijkheid.

De school als instituut voor geprofessionaliseerde socialisatie maakt deel uit van een 
georganiseerd, doelgericht en politiek bepaald geheel: het onderwijsbestel. De wijze 
waarop het onderwijs zich bezighoudt met die professionele opdracht kan worden 
onderscheiden in drie hoofdfuncties: kwalificatie, differentiatie en integratie.622 

al een voorsprong hebben binnen klasseverband voortdurend worden aangemoedigd en worden 
bevestigd in hun kunnen.

620 Matthijssen, Klasse-onderwijs, 204. 
621 A. van der Ley, Ongelijke onderwijskansen: is Mattheüs het kind van Pygmalion en Good en 

Brophy?, in: S. Karsten en P. Sleegers, (red.) Onderwijs en ongelijkheid: grenzen aan de maakbaar-
heid? (Antwerpen/Apeldoorn 2005).

622 Peschar, Onderwijssociologie, 28.
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In hoofdlijnen betekent de kwalificatiefunctie het volgende. Jongeren moeten 
kennis en vaardigheden verwerven om zich te handhaven in de samenleving. In 
principe kunnen zij dat doen op een wijze die aansluit bij hun eigen capaciteiten 
en behoeften. Zij hebben daarbij in principe ook gelijke kansen. Kwalificatie heeft 
veel te maken met de ‘heersende cultuur’ die criteria aandraagt en genereert op 
grond waarvan menselijk eigenschappen tot ‘talenten’ worden gepromoveerd. De 
differentiatiefunctie kan grofweg op twee manieren nader worden geanalyseerd. 
Enerzijds kan zij worden beschouwd als de wijze waarop het systeem, de school, 
wet- en regelgeving, voorziet in het zo adequaat mogelijk aansluiten bij de behoeften 
en mogelijkheden van het individu. Anderzijds kan zij worden ingevuld als de wijze 
waarop de school leerlingen selecteert naar de mate waarin zij geschikt zijn om met 
succes een opleiding af te ronden en een daarbij aansluitende maatschappelijke 
positie te verwerven. Dan spreken we van de allocatie- en selectiefunctie van het 
onderwijs. De differentiatiefunctie in zijn dubbele betekenis – het gericht zijn op de 
individuele behoeften en de selectie ten behoeve van de samenleving – is een van de 
grote spanningsbronnen binnen het onderwijs. Dat hangt samen met de historische 
ontwikkeling van het bestel en de feitelijk nog steeds aanwezige kenmerken daarvan. 
Peschar623 wijst nog op een andere immanente en permanente spanningsbron: die 
tussen differentiatie en integratie. Zoals we hebben gezien, is er sprake van een sys-
teem dat scheidt, sorteert, differentieert, individualiseert, selecteert en excluderende 
diploma’s verleent. Dat zijn essentiële culturele kenmerken van het onderwijsbestel. 
Diploma’s zijn machtskansen op de arbeidsmarkt en uitingen van de greep van de 
arbeidsmarkt op het onderwijs. Er is sprake van een ‘diploma-ziekte’.624 Bovendien 
draagt het onderwijs door zijn diplomagerichtheid bij aan de spanning tussen 
meritocratie en democratie: de moderne maatschappij is een diplomademocratie 
aan het worden.625 Tegelijkertijd moeten scholen leerlingen leren te integreren en 
gemeenschappelijk de samenleving vorm te geven. De ene functie gaat ook hier 
ten koste van de andere.

We hebben gezien dat vanuit sociologische invalshoek spanningen waarneembaar 
zijn met betrekking tot de functies van het onderwijs. Ook de verhouding tussen 
overheidsbeleid en het functioneren van het bestel kent spanningen. Die spanningen 
zijn als constanten te beschouwen sinds het moment waarop de Nederlandse over-
heid zich actief ging verhouden tot het onderwijs. Daarmee bepalen ze in sterke 
mate ook de continuïteit van het beleid. Er is sprake van een voortdurende stroom 
van beleidsimpulsen en -interventies binnen spanningsvelden die worden gevormd 
door een beperkt aantal bipolaire posities. Die posities zijn als eerste door Idenburg 
geïdentificeerd626 en als volgt te omschrijven: autonomie versus centrale macht, 

623 Ibid., 29.
624 G. de Vries, Het pedagogisch regiem. Groei en grenzen van de geschoolde samenleving (Amsterdam 

1993), 164.
625 M. Bovens, De diplomademocratie. Over de spanning tussen meritocratie en democratie, in: Beleid 

en Maatschappij 33, 4 ( Den Haag 2006), 205-218.
626 Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen.
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nationale eenheid versus levensbeschouwelijke verscheidenheid en handhaving 
maatschappelijke stratificatie versus sociale mobiliteit. Een vierde hangt samen met 
de curriculaire, onderwijsinhoudelijke, invulling van het onderwijs: het onderscheid 
tussen algemeen vormend en beroeps(gericht) onderwijs. Veel van de thema’s, 
dilemma’s en vraagstukken die in het onderwijs aan de orde zijn, kunnen mede 
door deze vier spanningsvelden verklaard worden. Zij zijn daarom ook in verband 
te brengen met het toegankelijkheidsthema. De antwoorden op politiek-structurele 
machtsvragen hebben immers rechtstreeks invloed op de individuele belangen van de 
onderwijsvrager. In die zin staat het toegankelijkheidsthema in verband met aspecten 
als sociale belangen, machtsverhoudingen en culturele posities in de samenleving. 
Idenburg, Van Kemenade, Matthijssen627 noch Van Wieringen beschouwen het bestel 
als een vraagstuk van toegankelijkheid. Dat is eerder het gevolg van een manier van 
kijken naar het bestel dan van het veronachtzamen van deze functie. Tegelijkertijd is 
het ook verklaarbaar vanuit de optiek waarmee de afgelopen halve eeuw onderwijs 
vooral is beschouwd: als een vooral politiek gestructureerd machtsvraagstuk en niet 
als educatieve functie die de bestaansgrond van individuen bepaalt. Het meritocra-
tisch principe heeft zich ontwikkeld tot een meritocratische ideologie die dominant 
is geworden in het denken over onderwijs. Het onderwijsachterstandenbeleid, 
aanvankelijk vooral geïnspireerd door het gelijke-kansenthema en later door de 
relatie tussen onderwijs en maatschappelijke ongelijkheid, is de afgelopen dertig 
jaar gebaseerd geweest op het meritocratisch beginsel. Daarom was het gericht op 
het oplossen van individuele tekorten in relatie tot de mate van schoolgeschiktheid 
door middel van het faciliteren van extra programma’s. Het bestel functioneerde 
echter conform zijn eigen proto-meritocratische principes en de instrumenteel-
deficietvisie voorzag daar niet in. Dat verklaart mede het betrekkelijke succes van 
het achterstandenbeleid.

6.4  Sociale herkomst en schoolsucces

Eén gegeven lijkt welhaast vast te staan: de sociale herkomst van leerlingen is nog 
steeds een belangrijke voorspeller van de aard van het onderwijs dat ze zullen volgen 
en dus van de latere sociale status.628 Ook al neemt de invloed van het milieu af als 
het om mannen gaat, voor vrouwen is die nog substantieel.629 Het SCP constateert 
bovendien dat mannen afkomstig uit milieus op lbo/vmbo- en mavo-niveau minder 
vaak doorstromen naar het hoger onderwijs. De invloed van het milieu heeft kenne-
lijk ook een hardnekkig karakter. Uit een analyse van de leerlingcohorten in de eerste 
jaren van het voortgezet onderwijs (de basisvorming) tussen 1977 en 1993 blijkt dat 
er zelfs sprake is van een demeritocratiseringstendens en van een nog forse sociale 
ongelijkheid in deelname in de hogere schooltypen.630 Over een langere termijn 

627 Matthijssen, De elite en de mythe.
628 Jencks, Inequality.
629 SCP, Wisseling van de wacht, 50.
630 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies, 169.
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gezien is er wel sprake is van een structurele verbetering van de toegankelijkheid 
van het onderwijs. De vraag is echter of dit niet eerder aan de algemene sociale 
ontwikkeling te danken is dan aan de effecten van het onderwijsbeleid en -bestel. 
Die laatste dragen wellicht hoogstens bij aan de vermindering van de verschillen in 
toegankelijkheid. Daarbij blijken erfelijke eigenschappen en verworven kenmerken 
niet de verklaring te zijn voor het causale verband. Er is invloed, maar niet duidelijk 
is hoeveel en waarop. Twee aspecten zijn van belang bij de analyse van de relatie 
tussen milieu en onderwijsloopbaan. Dat zijn de primaire invloed van het milieu op 
de schoolprestaties en, secundair, de wijze waarop keuzes plaatsvinden en de achter-
gronden daarvan. In dat laatste geval gaat het vooral om fases na de lagere school: 
verdere studie en loopbaankeuzes. In Nederland is veel onderzoek gedaan naar de 
relatie tussen sociale status en onderwijskansen op basis van schoolloopbanen en 
het statusverwervingsmodel: het stratificatieonderzoek.631 Enerzijds werd daarbij 
vooral gekeken naar de individuele persoonskenmerken en herkomst, anderzijds 
gold de opvatting dat de loopbaan de resultante is van structurele factoren, systeem-
kenmerken van samenleving en bestel. Daarbij werd vooral gebruik gemaakt van 
de theorieën van Bourdieu en Boudon. Tot de belangrijkste uitkomsten van deze 
onderzoeken voor onze studie rekenen we de volgende conclusies. Onderwijspres-
taties worden in aanzienlijke mate door de gezinsomstandigheden bepaald, maar de 
wijze waarop dat gebeurt kan individueel sterk verschillen. Kinderen afkomstig uit 
lagere sociale milieus leveren lagere leerprestaties, leggen een minder succesvolle 
schoolloopbaan af en verwerven een lager inkomen en een minder aantrekkelijk 
beroep.632 In lbo en mavo zijn de sociale herkomstkenmerken nog van invloed, in 
tegenstelling tot in het vwo. In het mavo is ook het intellectueel thuisklimaat van 
invloed op de schoolloopbaan.633 De belangrijkste intermediërende factor bij de 
overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is de cognitieve vaardigheid 
of intellectuele handigheid van leerlingen. Het bereikte onderwijsniveau vormt 
daarmee een belangrijke determinant van iemands persoonlijke biografie. Daarnaast 
is de onderwijsstructuur, bestel en schoolsysteem, van enige invloed op de bevor-
dering van gelijkheid van onderwijskansen634, hoewel veel onderzoekers aan die 
generieke invloed slechts beperkte waarde hechten. De vraag is of bijvoorbeeld de 
Mammoetwet een van de belangrijkste ‘driving forces’ is achter de groeiende vraag 
naar onderwijs.635 De groei van de deelname aan het onderwijs behoeft nog niet te 
leiden tot een afname van kansenongelijkheid. Uit hier besproken onderzoeken kan 
worden opgemaakt dat dat laatste nog niet zonder meer het geval is. Wat betreft de 
rol van individuele schoolkenmerken op schoolprestaties kan worden gesteld dat 
die invloed er ongetwijfeld is, maar moeilijk is vast te stellen. Dat geldt zowel voor 
curricula, materiële hulpmiddelen als voor bijvoorbeeld schoolklimaat. Of het iets 

631 Zie voor een overzicht: Dronkers, Onderwijs en sociale ongelijkheid.
632 Van Kemenade, Onderwijs en samenleving, 46.
633 Tesser, Sociale herkomst, 156.
634 Ibid., 139.
635 Van der Ploeg, The Expansion, 107.
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uitmaakt op wat voor soort school een leerling zit binnen een bepaald schooltype 
is nog niet aangetoond.636 De invloed van milieu en onderwijs op de ontwikkeling 
van cognitieve en intellectuele potenties lijkt onomstreden. Uit vele onderzoeken 
blijkt dat ook intellectuele prestaties milieuspecifiek zijn en mede de uitkomst zijn 
van omgevingsvariabelen. 

Voor de verklaring van keuzeprocessen zijn meerdere theorieën en modellen ont-
worpen. De rational choice-theorie verklaart door het individu gemaakte keuzes voor 
school- en beroepsloopbanen uit gehanteerde utiliteitsprincipes: wat levert het me 
op, vooral in termen van investeringen en opbrengsten. De moderniseringstheorie 
hecht grote waarde aan de autonome ontwikkelingen in de samenleving als factor 
in individuele keuzeprocessen en hun corrigerende werking op de causale relatie 
herkomst-maatschappelijke status. Als nuancering op deze theorie kan de human-
factortheorie dienen die de individuele opvattingen over investeringen van belang 
acht. Over de rol van onderwijs als verdelingsinstrument en als instrument voor 
sociale processen heeft de conflictsociologische traditie opvattingen geformuleerd. 
Onderwijs wordt daarin gezien als een systeem dat een rol speelt in de sociale 
machtsverhoudingen en dat wordt gebruikt door de sociale bovenlaag. Onderwijs 
reproduceert bestaande sociale verhoudingen en mensen van lagere sociale afkomst 
zullen door het functioneren van het systeem niet of onvoldoende sociale mobiliteit 
kunnen realiseren. Het beschikken over de juiste culturele hulpbronnen is wezenlijk 
voor schoolprestaties. Vooral schoolgeschiktheid is daarmee een criterium voor 
schoolsucces. Maatschappelijke posities worden uiteindelijk toegewezen op grond 
van cultureel kapitaal en schoolsucces. Barrières tussen sociale klassen blijken taai 
te zijn en zich vooral te bedienen van het onderwijs om zich te handhaven. Het 
kansendebat in de Nederlandse onderwijssociologie kende in de tweede helft van de 
vorige eeuw twee paradigma’s: in de jaren zestig die van de deficiet-benadering en 
in de jaren tachtig die van de reproductiehypothese. Die ontwikkeling hing samen 
met de ideologische oriëntaties van de sociologie: die verschoof van een gerichtheid 
op de sociale stratificatie naar de focus op de inrichting van de samenleving en haar 
machtsverhoudingen637. Die verschuiving hing weer samen met de verschuiving 
in de politiek-ideologische dominante opvattingen in de samenleveing: van de 
economische oriëntatie naar die van de maatschappijkritische. 

Deze bevindingen vormen een interessant geheel om de aard van de levensloop in de 
autobiografie nader te duiden. Opgemerkt moet daarbij worden dat veel theorieën 
die verklaringen geven geen sluitend geheel van toetsbare uitspraken vormen. 
Wel is er veel onderzoek waarin getracht wordt samenhangen aan te tonen tussen 
geoperationaliseerde aspecten van de theorie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de 
samenhang tussen bepaalde gezinskenmerken en toetsscores. De theorie over de 
invloed van gezinskenmerken noch de theorie die stelt dat onderwijsongelijkheid 
wordt veroorzaakt door het onderwijs als reproductie-instituut kunnen worden 

636 Tesser, Sociale herkomst, 139.
637 Harbers, Sociale wetenschappen, 116. 
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beschouwd als sluitend638, zoals we hebben gezien. Er is kritiek op gesignaleerde 
tekorten van met name de stratificatieonderzoeken en pad-analysemodellen in het 
verleden. In de praktijk van het Nederlandse onderwijsonderzoek lag de nadruk op 
empirie en techniek in plaats van op probleemanalyse. Het onderzoek zit te direct 
op het beleid en is te veel afhankelijk van de dragers van dat beleid.639 In bijzondere 
zin is onzes inziens een kritische kijk gewenst waar het gaat om de impliciete aan-
name bij dit type onderzoeken dat er sprake is van een tekort of deficiet bij de lagere 
milieus wat betreft culturele ontwikkeling. De deficiet-hypothese legt de oorzaken 
van geringe schoolprestaties bij het kind en zijn milieu en niet bij de school. Op 
grond van deze hypothese werden compensatieprogramma’s ontwikkeld, die lange 
tijd kenmerkend waren voor het onderwijsachterstanden beleid. Bourdieu zet zich 
eveneens af tegen de individuele deficiet-theorie zoals die ten grondslag heeft gelegen 
aan het Nederlandse achterstandenbeleid. Die achterstanden zijn immers het gevolg 
van het niet beschikken over het dominante culturele kapitaal. De overheid probeert, 
gevoed door de meritocratische ideologie, compensatiepolitiek te voeren op basis 
van de herkomst van kinderen. De achterstanden worden daardoor op steeds jongere 
leeftijd al geïdentificeerd hetgeen leidt tot steeds vroegere educatieve stratificatie en 
bevestiging van het sociaal deficiet. Termen als ‘achterstand’ zijn daarbij meer dan 
louter semantische begrippen, het zijn ook metaforen voor een bepaalde manier 
van normatief wegen van de verschijnselen. De middenklasse is de norm en omdat 
de school deze norm representeert, komen leerlingen uit de lagere milieus met een 
achterstand de school binnen. Waarbij als vanzelfsprekend de leerling als probleem 
is gedefinieerd. Dit kenmerk van het deficiet-verklaringsmodel geldt zowel voor 
het zoeken naar individuele tekorten als voor verklaringen die samenhangen met 
maatschappelijke verhoudingen. Voor ons onderzoek zijn deze vaak technische, 
statistische discussies van minder belang. Ons gaat het om de trends en tendensen. 
Met name als die elkaar lijken te bevestigen of te versterken. Anders gezegd hoe 
maak je onderscheid tussen datgene wat echt achter de ‘data’ schuilgaat en datgene 
wat een onderzoekstechnisch ‘feit’ is.

Een in het licht van ons onderzoek interessante waarneming hangt samen met het 
bijna geheel ontbreken van aandacht bij keuzemomenten voor variabelen die strikt 
individugebonden zijn: factoren die samenhangen met persoonlijke omstandigheden 
en persoonlijkheidskenmerken. Dronkers spreekt hier van de handelingsvrijheid 
die mensen weten te veroveren op de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Hij 
acht deze handelingsvrijheid weliswaar beperkt – in die zin blijft hij geloven in de 
dominantie van het milieu op de levensloop – maar hij onderkent wel dat individuen 
kunnen trachten hun situatie te veranderen.640 We hebben eerder gezien dat Brands 
al vaststelde dat de ‘subjectieve factor’ kennelijk niet van betekenis wordt geacht in 

638 Zie voor een analyse van de diverse theorieën Tesser, Sociale herkomst, 12 e.v.
639 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies, 113.
640 Van Kemenade, Onderwijs en samenleving, 115.
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processen waarin sociale verhoudingen worden gereproduceerd.641 Ook ‘softere’ 
indicatoren hebben een belangrijke voorspellende waarde voor later schoolsucces.642 

Loopbaanonderzoek heeft echter onder andere als kenmerk dat er sprake is van 
datareductie. Om te voorkomen dat er onwerkbare databestanden ontstaan, ver-
dwijnt de herkenbaarheid van elke individuele loopbaan. Dat is niet erg, zolang geen 
relevante informatie verloren gaat.643 Daarmee wordt het vraagstuk met betrekking 
tot relevante kenmerken die van invloed zijn op loopbanen, verplaatst naar de 
definitie van wat in loopbaanonderzoek relevant kan worden geacht. Het criterium 
voor de selectie van de relevante informatie ligt dan bij de mate waarin kenmerken 
een voorspellende waarde hebben voor de latere loopbaan. Omdat in de loopbaan-
onderzoeken de individuele persoonlijkheidsaspecten en waardeoriëntaties om 
onderzoekstechnische redenen genegeerd moeten worden, kan dus ook niet worden 
vastgesteld of deze kenmerken van voorspellende waarde kunnen zijn. Het lijkt er 
enigszins op dat het adagium ‘meten is weten’ ook omgekeerd wordt toegepast: wat 
niet kan worden gemeten, hoeft niet te worden geweten. Diverse auteurs wijzen op 
deze methodologische omissie. Jenkcs spreekt in dat verband over het ‘masseren’ 
van data.644 Factoren die buiten onderzoeken worden gehouden, zijn bijvoorbeeld 
waardeoriëntaties, zingevingoverwegingen en (intellectuele) ambities, niet van 
ouders en het milieu, maar van de onderzochte groep zelf. Ook idiosyncratische 
ervaringen, zoals ziekteomstandigheden, godsdienstige achtergrond, vriendenkring, 
clublidmaatschappen worden niet meegenomen in de modellen. De individuele, 
niet-gedeelde, omgevingscomponenten zijn bovendien ook het meest kritisch voor 
de psychologische ontwikkeling, zoals we hebben gezien. Zowel Jenkcs als Dronkers 
geven expliciet aan dat de verschillen tussen individuen het belangrijkst zijn als het 
gaat om de beoordeling van de invloed van het onderwijs: ‘Met andere woorden: 
beleid dat zich – meestal noodgedwongen – richt op bovenindividuele contexten, 
kan maar een deel van de onderwijsongelijkheid beïnvloeden. De grootste, indivi-
duele verschillen blijven buiten het invloedsgebied van het onderwijsbeleid.’645 Het 
belang van ‘personality traits’ als voorspellers van economisch succes is inmiddels 
bevestigd.646 Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan intelligentie, maar met 
name aan niet-cognitieve eigenschappen als: vasthoudendheid, integriteit, initië-
rend vermogen en samenwerkingsbereidheid. Deze niet-cognitieve eigenschappen 
worden als variabelen in het statusverwervingsonderzoek overwegend genegeerd. 
Het gaat daarbij om het complex van persoonlijke eigenschappen die niet nauw 
verbonden zijn met afkomst of cognitieve vermogens. Deze eigenschappen zijn 
minstens van zoveel invloed op de latere carrière als bijvoorbeeld de uitkomst van 

641 Brands, Die hoeft nooit meer wat te leren, 326, noot 9.
642 Karsten en Sleegers (red), Onderwijs en ongelijkheid, 194.
643 Van der Velden, Sociale herkomst en schoolsucces, 59.
644 C. Jencks, Who gets ahead? The determinants of economic success in America (New York 1979), 288.
645 J. Dronkers, Ruggengraat van ongelijkheid. Beperkingen en mogelijkheden om ongelijke onderwijs-

kansen te verbeteren (Amsterdam 2007), 7. 
646 Jencks, Who gets ahead.
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testen. Ouderlijke status noch IQ-scores verklaren in voldoende mate verschillen 
in beroepsstatus en inkomen en dus moet die verklaring elders worden gezocht. 
Die verklaring kan niet alleen ‘geluk’ of toeval zijn. Het zijn daarom de verschillen 
in persoonlijkheid, ‘non-cognitieve traits’, die een deel van het succes in het latere 
leven verklaren. Mede vanwege de invloed van deze persoonlijke karakteristieken 
moet er enige voorzichtigheid worden betracht ten aanzien van de mate van invloed 
die onderwijsbeleid kan uitoefenen op individuele loopbanen. Bourdieu spreekt in 
dit verband van ‘dispositions’ als hij doelt op een spectrum van zowel cognitieve 
als gevoelsmatige factoren, het gaat daarbij om denken zowel als om voelen, om 
een manier van zijn.

De opvattingen van Bourdieu zijn in het licht van deze studie vooral van belang 
met betrekking tot de verhouding individu en samenleving. Voor de analyse van 
de ontwikkelingsgang van de hoofdpersonen uit het biografisch materiaal bieden 
zijn ideeën interessante aanknopingspunten. Hoe verhouden zich de hoop en 
verwachtingen, de aspiraties en doelstellingen van het individu enerzijds tot de 
objectieve structuren anderzijds, hun plaats in de gegeven sociale orde? Hoe vormen 
zij zich een beeld van de toekomst, gegeven de realiteit van het heden? Bourdieu 
was aanvankelijk vooral van mening dat het beeld van de toekomst primair wordt 
gedefinieerd door sociale status en materiële condities. ‘The most individual project 
is never anything other than an aspect of the subjective expectations that are at-
tached to that agent’s class.’647 Later legde hij meer de nadruk op de wijze waarop 
de ‘social agents’, actoren in het ‘veld’, hun strategieën probeerden te realiseren. 
Dronkers wijst de reproductiethese af en ziet verandering en verschillen in onder-
wijsongelijkheid vooral als resultanten van menselijk gedrag, van maatschappelijke 
processen als optelsom van individuele keuzen en niet als gevolgen van anonieme 
processen die alleen maar ondergaan kunnen worden.648 Zijn waarneming is dat 
de schoolloopbaan van een individu voor ongeveer de helft wordt bepaald door het 
milieu van afkomst. De verschillen tussen opleidingsniveaus van broers en zussen 
laten zich weer voor de helft verklaren door hun gemeenschappelijke familie- en 
milieuachtergrond. Voor de andere helft moet dus een andere verklaringsgrond 
aanwezig zijn. Dat zou wellicht de individuele component kunnen zijn. Meesters 
vindt in de bevindingen van haar onderzoek aanwijzingen voor de werking van de 
reproductiefunctie van het onderwijs in de laatste decennia van de twintigste eeuw, 
naast een toename van de meritocratische functie. Overigens stelt ze vast dat geen 
van de theorieën, zoals hierboven aan de orde gekomen, de uitkomsten van het 
schoolloopbaanproces geheel kunnen verklaren en voorspellen. Daarvoor zijn er 
te veel verschillende mechanismen werkzaam. Iedere theorie verklaart op zijn best 
een deel van het proces voor een deel van de populatie.649

647 Geciteerd door: R. Jenkins, Pierre Bourdieu, (London 2002), 28.
648 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Advies, 339.
649 M.J. Meesters, Loopbanen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Verticale en horizontale differenti-

atie in het voortgezet onderwijs: oorzaken en gevolgen voor de arbeidmarktpositie van Nederlandse 
jongeren (Nijmegen 1992), 180.
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Concluderend kunnen we op grond van het literatuuronderzoek stellen dat bereikte 
posities als uitkomst van een mobiliteitsproces gegeven de sociale achtergrond ook 
moeten worden opgevat als de opbrengst van individuele prestaties en individuele 
keuzes. Die worden beïnvloed door persoonskenmerken en individuele gedrags- en 
(waarde)oriëntaties. Kijken we uitsluitend naar de individuele actor dan is mobiliteit 
primair het resultaat van een socialisatieproces. Loopbanen zijn echter ook het 
resultaat van een selectie- en allocatieproces. Ze zijn dus niet alleen afhankelijk van 
met het individu samenhangende factoren maar ook van het systeem waarin deze 
opereren. In het onderwijs spreken we dan van de toegankelijkheid. Onderzoekers 
hebben met name weinig aandacht besteed aan de mate waarin de individuele 
persoonlijkheidskenmerken en de oriëntaties van invloed zijn op de loopbaan en 
het mobiliteitsproces.

6.5  Contextvariabelen

Zoals hierboven toegelicht is het doel van het contextonderzoek het verzamelen van 
contextinformatie die moet bijdragen aan de analyse van de data uit de autobiografie. 
We zien de autobiografische levensloop als het primaire empirische materiaal dat 
we in verband brengen met de contextinformatie. Deze verbinding moet interpre-
tatief zicht geven op de vraag welke data uit de levensloop tot de ‘events’ kunnen 
worden gerekend die samenhangen met de interactie individu en systeem. In die 
zin is er sprake van een onderzoek dat kan worden beschouwd als een analytische 
representatie van aspecten van de door de hoofdpersoon ervaren werkelijkheid. We 
volgen daarbij het theoretisch model dat Elder & Pellerin hebben geformuleerd als 
‘linking outcomes to events’.650 De interpretatie is gebaseerd op een model waarbij 
de ‘outcome’ zoals die in de levensloop zichtbaar wordt, als uitgangspunt wordt 
genomen en wordt verbonden met de variabelen uit de contextonderzoeken. Onze 
studie probeert, zoals gezegd, niet te verklaren, maar op basis van interpretatie te 
begrijpen. De bescheiden pretentie ervan hangt samen met de omvang en aard 
van de empirische data en het gekozen onderzoeksmodel. Deze benadering kan 
worden gezien als een eerste stap in een ontdekkingsproces. De opbrengsten ervan 
zijn vooral bedoeld als opmaat voor verder onderzoek en, in een andere context, 
als bijdrage aan beleidsontwikkeling. We zien daarbij de levensloop als een geheel 
van sociale feiten die we niet louter functionalistisch en systeemgebonden ana-
lyseren, maar ook op basis van de individuele voorkeuren en omstandigheden 
en de context van het individu.651 Voor zover wij het begrip variabele hanteren, 
doelen we daarmee op contextuele kenmerken van de personen zelf, waaronder de 
bekende achtergrondsvariabelen,652 die we van belang achten om de levensloop te 
interpreteren. Daarbij weegt het onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke 

650 Giele & Elder, Methods of Life Course Research, 270.
651 Swanborn, Methoden, 180. 
652 Swanborn/Rademaker, Sociologische grondbegrippen, 42.
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variabelen in ons geval minder zwaar, omdat we geen onderzoek doen naar elkaar 
beïnvloedende variabelen en statistische verbanden daartussen en omdat we geen 
hypothesen toetsen. De variabelen die we hanteren komen voort uit de bevindingen 
van het contextonderzoek en delen we in clusters in. Deze clusters zijn gebaseerd 
op de vraagstelling van het onderzoek: de aard van de interactie tussen individu en 
systeem. Giele heeft ons inzicht gegeven in de vier thema’s die bepalend zijn voor de 
levensloop (zie III, 3.2 ): identity, relational style, motivation and adaptive style’. Om 
in samenhang met deze thema’s de ‘events’ te identificeren en te interpreteren delen 
we de variabelen uit de contextonderzoeken in de vier clusters in, die ons het beste 
in staat stellen de data te analyseren in het licht van de onderzoeksvraag. Centraal 
in die analyse staat de wijze waarop het indivdu adaptief en responsief omgaat met 
de omgeving en reageert op concrete situaties en gebeurtenissen in het licht van 
de persoonlijke doelstellingen (de factor ‘timing’in het model van Giele & Elder.) 
Dat zijn achtereenvolgens: milieu, persoon(sgebonden kenmerken), loopbaan en 
onderwijs. De naar ons inzicht belangrijkste variabelen uit het contextonderzoek 
zijn als volgt samen te brengen in deze vier clusters:

1.  Milieu. Als variabelen zijn te noemen: sociale hulpbronnen, sociale status, kenmer-
ken en samenstelling gezin, opleiding en beroep ouders en socialisatieprocessen.

2. Persoon. Met als variabelen: karaktereigenschappen, oriëntaties, ambities, 
prestatiemotivatie; idiosyncratische aspecten als: ziekte, godsdienst en sociale 
netwerken, alsmede cognitieve en niet-cognitieve eigenschappen. (Het betreft 
hier ook de zogenaamde verworven kenmerken, zoals genoten opleiding.)

3.  Loopbaan: (schoolkeuze)momenten en -processen, selectie- en allocatiemomenten, 
onderwijssucces, loopbaantransities, externe invloeden en omstandigheden.

4.  Onderwijs: aard onderwijsbestel en kenmerken en inrichting bezochte onder-
wijsinstellingen.

6.6  Vier levenslopen: analyse en bevindingen

6.6.1 Toelichting

Zoals in 6.1 hierboven is toegelicht, kunnen we de vier levenslopen uit het context-
onderzoek pas analyseren als we beschikken over de variabelen die daartoe dienstig 
zijn. We hebben aangegeven welke clusters van variabelen we daartoe gebruiken. 
Hieronder zullen we op basis van deze variabelen de vier levenslopen analyseren 
en afsluiten met een paragraaf ‘bevindingen’. Vervolgens zullen we in deel IV de 
analyse van de autobiografie geven op basis van de variabelen die we in 6.1. hebben 
gegeven, aangevuld met de variabelen die we ontlenen aan de bevindingen met 
betrekking tot de vier levenslopen. 
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6.6.2 Levensloop 1: Ankie

1) Milieu 

De situatie waarin Ankie verkeert tijdens haar jeugdjaren is gezien de gezinssituatie 
dubbel: enerzijds groeit zij in haar vroege jeugd overwegend op in het fatsoenlijke bur-
germilieu van achtereenvolgens haar groothouders en, gedurende korte tijd, haar vader, 
anderzijds verkeert zij na haar tiende levensjaar in sociaal opzicht in een milieu dat in 
termen van sociale stratificatie behoort tot de lagere milieus. Ze woont dan weer bij 
haar moeder in huis. Dat is met name het geval in de periode dat de overgang van lager 
naar voortgezet onderwijs plaatsvindt. Die omstandigheid heeft dan ook verregaande 
gevolgen voor haar schoolkeuze en latere loopbaan. Het verschil tussen het gezin van 
haar moeder en dat van haar grootouders wordt bepaald door het kenmerk ‘veiligheid’. 
Het gezin van haar moeder was ongestructureerd, onveilig, enigszins gewelddadig, 
onzeker. De gezinssituatie en met name de financiële situatie zijn bepalend voor de 
keuze van het vervolgonderwijs en niet de (cognitieve) capaciteiten en de ambities 
van Ankie. Ook de invloed van beter gesitueerde sociale netwerken rondom Ankie, 
zoals bijvoorbeeld dat van de vader, leidt niet tot een andere schoolkeuze. Ankie zelf 
oefent ook geen invloed uit op die keuze. Tot haar huwelijk woont ze thuis en isoleert 
ze zich overwegend van de rest van het gezin. Ze werkt en studeert. 

2) Persoon

De behoefte aan structuur en veiligheid is een constante in het leven van Ankie. 
Bovendien wil ze ergens bij horen, deel uitmaken van een groep. Aan die behoefte 
komt de school tegemoet. Dat geldt echter ook voor organisaties buiten de school, 
zoals de wandelvereniging, maar vooral de padvinderij. Het hebben en dragen van 
een uniform is kenmerkend voor die behoefte en symboliseert het groepsgevoel. 
Met name de padvinderij heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in haar leven, 
ook wat betreft socialisatie en acculturatie. Opvallend is dat Ankie er lang over heeft 
gedaan om zelf bewust richting te geven aan haar leven. Ze volgt slechts vier jaar 
voortgezet onderwijs en gaat dan werken, waarbij ze voortdurend bezig is met avond- 
en deeltijdstudies die echter beroepsgerelateerd zijn. Ze blijft daardoor een tekort 
ervaren. Vervolgens blijkt ze over buitengewone studiecapaciteiten te beschikken 
en vindt ze in het studentenbestaan en later het bestaan als aankomend specialist 
opnieuw weer een structuur waarin ze gedijt. De combinatie van persoonlijke 
discipline, motivatie en zelfvertrouwen met betrekking tot de eigen capaciteiten en 
ambitie zijn voldoende om het tekort in de vooropleiding te compenseren. 

Hoewel ze een voortreffelijke studente bleek te zijn en een goede arts is geworden, in 
weerwil van de weinig stimulerende startpositie, heeft Ankie wel blijvend last gehad 
van gevoelens van onzekerheid en angst om haar ‘nek uit te steken’. Ongetwijfeld had 
ze kunnen promoveren maar daarvoor ontbrak de flair en was het ‘underdoggevoel’ 
nog te veel aanwezig. Ze heeft zich wel kunnen aanpassen en een plek veroverd in 
het academische milieu, maar heeft ze de natuurlijke vanzelfsprekendheid van de 
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mensen die uit het juiste milieu komen en over de juiste habitus beschikken nooit 
verworven. Het ‘cultureel tekort ‘lijkt in die zin blijvend van aard te zijn. 

3) Loopbaan

De complexe gezinssituatie heeft ogenschijnlijk geen invloed op de onderwijsprestaties 
in het lager onderwijs en op de mulo. Integendeel, Ankie voelt zich thuis op school, 
omdat die haar een veilige omgeving biedt. Dat geldt zowel voor de lagere school als de 
mulo. De keuze voor de mulo was overwegend gebaseerd op financiële overwegingen. 
Ze behoorde op de lagere school tot de betere leerlingen en was voorbestemd voor de 
hbs. Ze kreeg daarom extra lessen Frans in de vijfde klas. De rol van de leerkrachten, 
vooral de leraren, is voor haar van belang. Van doorstuderen na de mulo is kennelijk 
geen sprake, ook niet van een bewust keuzeproces met betrekking tot de mogelijkhe-
den van de arbeidsmarkt of carrièreopties. Ze ondervindt geen stimulansen uit haar 
omgeving om verder te studeren. Tegen haar eerste baan liep ze toevallig op. Zowel de 
interne laborantenopleiding als de later gevolgde analisten- en apothekersopleiding 
hingen samen met de ontwikkelingen op haar werk. De eerste keer dat Ankie zelf 
bewust voor een carrière kiest, is op 30-jarige leeftijd. De keuze die ze dan maakt 
is even radicaal als bijzonder. Ze gaat medicijnen studeren en wil arts worden. Wat 
opvalt, is niet zo zeer de drive om arts te worden, maar vooral de drive om te studeren. 
De keuze voor de artsenopleiding hing samen met de omgeving waarin ze werkte, 
ze kende de ziekenhuiswereld en wist wat het artsenvak bij benadering inhield. Zelf-
vertrouwen putte ze niet uit haar vooropleiding en haar kennis, maar uit de ervaring 
dat studeren vooral een kwestie van discipline was. In de bijna zestien jaar waarin ze 
achtereenvolgens heeft gestudeerd, werd het academisch medische milieu haar nieuwe 
habitat met als belangrijkste kenmerken structuur en veiligheid. In dat milieu bleef 
ze vooral zichzelf, ook toen ze medisch specialist in een academisch ziekenhuis was 
geworden. Studeren was echter zodanig een tweede natuur voor haar geworden dat 
ze zelfs tijdens haar specialistenpraktijk een nieuwe studie begon, omdat dat haar 
structuur bood en de omgeving waarin ze zich thuis voelde. 

4) Onderwijs

Ankie heeft meerdere lagere scholen bezocht, daaraan bewaart ze goede herin-
neringen. Ze volgde voortgezet onderwijs in de pre-mammoetwetfase. De mulo 
is de enige vorm van regulier voortgezet onderwijs die ze heeft gevolgd. Die mulo 
was voor haar een veilige haven met leraren die in haar geïnteresseerd waren. Zij 
waardeerde vooral de breedte van de opleiding. De opleidingen die ze daarna volgde 
waren particuliere opleidingen die samenhingen met haar functies. Ze volgde die 
deels in haar eigen tijd, deels in de tijd van de baas. Deze opleidingen kenden geen 
reguliere varianten. Ze kreeg toelating tot de universiteit vooral op grond van haar 
analistenopleiding, ook al was de formele status ervan niet duidelijk. Al met al is 
de studieloopbaan van Ankie bepaald door een bestel, regulier en particulier, dat 
in een aantal opzichten, wellicht onbedoeld, haar mogelijkheden en behoefte kon 
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accommoderen. Daarbij heeft ze geprofiteerd van de overgangsituaties ten gevolge 
van systeemwijzigingen in het bestel. 

5) Bevindingen 

De loopbaan van Ankie wordt gekenmerkt door een radicale breuk op haar dertigste 
levensjaar. Ze besluit te gaan studeren en geeft daarmee haar leven een nieuwe 
wending. Voor die tijd is haar leven vooral bepaald door haar afkomst, zowel wat 
betreft opleiding als loopbaan. Pas na haar dertigste ontplooit ze zich en komen haar 
capaciteiten volledig tot wasdom. Hoe haar leven zich zou hebben voltrokken als ze 
wat langer in het gezin van haar vader had gebleven, is onderwerp van speculatie. 
Ze zou wellicht eerder als arts zijn afgestudeerd, maar wellicht ook niet. Ankie 
heeft tijd nodig gehad om de trauma’s van haar jeugd een plek te geven. Duidelijk 
is wel dat ze, zij het met grote vertraging, in termen van sociale mobiliteit een 
enorme stijging heeft doorgemaakt. Een stijging die op grond van haar afkomst 
niet te verwachten was. Een stijging die het gevolg is van individuele ambities en 
persoonlijke eigenschappen. Daarnaast blijkt ze baat te hebben gehad van de wijze 
waarop het onderwijsbestel functioneerde op de momenten waarop ze er gebruik 
van maakte. Met name het bestaan van interne bedrijfsopleidingen en particulier 
onderwijs is voor haar van belang gebleken. 

De mulo is van groot belang geweest voor Ankie. Niet alleen in intellectueelcogni-
tieve zin, maar vooral in sociaal-cultureel opzicht. Ze heeft er voldoende algemene 
ontwikkeling op gedaan om gedurende de eerste periode van haar carrière met succes 
diverse opleidingen te volgen. Van belang is in die carrière het bestaan van (interne) 
bedrijfsopleidingen en (vormen van) particuliere parttime-opleidingen. Deze vielen 
buiten het reguliere onderwijs en werden niet door de overheid geregeld of bekostigd. 
Voor Ankie waren ze van groot belang, omdat ze voorzagen in haar behoefte aan ken-
nis en de opzet ervan paste bij haar werksituatie. Bijzonder is het feit dat ze toegang 
kreeg tot de universiteit, met als enige reguliere algemeen vormende vooropleiding 
de mulo. Ook in deze levensloop is de overwegende afwezigheid van een vaderfiguur 
een opvallende contingentiefactor, gezien de gevolgen daarvan voor de gezinssitu-
atie. Daarnaast is ook het loutere toeval achteraf gezien van grote invloed, dat geldt 
bijvoorbeeld voor de wijze waarop tijdens een fietstocht het RIVM werd ‘ontdekt’. 

6.6.3 Levensloop 2: Robert 

1) Milieu 

Robert groeit op in een goed milieu. Zijn vader is schoolhoofd, in de jaren zestig van 
de vorige eeuw een positie met status, en bekleedt diverse bestuurlijke functies. Het 
gezin kent geen financiële problemen en heeft bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp. 
Het gezin is kerkelijk, degelijk, vormt een veilige omgeving, maar is georiënteerd 
op zekerheid. De kinderen krijgen muziekles en men bezoekt concerten. Bij dit 
milieu past de hbs als vervolgopleiding. De vader gaat dan ook niet akkoord met 
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het mulo-advies van het (collega-) schoolhoofd. Robert heeft daar verder niet veel 
over te zeggen. 

2) Persoon

Robert wilde van jongs af aan onderwijzer worden. Die ambitie verhield zich in zijn 
studietijd niet met zijn homosexualiteit. Zoals zijn moeder zei: ‘Als homosexueel kun 
je niet voor de klas’. Dat betekende dat hij gedurende zijn studiejaren en de eerste jaren 
als onderwijzer niet voor zijn homosexualiteit uit kon komen en daarom voortdurend 
te maken had met die spanning en het verschil tussen ‘schijn en wezen’. Dat heeft 
niet zo zeer zijn loopbaan beïnvloed als wel zijn persoonlijk leven. Daarnaast heeft 
hij altijd veel moeite gehad met het nemen van beslissingen met betrekking tot zijn 
eigen leven. Zijn vader had een dominante rol in het gezin. Robert had naar Taizé 
gewild na de kweekschool, maar zijn ouders verhinderden dat. Pas op latere leeftijd 
beseft hij dat hij wellicht iets meer uit zijn loopbaan had moeten halen. 

Het geloof en de kerk hebben lange tijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van 
Robert. Het gezin was Nederlands Hervormd en maakte actief deel uit van de sociale 
kring die wordt gevormd door de kerkelijke gemeente. Robert heeft ook belijdenis 
gedaan en was actief in kerkelijk verband. Later in zijn leven is hij weggegroeid van de 
kerk en speelde het geloof minder een rol meer. Cultureel gezien heeft dit aspect van 
zijn opvoeding zijn leven mede gedomineerd. Robert is muzikaal en een meer dan 
gemiddeld begaafd blokfluitspeler. Met dat talent heeft hij wellicht te weinig gedaan. Hij 
koos bijna vanzelfsprekend voor zekerheid en het bekende en voor datgene waarvan 
hij zeker wist dat hij er goed in was. Tegelijkertijd was hij voortdurend gericht op het 
voldoen aan de wensen van anderen, hetgeen uiteindelijk mede aanleiding was voor 
zijn burn out. Muziek is een dominante rol blijven spelen in zijn leven. 

3) Loopbaan

Robert doorloopt de lagere school waarbij zich geen bijzonderheden voordoen. Hij 
gaat naar de hbs omdat zijn vader dat wil. Zelf heeft hij daartoe geen ambities. Hij 
wil zo snel mogelijk naar de kweekschool, omdat hij onderwijzer wil worden. Hij 
doubleert drie maal en doet zes jaar over de eerste drie leerjaren van de hbs. (Het 
advies van het schoolhoofd was kennelijk dus niet geheel onzinnig.) Robert had 
altijd al een duidelijk beeld van zijn toekomst en zijn ambities. Hij wilde onderwijzer 
worden en ‘overleefde’ de hbs met dat doel voor ogen. De kweekschool voldeed 
volledig aan zijn verwachtingen. Hij voelde zich er thuis, had geen moeite met het 
onderwijsprogramma en was als onderwijzer een natuurtalent. Robert had geen 
ambities om na de kweekschool verder te studeren of carrière te maken in of buiten 
het onderwijs. Het onderwijzerschap was zijn roeping en ‘eindstation’. 
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4) Onderwijs

De keuze voor de hbs was een statusgebonden keuze, de mulo kwam om dezelfde 
reden niet in aanmerking. Het bestel functioneerde kennelijk nog op deze wijze. 
De kweekschool werd door Robert niet ervaren als een schooltype dat hoge eisen 
aan je stelde. Hoewel hij zich op school thuis voelde en er zich kon ontplooien, was 
homosexualiteit nog geen geaccepteerd verschijnsel in de onderwijzersopleiding. 

5) Bevindingen

Het meest opvallende aspect in de onderwijsloopbaan van Robert is het feit dat hij 
drie keer mocht doubleren op de hbs, zonder dat hij van school hoefde of naar een 
andere school werd verwezen. Kennelijk waren er omstandigheden of overwegingen, 
dan wel invloeden, die daartoe aanleiding gaven. Wellicht ook was het bekend dat hij 
na het derde leerjaar de school zou verlaten. Inhoudelijk was hij niet geboeid door het 
onderwijsprogramma en school noch leraren hebben een positieve indruk bij hem 
achtergelaten. De kweekschool was in sociaal en cultureel opzicht een verademing. 
De school werd echter niet ervaren als een professionele beroepsopleiding en heeft 
in dat opzicht ook geen indruk gemaakt.

Op grond van de aard van zijn milieu en achtergrond had het tot de reële mogelijkheden 
behoord dat Robert de hbs zou hebben afgerond en een academische studie gevolgd. 
Zijn vader heeft nadrukkelijk gepoogd die opties voor hem open te houden. Financieel 
noch cultureel waren er drempels of belemmeringen voor die loopbaan. Toch is dat 
niet gebeurd. Van ontwikkelingen in termen van intergenerationele mobiliteit is geen 
sprake. Tot op zekere hoogte is er zelfs sprake van statusdaling ten opzichte van het 
beroep van zijn vader. Ook binnen zijn professie heeft Robert slechts in beperkte zin 
een loopbaanontwikkeling door gemaakt. Dat lijkt vooral het gevolg te zijn van de 
eigen ambities van Robert en zijn persoonlijke omstandigheden.

6.6.4 Levensloop 3: Bert

1) Milieu 

Bert is opgegroeid in een arbeidersmilieu. Zijn broers en zusters bezochten de 
ambachtsschool of de huishoudschool. Het gezin had het niet breed, maar er was 
geen armoede. In de buurt waar hij woonde was de sociale stratificatie een gegeven. 
Er woonden ‘a-socialen’, ‘normalen’ en ‘rijken’. Het gezin behoorde tot de ‘normalen’. 
Het gezin noch het sociale netwerk daar omheen voorzag in stimulansen om het 
eigen milieu te ontstijgen. Een culturele oriëntatie ontbrak en Bert heeft als kind 
ook weinig gelezen. Het gezin was Nederlands Hervormd, maar het geloof en de 
kerk hebben toen Bert ouder werd geen rol meer gespeeld in zijn leven. 
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2) Persoon

De sociale en culturele achterstand en zijn ziekelijke gesteldheid als kind hebben Berts 
ontwikkeling aanvankelijk sterk beïnvloed. Aan de lagere school, noch aan de mulo 
heeft hij bijzonder herinneringen, wel bloeide hij in de laatste jaren van de mulo op. 
Niet zozeer vanwege de school als wel vanwege het feit dat hij bij zichzelf talenten 
ontdekte. Hij werd lid van een sportclub en zong liedjes op klassenavonden. Het 
statusbewustzijn werd vooral manifest in de confrontatie met het milieu van zijn latere 
vrouw, een Curaçaose. Zijn vertrek naar Curaçao is het gevolg van zijn huwelijk met 
haar. Pas op de Antillen ontwikkelt Bert zijn politiek-ideologische motivatie en ontstaat 
de belangstelling voor de sociale context van onderwijs en opvoeding. Dat thema 
blijft vanaf dat moment zijn loopbaan bepalen. Opvallend zijn de carrièreswitches 
in zijn loopbaan. Bert is niet bang om nieuwe stappen te zetten en risico’s te nemen. 
Hij gaat al jong naar de Antillen, zonder dat hij enige buitenlandse ervaringen heeft. 
Hij gaat fulltime studeren als hij weer terug is in Nederland. Hij wordt directeur van 
een adviesdienst, zonder eerdere leidinggevende ervaringen te hebben opgedaan. Hij 
wordt consultant bij een commercieel bureau en houdt zich bezig met vraagstukken 
waar hij niet eerder mee te maken heeft gehad. Tenslotte wordt hij directeur van een 
commercieel bedrijf. Een functie die wel heel ver verwijderd is van het lager onderwijs, 
waar hij ooit begon. Persoonlijke eigenschappen en drijfveren en zijn bijzondere 
capaciteiten zijn van doorslaggevend belang geweest in zijn leven. Hij zag kansen en 
benutte ze. Voor een deel deed hij dat intuïtief, maar zijn vermogen om met mensen 
om te gaan was een belangrijke en blijvende succesfactor.

3) Loopbaan

Berts fysieke situatie speelde een dominante rol bij de keuze voor het vervolgon-
derwijs. Voor de hbs kwam hij gezien zijn milieu zonder meer niet in aanmerking, 
voor de ambachtsschool was hij niet sterk genoeg, dus restte de mulo. Het is niet 
bekend op grond waarvan voor de kweekschool werd gekozen. In ieder geval 
lagen daar geen beroepsvoorkeur of eigen ambities aan ten grondslag. De overstap 
naar de kweekschool ervoer Bert niet als moeilijk en er bestond ook geen sociaal 
onderscheid met de andere leerlingen. Hij voelde zich meteen thuis op deze school 
en kreeg de gelegenheid er zijn creatieve talenten te ontplooien. Hij doubleerde 
één maal, vooral vanwege zijn extra-curriculaire activiteiten. Na de kweekschool 
gaat hij les geven op een school in Curaçao. Daar wordt hij geconfronteerd met de 
sociale problematiek en dat motiveert hem om in Nederland full time sociologie te 
gaan studeren. Na enige tijd houdt hij daar mee op en vindt hij een baan als leraar 
aan een lts. Hij was een prima onderwijzer en blijkt ook een betrokken leraar te 
zijn. Opnieuw pakt hij de studie sociologie op, nu in deeltijd, en maakt de studie na 
vijf jaar af. Zijn schoolcarrière wordt vooral bepaald door milieu en persoonlijke 
situatie. Van een specifieke ambitie of voorkeur is geen sprake. Hij komt min of 
meer toevallig op de kweekschool terecht. Daar ontdekt en ontplooit hij vooral zijn 
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creatieve en leidinggevende capaciteiten. Zijn latere studie is vooral geïnspireerd 
door zijn ervaringen als onderwijzer op een achterstandsschool op Curaçao. 

4) Onderwijs

De kweekschool, de mulo in mindere mate, is van fundamenteel belang voor Berts 
persoonlijke, sociale en culturele ontwikkeling. De school is vooral een plaats waar 
hij leerde succes te hebben en daarmee om te gaan. Als beroepsopleiding was de 
betekenis van de school beperkt en ook door zijn ervaringen als kwekeling werd 
hij niet ‘gegrepen’ door het onderwijs. Dat gebeurde pas later op Curaçao. Met zijn 
hoofdakte had hij in die tijd onder andere toegang tot de universitaire opleiding 
sociologie. Opvallend is de rol die hij als professionele begeleider heeft gespeeld in het 
achterstandenbeleid in de grote gemeenten zijn en zijn oordeel over de uiteindelijke 
effecten daarvan Hij was ideologisch sterk gepreoccupeerd met de doelstellingen er 
van en overtuigd van de maakbaarheid van de samenleving. Achteraf zag hij in dat 
het systeem maar beperkt veranderbaar is en dat de opbrengsten van grootschalige 
achterstandsprojecten gering zijn. 

5) Bevindingen
De onderwijsloopbanen van de broers en zusters van Bert verliepen zoals de strati-
ficatieonderzoeken die voorspellen. Voor Bert speelde een specifieke omstandigheid 
een belangrijke rol bij de schoolkeuze: zijn zwakke gestel. Gezien het milieu van 
herkomst en zijn specifieke omstandigheden voldoet de carrière van Bert niet aan 
de patronen zoals die zijn terug te vinden in de statusonderzoeken. Berts loopbaan 
laat zowel intergenerationeel als intragenerationeel een forse ontwikkeling zien. 
Die ontwikkeling hangt in sterke mate samen met zijn persoonlijke drijfveren en 
capaciteiten. Het onderwijs heeft daarbij in bepaalde perioden een belangrijke rol 
gespeeld. De rol van contingenties blijkt met name uit de invloed van de situatie 
op Curaçao en de latere confrontatie met de sociale problematiek in Den Haag. 
Tot op zekere hoogte wordt in deze levensloop zichtbaar hoe een actor omgaat met 
contingenties en die ‘gebruikt’ om zijn leven inhoud en betekenis te geven.

6.6.5 Levensloop 4: Gijs

1) Milieu 

Gijs is opgegroeid in een middenstandsgezin met veel kinderen. Het gezin had het 
materieel goed. Vader had een goede opleiding genoten en een goede baan. Het geloof 
en het kerkelijk milieu waren dominant in het gezin. Daar was niet aan te ontkomen: 
elk kind werd actief lid van het Leger des Heils. Naast het geloof en de kerkgemeen-
schap speelden cultuur, muziek en literatuur een belangrijke rol. Cultuur was datgene 
wat voldeed aan de klassieke canon. Lezen werd gestimuleerd, evenals het bespelen 
van een muziekinstrument. Vader had contacten met vooraanstaande Nederlanders 
en was een bewust levend en politiek betrokken burger. Men ging op vakantie, naar 
de schouwburg en naar concerten. Ondanks deze relatief rijke culturele context was 
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een op een latere universitaire studie gerichte vervolgopleiding geen optie in het 
gezin. Er was vooral een maatschappelijke, waardegerichte, oriëntatie: de kinderen 
moesten iets beteken voor de samenleving en dat betekende een keuze voor de zorg 
of het onderwijs. Die keuze bepaalde de keuze voor het vervolgonderwijs: de mulo 
en de kweekschool of interne opleidingen in een ziekenhuis. De opvattingen van 
vader waren doorslaggevend, een universitaire studie paste niet bij zijn milieu en 
dientengevolge ontbraken desbetreffende ambities ook bij de kinderen. Ondanks 
de brede culturele opvoeding leefde Gijs in een relatief besloten wereld: het gezin, 
het Leger en de school. Met strenge normen, weinig empatische verhoudingen en 
een duidelijke gezagsstructuur. 

2) Persoon

Het Leger des Heils heeft een belangrijk stempel gedrukt op het gezin waarin Gijs 
is opgegroeid en daarmee op Gijs zijn leven en loopbaan, zowel direct als indirect. 
Direct gedurende zijn jeugd en vroege volwassenheid. Indirect tijdens zijn verdere 
loopbaan. Het Leger bepaalde de normen, de ambities en de cultuur in zijn jeugd. 
Het Leger vormde echter geen intellectueel stimulerende omgeving. Wel werd muziek 
onder invloed van het Leger muziek een constante in zijn leven. Zelf keuzes maken 
met betrekking tot fundamentele vraagstukken deed Gijs pas op zijn 22e. Toen nam 
hij afscheid van het Leger en daarmee ook min of meer van het (dogmatisch) geloof. 
Op zijn schoolloopbaan had hij zelf nauwelijks invloed en tot op zekere hoogte is 
zijn leraarschap ook meer toeval dan keuze. Mede door de situatie in het gezin, de 
structuur, de veiligheid, heeft Gijs altijd moeite gehad met kiezen. Heel lang werd 
er voor hem gekozen. Wellicht heeft dat ook een rol gespeeld bij het niet afronden 
van zijn studies. Hij koos daar niet van harte voor en hij had die ook niet echt nodig. 
Zijn ambities lagen op een ander vlak. Hij gaf zich volledig aan de ontwikkeling van 
zijn leraarschap en de, muzikale, nevenactiviteiten. Opmerkelijk is dat Gijs alle in 
de ogen van velen ingrijpende onderwijsveranderingen op zijn persoonlijke wijze 
heeft opgepakt en verwerkt zonder rancune en frustratie. Integendeel, hij was het 
vaak eens met de ingevoerde veranderingen. 

3) Loopbaan

De keuze voor de mulo werd niet gemaakt door Gijs, maar was gezien de gezins-
normen een vanzelfsprekende. Toen Gijs zakte voor het eindexamen, moest hij gaan 
werken van zijn vader en de avond-mulo volgen. De aansluitende keuze voor de 
kweekschool was ook (bijna) een automatisme en vooral een opportunistische. Gijs 
had geen ambities in die richting maar hij voorkwam daarmee een conflict met zijn 
vader. Het lesgeven was voor hem vanzelfsprekend, dat had hij geleerd bij het Leger. 
Ook bij toeval komt hij na de Kweekschool als leraar terecht op de mulo waar hij 
zelf nog les had gekregen. Met zijn hoofdakte was hij bevoegd voor enkele vakken, 
waaronder Nederlands. Meer bevoegdheden heeft hij ook later niet verworven. 
Desondanks gaf hij later op een scholengemeenschap les op alle afdelingen en in 
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alle klassen. Gijs is altijd in het onderwijs werkzaam gebleven. Hij bleek een geboren 
docent, betrokken bij kinderen en gemotiveerd door creativiteit.

4) Onderwijs

Van belang is het bestaan van de avond-mulo, een particulier initiatief van de 
directie van een mulo-school, kleinschalig en dicht bij huis en kennelijk effectief. 
De kweekschool opende een nieuwe wereld voor hem. Hij kwam in aanraking met 
de wereld buiten de ‘canon’. Als beroepsopleiding was de kweekschool voor hem 
van weinig betekenis.

5) Bevindingen

Het vervolgonderwijs dat Gijs heeft gevolgd paste bij het milieu en de ambities van 
zijn ouderlijk huis. Gijs had ook geen bijzondere moeite met het onderwijs, afgezien 
van het feit dat hij voor zijn mulo-examen zakte. Sociaal-cultureel gezien bood het 
milieu en het gezin waarin Gijs opgroeide in principe een goede basis voor een 
succesvolle academische studie. Desondanks blijkt dat specifieke omstandigheden 
dominanter zijn geweest dan de loutere sociale status als het gaat om de invloeden 
op de latere loopbaan. Tot op zekere hoogte is er sprake van een beperkte sociale 
stijging met betrekking tot de verhouding tussen het beroep van vader en dat 
van de zoon. Ook de ontwikkeling binnen de beroepsloopbaan is beperkt, Gijs 
begint als leraar en blijft dat ook. Overigens is dat gebruikelijk in het onderwijs. 
Tegelijkertijd ontwikkelt hij zich wel voortdurend als professional en blijft hij in 
die zin niet stilstaan. 

Opvallend is dat hij tot het verlaten van de kweekschool nauwelijks zelf invloed 
uitoefent op zijn loopbaan en studiekeuzes. Ouders en milieu waren daarin leidend. 
Zijn vader, de moeder speelt daarbij kennelijk geen grote rol, heeft niet de ambitie 
om zijn kinderen een universitaire loopbaan te laten volgen. Dat kan te maken 
hebben met het gegeven dat de ouders altijd bevreesd zijn geweest hun kinderen 
het geloof te zien verliezen. Doorleren zou ook hebben kunnen betekenen een 
kritische houding ten opzichte van het Leger ontwikkelen. Helemaal ongegrond is 
die angst niet gebleken, gezien de relatie tussen zijn ervaringen op de kweekschool 
en het breken van Gijs met het Leger des Heils. Zijn ontwikkeling als leraar is in 
die zin bijzonder dat zij een voorbeeld is van de stelling dat succes in het onderwijs 
vooral wordt bepaald door andere factoren dan vakinhoudelijke. Gijs was zowel 
zeer onbevoegd als buitengewoon bekwaam en was wellicht daardoor ook in staat 
om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. In termen van contingenties 
springt de rol van het Leger des Heils in het oog. 

6.6.6 Bevindingen

In aanvulling op de al eerder gekozen variabelen leveren de bevindingen met betrek-
king tot de analyse van de vier levenslopen de volgende meer specifieke aspecten op. 
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Wat betreft het milieu zien we dat dit niet in doorslaggevende mate voorspellend 
is met betrekking tot de onderwijsloopbaan en het onderwijssucces. Met name de 
rol van de vader voor de latere schoolkeuze is opvallend en, soms in samenhang 
daarmee, de geringe invloed van het individu op zijn of haar schoolkeuze. Daarnaast 
is er de doorwerking van jeugdervaringen en in samenhang daarmee de relatief 
late socialisering, het mede daardoor gevoelde tekort is een belangrijke drijfveer 
voor latere ambities. De persoonlijke kenmerken en omstandigheden, alsmede 
contingentiefactoren blijken van grotere invloed te zijn op de uiteindelijke loopbaan 
en aard van de mobiliteit dan de milieu-omstandigheden. Wat onderwijsbetreft valt 
het belang van de cultuur van met name mulo en kweekschool op en de rol van de 
post-initiële scholing: het avond- en particulier onderwijs. 



Deel IV

De Verbinding 

1. Inleiding en aanpak

In dit deel leggen we de verbinding tussen de contextvariabelen die we in deel III 
hebben geïdentificeerd en de data uit de levensloop van de autobiografie. Deze data 
zijn vanuit het oogpunt van de levenslooptheorie gezien potentiële ‘life events’: feiten, 
gebeurtenissen, beslissingen, toevalligheden en zelfs eigenschappen worden hiertoe 
gerekend. Door de analyse is het mogelijk om na te gaan in hoeverre zij gezien de 
aard van de interactie werkelijk tot ‘events’ kunnen worden gerekend: de kritische 
verschijnselen die van invloed waren op het leven, de keuzes en de oriëntaties van 
de hoofdpersoon met betrekking de vraagstelling van het onderzoek. Clausen653 
spreekt van ‘turning points’, hoewel hij aangeeft dat er vaak geen sprake is van 
een wijziging van richting in het leven, maar veeleer van een rolwisseling van de 
hoofdpersoon. Hij classificeert de data die met dergelijke ‘events’ samenhangen op 
basis van onmiddelijke impact, bron, tijdstip en lange termijn gevolgen. In het laatste 
geval kan het herkennen ervan slechts in retrospectie plaatsvinden. 

We maken onderscheid tussen respectievelijk de levensloopfasen ‘jeugd en opleiding’ 
en ‘professionele loopbaan’. Gezien het grote verschil in de aard van de data in beide 
levensloopfasen analyseren we ze ook met verschillende sets van variabelen. We 
lichten dat per levensloopfase toe. We zullen ten slotte waar relevant ook wijzen op 
de rol van contingentiefactoren, de omgevingsfactoren en omstandigheden die van 
invloed zijn op de levensloop voor zover van belang voor de vraagstelling.654 De 
contingentiefactor is met name van belang in een context waarin de actor zich actief 
verhoudt tot zijn omgeving en hij die omgeving, inclusief de aard en de omvang 
van de contingentiefactoren, betekenis geeft door zijn handelen en zijn keuzes.

We sluiten dit deel af met een interpretatieve analyse van het verband tussen de 
wijze waarop de socialisatie in de jeugdjaren heeft plaatsgevonden en de gevolgen 
daarvan voor de identiteitsvorming en het latere handelen van de hoofdpersoon 
in zijn professioneel functioneren. De betekenis daarvan voor deze studie is het 
illustreren van theoretische inzichten met betrekking tot de continuïteit van het 
proces van identiteitsvorming ook in latere levensfasen. (Het begrip dat we gebruiken 

653 Clausen, J.A., Life Reviews and Life stories, in: Giele & Elder, Methods of Life Course research, 189.
654 Dronkers en Ultee, Verschuivende ongelijkheid.
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als we het hebben over een nader te bepalen moment in de levenscyclus, zoals 
bijvoorbeeld de lagere-schoolperiode.655)

Figuur 4. onderzoeksverloop en analyse

Outcome
(data)

Autobiografie

Context
Onderzoek

1. Vier levenslopen
2. Ontwikkelings-

geschiedenis
3. Bestelkenmerken
4. Herkomst/

onderwijssucces
5. Toegankelijkheid

Variabelen

B
evindingen

verbinding

Events

(onderzoeks- 
vraag/ 
thema)

analyse bevindingen Beschouwingen

verbinding, analyse, bevinding, beschouwing

2. De autobiografie: jeugd en opleiding

2.1 Toelichting

We hanteren voor de analyse van het deel van de autobiografie dat betrekking heeft op 
de jeugd- en opleidingsfase de eerder genoemde variabelen. De variabele ‘loopbaan’ 
wordt in de analyse van deze fase van de levensloop toegepast op het onderwijs en 
nog niet op de latere professionele loopbaan. Extra aandacht besteden we hierbij 
aan de uitkomsten van de bevindingen van de analyse van de vier levenslopen. 
Het betreft dan met name de rol van de post-initiële scholing voor de loopbaan, 
de doorwerking van jeugdervaringen en ideosyncratische omstandigheden, de rol 
van late socialisatie, de bijzondere rol van de kweekschool en de aard van de eigen 
invloed op schoolkeuze. We wijden aan de vergelijking tussen de vijf levenslopen 

655 SCP, Wisseling van de wacht, 27.
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een apart hoofdstuk, omdat we daarmee meer zicht krijgen op het handelen van 
de hoofdpersoon.

2.2 Analyse

1) Milieu 

Milieu, als toegeschreven kenmerk, valt uiteen in twee aspecten: het gezin en de 
omgeving. Het gezin waarin de hoofdpersoon opgroeit, behoort tot de lagere sta-
tusgroepen. De vader is (ongeschoold?) chauffeur, maar sterft als de hoofdpersoon 
ongeveer negen jaar oud is. Het gezin is daarna een eenoudergezin met veel kinderen. 
De vader heeft geen invloed gehad op onderwijsloopbaan van de hoofdpersoon. 
Zijn moeder heeft nauwelijks voortgezet onderwijs gevolgd en verdient bij als 
schoonmaakster. Er is geen sprake van een sociaal netwerk waarvan personen uit 
hogere milieus deel uitmaken. De buurt waarin het gezin leeft, kan worden geka-
rakteriseerd als een omgeving van overwegend ongeschoolde of lager geschoolden. 
Het gezin van vriend J. is beter gesitueerd en de hoofdpersoon komt via dit gezin 
in aanraking met andere gewoonten en cultuur. Specifieke stimulansen of prikkels 
met betrekking tot de cognitieve en culturele ontwikkeling van de hoofdpersoon 
ontbreken veelal. Er zijn weinig boeken in het gezin. Voorlezen maakt geen deel uit 
van de opvoeding. Theater- of schouwburgbezoek komt niet voor. De financiële en 
culturele hulpbronnen zijn relatief schamel. In cultureel opzicht is er daarom sprake 
van een relatief arme omgeving. Dat verandert enigszins als de hoofdpersoon ouder 
wordt. Specifieke ideosyncratische ervaringen zijn het vroege overlijden van de vader 
en het opgroeien in een eenoudergezin met veel kinderen en de beroerde financiële 
omstandigheden. Het gezin is niet kerkelijk gebonden en kent geen godsdienstige 
traditie of gebruiken. Tot op zekere hoogte kwam de hoofdpersoon in aanraking 
met muziek dankzij de accordeonlessen, maar er is geen sprake van (diepgaande) 
invloed daarvan op zijn leefwereld. Televisie kwam pas op latere leeftijd in huis, 
evenals de telefoon. De fysieke wereld bestond uit de school, de eigen straat en de 
buurt. Reizen, vakantie of familiebezoek waren aanvankelijk helemaal niet en later 
slechts in beperkt mate aan de orde. Pas op de mulo, maar vooral op de kweekschool 
komt hij meer structureel in aanraking met andere milieus, onder andere door zijn 
vriendschap met een klasgenoot. 

2) Persoon

Uit de autobiografie komt als opvallend kenmerk naar voren dat de hoofdpersoon 
geen bijzondere hobby’s heeft, ook is er geen sprake van duidelijke belangstellings-
gebieden. Hij is geen lid van sportclubs of soortgelijke organisaties of verenigingen. 
Wel leest hij bijzonder veel. Hij heeft tijdens zijn lagere-schoolperiode wel vriendjes. 
Ook op de mulo is er een vriendenkring, maar de omgang daarmee blijft beperkt 
tot de school. De gezinssituatie heeft invloed op zijn sociale contacten. Zo komen 
er zelden of nooit vriendjes of vrienden over de vloer. Zijn sociale kring is beperkt 
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en hij groeit tamelijk geïsoleerd en eenzelvig op. Het emotionele contact met zijn 
moeder is gering. Ook de relatie met de andere gezinsleden is oppervlakkig. In zekere 
zin voedt hij ook zichzelf op. Moeder is druk met de jongere kinderen en haar werk. 
De hoofdpersoon creëerde binnen het gezin zijn eigen wereld, een eigen omgeving 
en hij deelde hij relatief weinig met de andere gezinsleden. Hij onttrok zich daar in 
meer of mindere mate aan. Niet duidelijk is welke specifieke rol de lagere school 
heeft gespeeld in zijn socialisatieproces, afgezien van de bijdrage aan de cognitieve 
ontwikkeling. Tijdens zijn mulo-loopbaan blijken zijn epistolaire talenten. Cognitief 
gezien kan hij na enkele jaren goed meekomen. Pas tijdens zijn opleiding aan de 
kweekschool komen meer specifieke eigenschappen tot uiting. De hoofdpersoon 
blijkt leidinggevende capaciteiten te hebben en zich in het debat, ook in het openbaar, 
goed te kunnen presenteren. Door toevallige omstandigheden onderscheidt hij 
zich en ontwikkelt naar aanleiding daarvan een duidelijk profiel binnen de school. 
Hij wordt een persoonlijkheid met invloed en gezag bij zijn medestudenten. Hij 
ontwikkelt een brede, met name literaire, belangstelling. In termen van ‘agency’ is 
er voor het eerste sprake van een bewust omgaan met de omstandigheden en het 
daarin keuzen maken en van invloed willen zijn. De hoofdpersoon is dan echter 
al ruim twintig jaar oud. 

Kenmerkende gedragspatronen uit zijn jeugd zijn het zich onttrekken aan het gezin 
en het leven in een eigen wereld. Van een uitgebreid netwerk van vrienden en een 
druk sociaal leven is zeker in zijn jongere jaren kennelijk geen sprake. Hij ontmoet 
dan ook zijn eerste vriendin pas in het voorlaatste jaar van de kweekschool en trouwt 
vrij snel met haar. Tot het laatste jaar van de kweekschool bestaat zijn leven vooral 
uit naar school gaan, studeren en baantjes om bij te verdienen. 

3) Loopbaan

De hoofdpersoon was net zes jaar oud toen hij naar de lagere school ging en daarmee 
een zeer vroege leerling. Die omstandigheid heeft er wellicht toe bijgedragen dat hij 
in het zesde leerjaar doubleerde. Over zijn ervaringen met de lagere school is weinig 
bekend. De school die hij bezoekt, is een volksschool in een volkswijk. In hoeverre 
het protestants-christelijke karakter van de school bij die keuze een rol heeft gespeeld, 
is onbekend. De keuze voor deze school was vooral het gevolg van zijn afkomst en 
de locatie van de school. Het zesde leerjaar doubleert hij om onbekende redenen. 
Wellicht speelde zijn leeftijd daarbij een rol. Wellicht was het ook een poging om 
hem beter voor te bereiden op de mulo. Van extra hulp of bijles was geen sprake. 
Het (veronderstelde) advies om naar de mulo te gaan, is cruciaal geweest. Over de 
achtergrond van die keuze is niets bekend. Misschien heeft het hoofd der school 
dat geadviseerd. Het is niet bekend of de hbs of de ambachtsschool als opties zijn 
overwogen. Zelf heeft hij geen invloed uitgeoefend op die keuze. Het overkwam 
hem, net zoals het doubleren. De hoofdpersoon was de eerste in het gezin, mede 
gezien het feit dat hij het op een na oudste kind was, dat naar de mulo ging. Dat 
die mulo een protestants-christelijke school was, is vanzelfsprekend gezien de 
zuilaire verhoudingen in die tijd. Hij heeft aanvankelijk startproblemen gezien zijn 
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slechte prestaties. Hij doubleert vanwege gedragsproblemen en is daarna een goed 
presterende leerling. Hij slaagt met goede cijfers. 

De keuze voor een vervolgopleiding op de kweekschool is niet het gevolg van 
specifieke ambities of ervaringen. Zijn gevoel voor taal was voor een lerares 
aanleiding hem te adviseren naar de Kweekschool te gaan. Over keuzebegeleiding 
of loopbaanoriëntatie door de school geeft de autobiografie geen informatie. De 
hoofdpersoon heeft voor zover bekend nooit enige belangstelling gehad voor 
een onderwijsloopbaan. Anderzijds had hij ook geen expliciete voorstelling en 
verwachtingen over zijn latere beroep of functie. Er zijn in zijn omgeving ook 
geen voorbeelden uit een bepaalde beroepspraktijk, bijvoorbeeld via het beroep 
van een vader. Op grond van die informatie laat zijn moeder hem inschrijven 
op de kweekschool. Onoverkomelijke financiële barrières zijn er kennelijk niet. 
De hoofdpersoon werkt in de zomervakantie om zijn boekenpakket te kunnen 
betalen. Op de kweekschool ontplooit hij zich en groeit hij mentaal, cultureel en 
intellectueel. Zijn motivatie voor het onderwijzersberoep is beperkt, dat aspect 
van de opleiding is meer bijzaak. Hij slaagt met goede cijfers voor zowel de lagere 
als de hoofdakte. 

4) Onderwijs 

De lagere school, we laten de kleuterschool buiten beschouwing omdat de biografie 
daar geen informatie over geeft, was cultureel en sociaal geïntegreerd in de sociale 
omgeving. Of de school een plaats was waar werd getracht kinderen boven hun 
milieu uit te tillen, kan worden betwijfeld. De school kende voor zover bekend geen 
specifiek programma dat voorbereidde op de overgang naar de hbs. Voor zover er 
sprake was van bijzondere activiteiten dan betrof dat de wandelsportactiviteiten.  
De lagere school heeft geen specifieke bijdrage geleverd aan zijn sociale emancipatie 
en culturele ontwikkeling. Medeleerlingen, zoals zijn vriend W., gingen na de lagere 
school werken in de fabriek en combineerden dat waarschijnlijk met het onderwijs 
op de streekschool. Dat had ook de hoofdpersoon kunnen overkomen, onzeker is 
of hij zich dan op dezelfde manier zou hebben ontwikkeld. De mulo betekende 
voor de hoofdpersoon de eerste confrontatie met een andere (culturele en sociale) 
wereld. Hij kreeg een boekenpakket, kwam in aanraking met vreemde talen en met 
leraren die een ander sociale klasse vertegenwoordigden. Hij kwam ook terecht in 
een omgeving met leerlingen uit andere milieus. Leerlingen uit ‘normale’ gezinnen. 
De mulo appelleerde aan zijn cognitieve begaafdheden en intellectuele behoeften. 
In het begin had hij het er moeilijk, gezien zijn cijfers, maar kennelijk had hij 
voldoende capaciteiten om zijn achterstand te compenseren en de school bleek 
bereid met die situatie rekening te houden, gezien zijn overgangsrapport na het 
eerste jaar. De mulo vormde de eerste fase in zijn acculturatieproces. Een proces 
dat pas zou eindigen na de kweekschoolperiode. Het belang van de mulo lag, zo 
mag worden aangenomen, vooral in het totale geheel van oriëntatie op kennis en 
op de buitenwereld, de aanwezigheid van doelgerichtheid en een zekere mate van 
cultureel comfort en de vanzelfsprekendheid daarvan. De tegenstelling tussen het 
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mulo-milieu en het gezinsmilieu werd als zodanig ervaren. Schoolvrienden worden 
niet genoemd en kwamen kennelijk ook niet bij hem thuis.

Tot op zekere hoogte trof de hoofdpersoon op de kweekschool een vergelijkbare 
situatie aan. Op deze school was echter sprake van een groep leerlingen met hogere 
capaciteiten en afkomstig van verschillende schooltypen. Voor het eerst kwam hij in 
aanraking met medeleerlingen die (geheel of gedeeltelijk) een gymnasium- of hbs-
opleiding achter de rug hadden. De verschillen in sociaal milieu waren groter dan 
op de mulo en de overstap als zodanig was cultureel gezien groot. Desondanks bood 
de kweekschool een omgeving waarin de milieu- en statusverschillen niet werden 
versterkt. De school betekende vijf jaar lang een omgeving waarin de hoofdpersoon 
zich kon ontwikkelen en zich zowel sociaal als cultureel de habitus van een ander 
milieu kon eigen maken. De kweekschool functioneerde voor de hoofdpersoon 
als ontwikkelings- en socialisatieomgeving. Daarbij waren niet zozeer de vakken 
en de schoolse onderwijsmethoden van belang, maar vooral het algehele sociale, 
intellectuele klimaat. De kweekschool neutraliseerde door haar cultuur kennelijk 
statusverschillen. De cultuur was niet exclusief cognitief georiënteerd. Door de 
overwegende afwezigheid van selectiedoelstellingen was er sprake van ruimte voor 
individuele socialisering en ontwikkeling. ruimte. Na de eerste leerkring was er geen 
examen. Leerlingen stroomden vanzelf door naar de onderwijzersopleiding, zelfs 
met een twee voor wiskunde op het overgangsrapport. 

5) Bevindingen 

Gezien de levensloop heeft de hoofdpersoon in termen van statusontwikkeling 
uiteindelijk grote intergenerationele en intragenerationele sociale sprongen gemaakt: 
van een lage sport op de sociale ladder naar een van de hoogste binnen één generatie 
en binnen één individuele levensloop. Uit het oogpunt van sociale mobiliteit is er 
dus sprake van een successtory. De vraag is hoe zich die ontwikkeling laat begrijpen. 
De uitkomsten en theorieën van de statusonderzoeken blijken van geringe voor-
spellende waarde te zijn in dit specifieke geval. Willen we de levensloop begrijpen 
dan moeten we kennelijk naar andere factoren kijken. We beperken ons in deze 
fase van de analyse tot de factoren die een rol hebben gespeeld tijdens zijn jeugd 
en zullen in het volgende onderdeel de verbinding leggen met de ontwikkelingen 
tijdens zijn professionele loopbaan. De omstandigheden waarin de hoofdpersoon 
opgroeide en zijn onderwijservaringen hebben zijn opvattingen, gedrag en oriën-
taties ongetwijfeld beïnvloed. Twee zaken vallen daarbij vooral op. Op de eerste 
plaats heeft de hoofdpersoon de neiging zich te onttrekken aan zijn omgeving en 
een eigen wereld te creëren. De hoofdpersoon oefent zelf geen of weinig invloed 
uit op de keuzes met betrekking tot zijn onderwijsloopbaan, heeft geen beeld van 
zijn toekomst en geen specifieke belangstellingsgebieden. Hij ondervindt ook geen 
expliciete druk of stimulans uit zijn omgeving in een bepaalde richting. Er is sprake 
van een eigen behoefte aan kennis en algemene ontwikkeling. Daarnaast is hij in 
staat om zich aan te passen aan de veranderde omgeving. Pas op de kweekschool 
komen specifieke talenten en capaciteiten naar voren en manifesteert hij zich 
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als persoon(lijkheid). Wat in de tweede plaats opvalt is het grote belang van de 
scholen of beter gezegd de schooltypes die hij bezocht. Het waren de scholen waar 
hij terecht kwam, die hem in staat stelden zich te ontplooien. Daarbij gaat het niet 
zozeer om de specifieke kwaliteit van de specifieke instellingen, maar vooral om 
de besteltypische eigenschappen die zij vertegenwoordigden. De kweekschool die 
de hoofdpersoon bezocht, blonk als opleidingsinstituut achteraf gezien bepaald 
niet uit. Als vormings- en socialiseringsmilieu echter voldeed de kweekschool 
aan wellicht niet gespecificeerde en geformuleerde doelstellingen, waarbij de pri-
maire doelstelling, opleiding tot onderwijzer, van secundair belang werd. Althans 
voor de hoofdpersoon. De mulo, zij het in wat mindere mate, en de kweekschool 
corrigeerden de uit de literatuur bekende cumulatie van statuseffecten in de tijd 
gedurende de schoolloopbaan van de hoofdpersoon. Het belangrijkste daarbij was 
dat het aantal gedwongen keuzemomenten daarbij beperkt was en de selectiedruk 
overwegend ontbrak. Beide schooltypen kunnen worden beschouwd als emancipa-
tie- en integratiefactoren van belang voor de hoofdpersoon. Kenmerkend voor de 
kweekschoolloopbaan was het bijna geheel ontbreken van harde selectiemomenten 
in een relatief lange opleidingsduur. Tijdens de lange periode van onderwijs kon de 
hoofdpersoon zich binnen een zekere bandbreedte relatief ontspannen ontwikkelen. 
Juist omdat vroege selectie op schoolgeschiktheid en/of arbeidsmarkt geen doorslag-
gevende rol speelde, kreeg de hoofdrolspeler de tijd en gelegenheid om zijn kennelijk 
aanwezige capaciteiten te ontdekken en aan te boren. De kweekschool was door zijn 
bijzondere inrichting een schooltype dat leerlingen kennelijk in staat stelde zich 
zowel sociaal als cognitief te ontwikkelen, zonder dat ze daarbij ernstig gehinderd 
werden door exameneisen of programmatische voorschriften. Daarmee kan het 
meritocratisch gehalte van het feitelijke onderwijs waar hij mee te maken kreeg 
relatief hoog genoemd worden. Het onderwijsbestel in de pre-Mammoetwetperiode 
na de Tweede Wereldoorlog had bijzondere kenmerken, zoals we eerder hebben 
gezien. De mulo en de kweekschool waren daarvan typische voorbeelden. Tot de 
bijzondere contingentiefactoren kunnen gerekend worden het vroege overlijden van 
de vader, hetgeen van grote invloed zou zijn op de sociale en financiële situatie in 
het gezin en op de persoonlijkheidsontwikkeling van de hoofdpersoon. 

2.3  Bevindingen met betrekking tot de vergelijking tussen de vijf 
levenslopen

2.3.1  Inleiding

In deze paragraaf brengen we de bevindingen met betrekking tot de vijf levenslopen 
met elkaar in verband en proberen we dat verband te interpreteren. Voorop gesteld 
zij dat we nadrukkelijk niet beogen uitspraken te doen van psychologiserende aard. 
Deze studie is geen gedragsstudie, wel gaan we ervan uit dat individuele gedragingen 
sociale feiten zijn. Voor zover er sprake is van (psychologiserende) verklaringen 
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zijn die afkomstig van de geïnterviewden en maken ze deel uit van het biografisch 
materiaal. Het gaat ons dus om het begrijpen van empirische gedragspatronen en 
niet om het opdiepen van verborgen elementen in de persoonlijkheid. Het gaat ons er 
ook niet om causale verbanden te reconstrueren, daarvoor leent zich het geheel aan 
empirische data niet, maar om beter te begrijpen wat er is gebeurd. Door het geven 
van betekenis kunnen we verklaren. De opbouw van dit hoofdstuk loopt overwegend 
parallel aan die van de analyses hierboven. De clusters loopbaan en onderwijs 
bespreken we in samenhang, omdat het vooral gaat om de onderwijsloopbaan in 
deze paragraaf. We gaan in dit hoofdstuk ook in op drie vergelijkbare studies die de 
afgelopen decennia zijn verschenen en die we al eerder hebben genoemd. Dat stelt 
ons in staat om de plaatsbepaling van onze studie nader te onderbouwen. Tenslotte 
ronden we dit hoofdstuk af met een paragraaf waarin we de analyse toespitsen op 
de interactie indivu en context met het oog op de vraagstelling van deze studie. 

2.3.2 Milieu 

Op grond van de sociale status en de aard en omvang van het beschikbare ‘kapitaal’ 
kunnen we de hoofdpersonen van de vijf levenslopen in twee categorieën indelen. 
Zij die in een relatief beter milieu zijn opgegroeid, Robert en Gijs, en zij die uit 
een relatief zwakker milieu afkomstig zijn, Ankie, Bert en Leo. De laatste drie 
beschikken in ongeveer gelijke mate over een (zeer) bescheiden beginkapitaal als 
het gaat om wat zij in sociale, culturele en economische zin meekrijgen vanuit hun 
milieu. Vastgesteld kan worden dat de eerste twee in termen van sociale mobiliteit 
binnen hun milieu zijn gebleven en dat de laatste drie een opmerkelijke sociale 
stijging hebben gerealiseerd op basis van de grote stappen die ze hebben gezet op 
de onderwijsladder ten opzichte van het ouderlijk opleidingsmilieu. Overigens 
behoren ze daarbij tot een relatief grote groep, 21%, binnen hun generatie.656 Als we 
deze gegevens in verband brengen met de uit de literatuur bekende voorspellende 
sociaalstructurele variabelen met betrekking tot het bereikte onderwijsniveau van 
kinderen, dan wijken de loopbanen van de vijf protagonisten opmerkelijk af van 
de te verwachten loopbanen. Ankie, Bert en Leo komen in verschillende gradaties 
uit milieus die als we de omgevingsvariabelen in ogenschouw nemen geenszins een 
veelbelovende basis vormen voor een succesvolle schoolcarrière, het meegegeven 
cultureel kapitaal is uiterst bescheiden. Vanuit dit perspectief gezien waren de 
uitgangsposities van Robert en Gijs aanzienlijk rijker. Het milieu van herkomst bood 
hen in principe alle kansen voor bijvoorbeeld een loopbaan in het wetenschappelijk 
onderwijs. Er zijn meer gezinsspecifieke parallellen waarneembaar. In het gezin 
van Gijs en Robert is sprake van een dominante vaderrol. Die dominantie komt 
tot uiting in de overheersende invloed van de vader op schoolkeuze en initiële 
onderwijscarrière. Beiden kiezen niet zelf voor het type vervolgonderwijs. Robert 
heeft echter wel een duidelijk beroepsbeeld en –perspectief voor ogen. Dat ontbre-
ken van eigen bewuste keuzes geldt ook voor de andere drie. Ook in hun geval is 
656 SCP, Wisseling van de wacht, 51.
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daarbij sprake van invloed van het milieu, maar dan vooral vanwege het ontbreken 
van dominante keuzefactoren zoals ouders. In alle vijf de gevallen speelt status en 
onderwijskeuze op een of andere manier een rol bij de keuze voor het lagere en/
of het vervolgonderwijs. Bij Leo blijkt dat uit de keuze voor de lagere school, die 
is milieugebonden. Robert mag niet naar de mulo, maar moet naar de hbs. Gijs 
gaat naar de mulo, een ander schooltype wordt in het gezin niet eens overwogen. 
Leo, Ankie en Bert gaan naar de mulo, maar de motivaties zijn verschillend. Ankie 
is geschikt voor de hbs, maar gaat naar de mulo, wellicht op grond van financiële 
overwegingen. Het voorland van Bert was gezien zijn milieu de ambachtsschool, 
maar daarvoor was hij fysiek ongeschikt. Leo gaat naar de mulo, hoewel de motieven 
voor die overstap onduidelijk zijn. Alleen Robert komt uiteindelijk terecht op de 
opleiding die hij ambieerde, de kweekschool. De initiële onderwijsloopbaan van 
de anderen, zeker wat betreft de beroepsopleiding is niet het gevolg van bewuste 
keuzes, duidelijke beroepsbeelden en ambities. 

2.3.3 Persoon

We gaan hier nader in op de individuele, idiosyncratische, omstandigheden, omdat 
juist met betrekking tot deze variabelen biografische data van betekenis zijn. Voor 
Gijs geldt de dominantie van de bijzondere sociaal-religieuze gezindte, het Leger des 
Heils, waartoe hij lange tijd behoorde. Paradoxaal genoeg heeft die omstandigheid 
naar twee kanten uitgewerkt: positief en negatief. Positief omdat hij dankzij het Leger 
des Heils leerde musiceren en in het openbaar optreden. Die twee competenties 
zijn doorslaggevend geweest in de loop van zijn latere leven, ook wat betreft zijn 
onderwijsloopbaan. Negatief, omdat hij enkele jaren nodig had om de culturele, 
intellectuele en psychische effecten van die dominante cultuur te elimineren en te 
compenseren. Voor Ankie heeft de padvinderij zeer lang een essentiële rol gespeeld in 
haar bestaan. Het lidmaatschap van deze jongerenbeweging gaf haar steun, zekerheid 
en geborgenheid en een duidelijke sociale context. Tot op zekere hoogte vormde de 
padvinderij het plaatsvervangend gezin en was het een opvoedingsinstantie. Ook 
toen ze al volwassen was, bleef de zij bij deze beweging aangesloten. Bert zijn leven 
is bepaald door het jarenlang ziek zijn tijdens zijn vroege jeugd. Die omstandigheid 
heeft later geleid tot een enorme inhaalslag – sociaal en fysiek -, maar zorgde er 
ook voor dat hij niet naar de ambachtsschool maar naar de mulo ging. Voor Leo 
geldt de afwezigheid van een vaderfiguur en de gezinssituatie als een bijzondere 
omstandigheid. Tenslotte hebben we gezien dat de levensloop en beroepscarrière 
van Robert sterk bepaald zijn door zijn homosexualiteit en de wijze waarop hij daar 
in de eerste decennia van zijn leven mee is omgegaan. 

2.3.4 Onderwijsloopbaan

De keuze voor het vervolgonderwijs na de lagere school wijkt slechts in één geval, 
dat van Robert, af van het advies van het (waarschijnlijke) advies van de lagere 
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school. De vervolgkeuzes zijn conform de verwachtingen samenhangend met het 
milieu en de algemene keuzepatronen. De andere vier gaan naar de mulo. De mulo 
speelt een bijzondere rol in het selectie- en allocatieproces. Naar dit schooltype 
gaan leerlingen uit verschillende milieus die één ding gemeen hebben. Ze hebben 
nog geen beroeps- of studiekeuze kunnen maken en de hbs is voor hen om diverse 
redenen, milieu en aanleg, geen optie. Keuze voor de hbs is immers een keuze die 
samenhangt met de optie hoger onderwijs te gaan volgen. Robert zat niet op de hbs 
omdat dat de beste vooropleiding was voor de kweekschool, dat was het zeker niet, 
maar omdat zijn vader om statusredenen niet wilde dat hij naar de mulo ging. De 
mulo functioneerde dus als een instrument voor uitstel van selectie en allocatie en 
gaf in ieder geval Ankie, Bert en Leo de tijd en de gelegenheid om een socialisatie- en 
acculturatieproces door te maken dat zij in hun thuissituatie hadden gemist en dat 
niet gekoppeld was aan een specifiek classificatietraject. De mulo bevestigde wel 
afkomst en het milieu, maar was geen determinerende fuik. Feitelijk was de mulo een 
verlengde vorm van lager onderwijs voor hen, zoals het trouwens ook ooit bedoeld 
was. In reproductie-termen was er sprake van een relatief neutrale rol van dit type 
onderwijs. Ankie is de enige van de vijf die geen vervolgonderwijs na de mulo volgt. 
De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de gezinsomstandigheden, het gebrek aan 
een duidelijke beroepsoriëntatie en de afwezigheid van stimulansen voor andere 
keuzes. Vier van de vijf gaan naar de kweekschool. Voor drie van hen is dat geen 
bewuste, beredeneerde keuze, maar de uitkomst van externe en soms onbekende 
ontwikkelingen of omstandigheden. In ieder geval wilden ze alle vier kennelijk 
‘doorstuderen’. Alleen Robert komt daar terecht waar hij altijd al naar toe gewild 
had. Ook de kweekschool speelt een bijzondere rol in het proces van socialisatie, 
persoonlijkheidsontwikkeling en acculturatie, juist omdat dat proces bij alle vier de 
betrokkenen verschillend verloopt. De kweekschool, althans de school waarop ze 
zaten, is kennelijk door haar specifieke kenmerken in die periode in staat geweest 
een omgeving te zijn waarin individuen zowel in cultureel als in persoonlijk opzicht 
zich konden ontplooien. Dat hangt wellicht voor een groot deel samen met het 
feit dat door de aard en inrichting van het curriculum leerlingen uit verschillende 
schooltypen en milieus bij elkaar kwamen en het ontbreken van een op selectie en 
prestatie gericht onderwijsmodel. Van Essen merkt wel op dat de kweekschool geen 
opleiding bood waar vertegenwoordigers van de hogere milieus naar toe gingen. 
In die zin bleef ook de kweekschool een school voor kinderen uit lagere en mid-
denstandsmilieus. Als professionele beroepsopleiding betekende de kweekschool 
weinig voor de vier. De onderwijsinhoud, de werkvormen, noch het ‘kweken’ heeft 
op hen veel indruk achter gelaten. In dit opzicht sluiten hun ervaringen aan bij de 
uitkomsten van het onderzoek van Roggema657 en de persoonlijke ervaringen van 
Van Essen658. De kweekschool vormde een ‘schoolse’ opleiding met weinig diepgang 
en weinig aandacht voor de vakdidactiek. De belangrijke rol die de kweekschool 
heeft gespeeld in het licht van de individuele persoonlijkheidsontwikkelingen en 

657 Roggema, De schoolse school.
658 Van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal.
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het acculturatieproces van zowel, Robert, Gijs, Bert en Leo komt in de studie van 
Van Es niet zo expliciet aan de orde. Niet aan te aan te nemen valt dat kweekschool 
die zij bezochten in deze een unieke positie in nam.

Het ontwikkelingsproces dat Ankie doormaakt is van geheel ander aard en voltrekt 
zich in educatieve zin in het niet-reguliere, particulier georganiseerde beroepsgeli-
eerde avondonderwijs. De opleidingen die ze volgt, heeft ze nodig ten behoeve van 
haar achtereenvolgende functies maar uiteindelijk stelt ze vast dat ze meer en vooral 
meer diepgang wil. Daarom kiest ze voor een academische studie. Ze heeft daarbij 
baat bij de gevolge avondstudies en merkwaardig genoeg naar eigen zeggen ook bij 
de mulo-opleiding die ze heeft gevolgd. Ze zal gedurende een periode van vijftien 
jaar blijven studeren. Ze heeft in zekere zin het studeren tot professie verheven. Voor 
Gijs, afgezien van enkele niet-geslaagde pogingen om de mo A-akte te behalen, en 
Robert eindigt met het behalen van de hoofdakte de eigen onderwijsloopbaan. Ze 
worden en blijven goede en succesvolle leraren in respectievelijk het voortgezet en 
lager onderwijs. Voor Leo en Bert eindigt het daarmee niet. Leo blijft gedurende 
negen jaar avond- en parttime-student en rondt dat af met een academisch diploma. 
Bert pakt in een later fase van zijn leven voor de tweede maal een academische 
studie op, ook naast zijn gewone weektaak en studeert na vijf jaar af als socioloog. 
Feitelijk was er bij zowel Ankie, Bert en Leo sprake van een route die kan worden 
gekenmerkt als tweede-kansonderwijs.

2.4 Individu en context

Het leggen van een verband tussen de (auto)biografische data en de uitkomsten van 
het contextonderzoek heeft tot doel beter te begrijpen hoe ‘outcomes’ en ‘events’ 
zich tot elkaar verhouden, zoals we eerder hebben toegelicht. Zo ‘voorspelt’ het 
onderzoek naar de relatie tussen status en schoolsucces tot op zekere hoogte een 
onderwijsloopbaan en hebben we door het onderzoek naar het toegankelijkheids-
thema inzicht gekregen in kenmerken en effecten van een onderwijsbestel in een 
bepaalde periode. We zullen nu nader in gaan op de vraag op welke wijze zich de 
respectievelijke loopbanen van de hoofdpersonen van de vijf levenslopen zich tegen 
de achtergrond van de hierboven genoemde beïnvloedingsfactoren laten begrijpen. 
Zoals we hebben gezien voltrekken zich de schoolloopbaan en latere carrière in 
hoofdlijnen niet volgens de verwachtingen gegeven de respectievelijke milieus van 
afkomst. Kennelijk spelen andere factoren een rol. Op de specifieke externe omstan-
digheden, de contingentiefactor, hebben we eerder gewezen. We gaan hieronder 
in op de rol van de persoonsgebonden factoren en dat van het onderwijsbestel. 
Het is juist met betrekking tot deze factoren waar de persoonlijke levenslopen 
hun toegevoegde waarde zichtbaar maken. Robert noch Gijs hebben in hun jeugd 
te maken gehad met problemen van financiële en culturele aard die van invloed 
waren op hun onderwijsloopbaan. Zij hebben nooit het ‘tekort’ ervaren en ook niet 
in hun latere leven het gevoel gehad in dat opzicht iets te moeten compenseren of 
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in te halen. Dat type motivatie hebben zij niet gekend. Bij de drie anderen is daar 
wel sprake van. Kennelijk kan ook een achterstandssituatie een bijdrage leveren aan 
en een stimulans zijn voor een latere ontwikkeling. Zowel bij Ankie, Bert en Leo is 
er ook sprake van een zeer persoonlijke behoefte aan kennisontwikkeling en hangt 
de persoonlijkheidsontwikkeling daar nauw mee samen. Er is de behoefte om die 
ontwikkeling te vertalen in ‘klinkende munt’, de bevestiging daarvan in de vorm van 
maatschappelijk kapitaal, diploma’s en bijbehorende status. Er is een ‘drive’ uit de 
levenslopen te destilleren die daarop wijst. In termen van Giddens: de balans tussen 
kans en risico sloeg bij hen door naar het eerste en zo stonden ze ook in het leven. 
Opvallend is dat voor alle drie geldt dat de academische vorming pas plaatsvond 
nadat de maatschappelijke loopbaan was aangevangen en er in dat opzicht sprake 
is van een vorm van tweede-kansonderwijs. Voor Robert en Gijs ligt het ‘tekort’ 
op een ander vlak, dat van de persoonlijke individuele situatie. Voor Robert is zijn 
homosexualiteit bepalend geweest voor de wijze waarop hij zich verhield tot de 
wereld en was het daarmee leren omgaan essentieel voor zijn ontwikkeling en niet 
de behoefte aan een intellectuele of maatschappelijke carrière. Voor Gijs was het 
ontsnappen aan de dominante sociaal-religieuze context van zijn jeugd de belang-
rijkste opgave bij zijn volwassenwording en het in een latere fase exploiteren van 
zijn talenten. De individuele, ook idiosyncratische, omstandigheden en oriëntaties 
spelen bij alle vijf de hoofdpersonen een zodanige rol dat er kennelijk sprake is 
van de dominantie van persoonlijke variabelen ten opzichte van de omgevingsva-
riabelen. Juist de specifiek individueel bepaalde omstandigheden zijn dominant 
geweest bij de loopbaanontwikkeling en de latere carrière. Meer dominant dan de 
sociaal-economische omstandigheden van het milieu van herkomst en de aard en 
de omvang van het meegekregen sociaal kapitaal. Zoals we hebben gezien zijn in 
de sociale ordening van gebeurtenissen en acties binnen het leven van een individu 
sommige ervan sociaal, heteronoom, bepaald, zoals bepaalde carrièrepaden, maar 
worden andere autonoom vormgegeven door het individu. Bij Ankie, Bert en Leo 
is de rol van de secundaire effecten van het milieu van afkomst zeer beperkt, die 
rol is groter in het geval van Robert en Gijs. Bij de laatsten werkt de invloed van de 
culturele aspecten van het milieu zichtbaar door ook in hun latere schoolcarrière. 
Alleen gaat het dan niet om de aard van de status ervan, integendeel, maar om de 
invloed van specifieke gezinsomstandigheden en culturele dominanties. Bij de eerste 
drie is er sprake van een vacuüm in dat opzicht en vullen zij dat zelf op. Bij geen 
van de vijf is sprake van identificatieprocessen met rolmodellen of inspirerende 
figuren. Bij Ankie, Bert en Leo is ook het uit de literatuur bekende verschijnsel van 
‘dubbele loyaliteit’ niet aan de orde. Tot op zeker hoogte en verschillend in aard en 
dimensie lijkt er wel sprake te zijn van ‘cumulatieve trauma’s’ en invloeden daarvan 
op de levensloop.659 

659 M. Matthys, Doorzetters. Een onderzoek naar de betekenis van de arbeidersafkomst voor de levensloop 
en loopbaan van universitair afgestudeerden (Amsterdam 2010), 52.
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De reproductiefunctie van het onderwijs wordt geïnstrumentaliseerd door de wijze 
waarop keuzes worden beïnvloed, selectie en allocatie plaatsvindt en er bijvoorbeeld 
sprake is van het Mattheus- dan wel het pygmalioneffect. Zoals we hebben gezien 
was het onderwijsbestel in de periode waarin de protagonisten lager en voortgezet 
onderwijs volgden in sterke mate de resultante van de strijd tussen particulier initi-
atief en overheidsregulering en was het bestel nog in vele opzichten en afspiegeling 
van de sociale stratificatie van de samenleving. De effecten daarvan zijn terug te 
vinden in de desbetreffende onderwijsloopbanen. Hoewel niet bij alle vijf helder is 
op grond waarvan keuzes worden gemaakt en wat daarin de cruciale overwegingen 
zijn, is duidelijk dat de feitelijke stappen die worden gemaakt conform de verwach-
tingen zijn tegen de achtergrond van het milieu van herkomst. Van echt wezenlijke 
sleutelmomenten of kritische incidenten is slechts in zeer beperkte mate sprake. In 
het geval van Bert en Leo is er eerder sprake van een langere overgangsfase waarin 
de mulo en de kweekschool een belangrijke rol spelen. In het leven van Ankie is het 
weglopen uit het gezin van vader wellicht een moment waarop zij de weg naar de 
hbs en wellicht een vervolgstudie afsnijdt, maar dat is niet met zekerheid te stellen. 
Tegelijkertijd zou in termen van reproductie het verblijf in het gezin van vader 
hebben geleid tot een keuze voor een onderwijsloopbaan die conform de status 
van dat gezin zou zijn geweest. Voor Bert was zijn zwakke gestel wellicht mede de 
reden voor de keuze voor de mulo in plaats van voor de ambachtsschool. De echt 
kritische momenten doen zich pas voor in de fase waarin zij als volwassenen keuzes 
maken voor vervolgstudie. Robert en Gijs volgen paden die passen bij het milieu en 
daarbij bevestigen keuzepatronen met betrekking tot de school ook de rol van de 
respectievelijke milieus van herkomst. In zoverre worden de ideeën van Bourdieu 
niet gelogenstraft door de data uit de levenslopen. We hebben echter gezien dat 
het toenmalige bestel zijn inrichtingsprincipes nog in sterke mate ontleende aan 
de statusverschillen in de samenleving. Het is dus geen bijzondere waarneming 
dat het functioneren ervan kennelijk die principes bevestigt. Ankie, Bert en Leo 
doorlopen pas in een latere fase een gezien tegen de achtergrond van het milieu 
van herkomst aspecifieke vervolgloopbaan in het onderwijs, vooral als gevolg van 
individuele omstandigheden en motivaties.

Interessanter lijkt een analyse van de onderwijsloopbanen van de vijf in het licht van 
de wijze waarop ze zich verhouden tot hun sociale context. Dat wat door Bourdieu is 
aangeduid als ‘habitus’ en ‘champ’. Wat Ankie, Bert en Leo kenmerkt, is dat ze uit een 
sociale context afkomstig zijn met relatief weinig vaste waarden en sturing en veel 
onbepaaldheid met een geringe culturele rijkdom. Tegelijkertijd zijn het vrij sterke, 
autonome persoonlijkheden geworden die het gebrek aan cultureel kader hebben 
verwerkt door in sterke mate hun eigen weg te gaan. Niet primair gehinderd door 
een beleefd tekort. Integendeel: het sociaal tekort was wellicht een pre in het licht 
van de ontwikkeling van hun individualiteit. Zij behoefden zich, in tegenstelling tot 
Robert en Gijs, nergens tegen af te zetten of van los te maken. Onafhankelijkheid met 
betrekking tot te maken keuzes en autonomie is hun gemeenschappelijke kenmerk. 
Ze zijn heel doelgericht en in staat te focussen. Ze veroveren hun bestaan en maken 
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dat zelf. Door het ontbreken van een sturende en een aandachteisende omgeving 
zijn ze sterk op zichzelf en hun eigen ontwikkeling gericht. In fenomenologische 
zin zien we dat het primaat van betekenisgeving bij henzelf berust en niet bij een 
ander. Ze onttrekken zich aan hun omgeving en zijn typische voorbeelden van het 
‘agency-principe’. Er is meer sprake van zelfidentificatie dan van identificatie door 
de sociale omgeving. Zij creëerden in wisselende mate en intensiteit ook binnen 
het gezin hun eigen ‘habitus’. Zij ‘speelden niet mee’ om met Bourdieu te spreken. 
Ze pasten zich tot op zekere hoogte aan, maar hanteerden hun eigen strategie en 
praxis. Daarom ook konden ze zich in verschillende ‘velden’ relatief goed bewegen. 
Paradoxaal genoeg wellicht omdat zij niet sterk eenzijdig gesocialiseerd waren, met 
andere woorden niet tot een specifieke sociale klasse behoorden. Ze beschikten 
kennelijk over een adequate sociale intelligentie. Daarbij waren ze niet op zoek 
naar status, maar naar hun identiteit en daarmee naar ‘identiteitskapitaal’.660 Ook 
in hun latere functies ontlenen ze hun bevrediging niet uit de daaraan verbonden 
sociale respons, maar aan de betekenis die de functie heeft voor henzelf en de 
samenleving. Juist door het ontbreken van specifieke ‘dispositions’ als voorwaar-
delijke factoren lag de toekomst van Ankie, Bert en Leo meer ‘open’ dan die van 
Robert en Gijs. De paradox is dat zij door de aard van hun milieu en opvoeding 
tot op zekere hoogte wellicht een meer kansrijke positie hadden dan Robert en 
Gijs. Het milieu gaf weinig mee, maar leverde ook geen grenzen waardoor er meer 
ruimte was voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de ontplooiing van de 
persoonlijke ambitie. Bij Robert en Gijs was het milieu van herkomst een systeem 
van waarden en preoccupaties en daarmee voedingsbodem voor gedrag en keuzes. 
Socialisatie is ook altijd een vorm van classificatie. Ankie, Bert en Robert hebben 
zich, zij het in verschillende mate, onttrokken aan die classificatie. Ze ontwierpen 
als het ware hun eigen ‘champ’, een ‘champ’ zonder specifieke klasse-profiel maar 
met een individueel karakter. Robert en Gijs beschikten over cultureel kapitaal en 
voldoende sociale zekerheid en ze ‘besloten’ het daarbij te laten. De drie anderen 
verwierven zich dat kapitaal door studie en een specifieke waardeoriëntatie die 
bepaalden hun gedrag en keuzes. 

Het is de moeite waard om deze bevindingen te toetsen aan de uitkomsten van drie 
studies die we eerder hebben besproken en die tot op zekere hoogte een overeenkom-
stige problematiek aan de orde stellen, namelijk de studies van Peschar661, Brands662 
en Matthys663. Opgemerkt moet worden dat in deze studies het thema emancipatie 
centraal staat en het in onze studie gaat om de interactie tussen individu en systeem. 
Peschar sloot in zijn onderzoek naar de invloed van sociaal milieu op school- en 
beroepsloopbaan personen uit die zich door bijzondere (gezins-)omstandigheden 
kenmerkten zoals langdurige ziekte, onvolledige gezinnen en scheiding. Ook andere 

660 J.E. Côté, Sociological perspectives on identity formation: the culture-identity link and identity 
capital, in: Journal of Adolescence 19 (London 1996), 424.

661 Peschar, Milieu, school, beroep.
662 Brands, Die hoeft nooit meer wat te leren.
663 Matthys, Doorzetters.
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doorkruisende externe variabelen als godsdienst en regionale invloeden heeft hij 
in zijn onderzoek geëlimineerd. Hij geeft onder meer een aantal loopbanen weer 
van mensen met ‘extreme’ persoonlijke kenmerken. Zij hebben een hoog IQ en 
zijn afkomstig uit een laag sociaal milieu of komen uit een hoog sociaal milieu en 
hebben een laag IQ.664 Hij toetst bepaalde veronderstellingen en verwachtingen 
die hij heeft geformuleerd over effecten en gedragingen binnen de context van het 
milieu, bijvoorbeeld extra steun en stimulans door ouders, aan het verloop van 
hun loopbaan. De groep valt in dezelfde generatie als de hoofdpersonen in onze 
levenslopen. Vier personen van wie Peschar de loopbanen beschrijft, laten zich qua 
ouderlijk milieu (laag) en intelligentie (hoog) vergelijken met Ankie, Bert en Leo665. 
(Let wel: over de IQ-scores van deze drie beschikken wij niet. Gezien hun carrière 
gaan wij ervan uit dat die niet significant zullen verschillen van de scores van de 
groep personen die door Peschar wordt beschreven.666) Daar waar in het geval van 
deze loopbanen geen bijzondere druk van ouders aanwezig was om te presteren, 
blijken ook grote cognitieve talenten geen doorslaggevende rol te spelen bij de 
beroepsloopbaan. In de gevallen waarin geen sprake was van ouderlijke stimulans 
en de personen het ondanks hun capaciteiten niet hebben ‘gemaakt’, lijkt datgene 
afwezig, of onvoldoende aanwezig, wat we wel aantreffen bij Ankie, Bert en Leo. 
Namelijk persoonlijke ambitie en gedrevenheid en een persoonlijkheidstructuur die 
loopbaansucces mogelijk maakte en wellicht ook afdwong. De conclusie die Peschar 
trekt uit zijn onderzoek 667, namelijk dat er geen gelijke kansen bestaan in school 
en beroep voor kinderen met gelijke intellectuele capaciteiten maar afkomstig uit 
verschillende milieus, is al eerder door anderen betwist668 en lijken ook door onze 
waarnemingen enigszins genuanceerd te worden. Deze conclusie ziet over het hoofd 
dat individuele kenmerken, eigenschappen en omstandigheden het milieutekort 
kunnen compenseren. 

In de studie van Brands komen academici aan het woord die de ongelijkheid tus-
sen het gezinsmilieu en het academisch milieu als problematisch hebben ervaren. 
Hij stelde zich de vraag669 of ‘niet juist de succesvolle leerlingen uit de genoemde 
minderheidsgroepen, zowel ten tijde van hun studie als in hun latere beroepsui-
toefening, heel erg gespitst zijn op de ongelijkheids-articulerende functie van de 
culturele betekenissen die zij geacht worden zich (in het onderwijs) eigen te maken 
of (als afgestudeerde) te bezitten. Zijn juist zij niet voorlopers in de culturele strijd 
voor emancipatie?’ Het betreft hier kinderen van ouders die zelf nauwelijks meer 
dan lagere school hebben genoten en die generatiegenoten zijn van de vijf prota-
gonisten uit door ons beschreven levenslopen. Zij hebben allen een academische 
studie voltooid. Brands veronderstelde dat deze groep sociale stijgers specifieke 

664 Peschar, Onderwijssociologie, 105.
665 Ibid., 113 e.v.
666 Ibid., 107.
667 Ibid., 137.
668 Ibid., 184 e.v. (o.a. door De Groot op methodologische gronden).
669 Brands, Die hoeft nooit meer wat te leren, 19.
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socialisatieproblemen heeft gekend, omdat ze te maken hebben gehad met uit-
eenlopende en vaak tegenstrijdige culturele betekenissen. Tegelijkertijd waren zij 
tegen de achtergrond van het reproductie/emancipatie-debat bij uitstek de dragers 
van die culturele betekenissen en daarmee exponent van de ontwikkeling binnen 
de maatschappelijke verhoudingen. Enkele aspecten die opvallen bij deze groep 
zijn het gevoel van onzekerheid, een bepaalde eenzaamheid, het blijvend tekort 
schieten op het gebied van sociale vaardigheden en een achterstand met betrekking 
tot de culturele vorming. De respondenten kennen een zekere terughoudendheid 
in de omgang, omdat ze zich eerst moeten bewijzen. Hoewel er zeker op een aantal 
punten overeenkomsten te constateren zijn tussen de zeven respondenten van 
Brands en onze protagonisten, zijn er ook grote verschillen in beleving en ervaring. 
Zowel Ankie, Bert als Leo zijn uiteindelijk academisch gevormd. Ankie zelfs in 
meervoudig opzicht. Bert noch Leo heeft tijdens de studie of daarna problemen 
ervaren die te vergelijken zijn met die welke Brands in zijn onderzoek aan de 
orde stelt.670 Ankie kwam in een naar verhouding relatief elitair gezelschap van 
medische specialisten terecht. Hier heeft ze zich een eigen plek verworven, maar 
de natuurlijke vanzelfsprekendheid van de mensen die uit het juiste milieu komen 
en over de juiste habitus beschikken heeft ze niet verworven en wellicht ook niet 
willen verwerven. Pas toen het thema ‘promoveren’ aan de orde was, kwamen weer 
oude blokkades naar boven. Het ‘tekort ‘is in die zin blijvend van aard gebleken. 
Tijdens de studie had ze daar geen last van, waarschijnlijk als gevolg van de leeftijd 
waarop ze ging studeren en van het feit dat ze al werkzaam was in een ziekenhuis. 
Zij was als student haar medestudenten in veel opzichten ver vooruit en van een 
als zodanig ervaren milieuverschil was geen sprake. Hoewel ze veel respect had en 
heeft voor de medische professie, heeft ze tijdens haar studies geen bijzonder hoge 
dunk gekregen van de moeilijkheidsgraad en niveau van de opleidingen. Als je maar 
discipline had, goed uit je hoofd kon leren en veel kon onthouden, kwam je er wel. 
Leo is tijdens zijn studie voor de middelbare akten en de academische studie ook 
niet gehinderd door de kloof tussen milieu van herkomst en academisch milieu. 
Als student was hij qua levenservaring, algemene ontwikkeling en kennis van zaken 
zijn medestudenten vooruit en voelde hij zich in een aantal opzichten ook de gelijke 
van zijn docenten. Van het studentenleven maakte hij echter geen deel uit. Ook in 
dit geval zullen leeftijd en levenservaring een rol hebben gespeeld. Voor Bert geldt 
eigenlijk hetzelfde. Voor de beide laatsten geldt bovendien dat ze hun universitaire 
studie combineerden met een volledige werkweek en een gezinsleven. Dat betekent 
dat het universitaire milieu geen dominante rol had in hun bestaan. Voor deze drie 
speelde de vraagstelling van Brands dus niet als zodanig. Ook hebben zij zich op 
geen enkele manier voorlopers gevoeld in een emancipatiestrijd. Ongetwijfeld hangt 
dat samen met de leeftijd waarop ze in het academisch milieu terecht kwamen en 
met de periode waarin dat geschiedde. Anderzijds kan dat ook samenhangen met 
de aard van de school- en opleidingsgeschiedenis die zij hebben gekend. Leo en 
Bert hebben hun milieuachterstand feitelijk ‘weggewerkt’ tijdens hun periode op de 
670 Ibid.
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kweekschool. Wellicht juist vanwege het ontbreken in die omgeving van een acade-
mische cultuur enerzijds en de aanwezigheid van individuele ontplooiingsruimte 
anderzijds. Voor Ankie voltrok zich dat proces tijdens haar professionele loopbaan 
en de diverse avondstudies. 

De studie van Matthys betreft de betekenis van het milieu van afkomst voor 
de identiteit en de beleving en inrichting van de levensloop en loopbaan van 
universitair afgestudeerden afkomstig uit een arbeidersmilieu. Aan de hand van 
een tiental biografische thema’s671 typeert hij de beleving en ervaring van deze 
academici. Enkele opvallende aspecten lichten wij daaruit omdat ze reliëf geven 
aan de bevindingen uit ons onderzoek. De respondenten van Matthys komen 
allen uit milieus die de academische studie stimuleerden en zij koesteren ook 
warme gevoelens ten opzichte van hun ouders en het ouderlijk milieu. Die ouders 
blijken ook later op allerlei manieren een rol te blijven spelen in de loopbaanont-
wikkeling van de ondervraagden. Zij ontlenen aan de waarden van hun sociaal 
milieu een sterk arbeidsethos en een blijvend gevoel van solidariteit. Die hebben 
ook hun theoretische oriëntatie binnen hun functioneren beïnvloed, bovendien 
zijn ze sterk inhoudelijk gericht. Opvallend is hun complexe verhouding ten 
opzichte van gezag en met name hun leidinggevenden. Zelf ambiëren ze geen 
topfuncties, deze gaan aan hen voorbij. Er is een voorkeur voor het functioneren 
op het tweede plan. Zelfprofilering en autoriteitontwikkeling blijven achterwege. 
Wel hebben ze al vroeg een academische ambitie gekend. Lezen (zelf lezen, dan 
wel voorgelezen worden) bleek geen belangrijk thema te zijn in hun antwoorden. 
De ontwikkeling van ‘goede smaak’ kwam voort uit een gevoel van achterstand. 
De respondenten zijn van mening dat hun academische carrière overwegend aan 
eigen inzet en capaciteiten is te danken. Zij waren ‘agent’ in hun persoonlijke 
ontwikkeling en de vormgeving van hun identiteit. Opmerkelijk is het gevoel van 
dubbele loyaliteit dat de bevraagden ervaren: aan het milieu van herkomst, waar 
ze afstand van nemen, en aan het nieuwe milieu, waarin ze moeizaam integreren. 
De studiekeuze blijkt nauwelijks een echte keuze te zijn geweest. Er is sprake van 
onwetendheid en vaak grote omwegen in de loopbaan. Er is geen vooruitziende 
blik op het toekomstig werk. Het begin van de carrière laat overwegend een 
verbrokkeld en chaotisch beeld zien. Waar sprake is van carrière-ontwikkeling 
dient die zich eerder aan (emergentie) dan dat ze wordt gekozen. Met betrekking 
tot individualisering en identiteitsontwikkeling concludeert Matthys onder andere 
het volgende. De respondenten hebben met vallen en opstaan voor zichzelf een 
traject gerealiseerd, waarin de ‘ervaring’ van het verschil constant aanwezig was. 
Leren en studeren blijken cruciale identificatiemechanismen, met name door de 
sociale en culturele context die zich daardoor aandient. Er is sprake van sociale 
profilering door individualisering, maar de integratie in de hogere milieus blijft 
halfslachtig. Maatschappelijk succes is niet het gevolg van sterke netwerken of 
relaties. Het succes van de sociale transitie is vooral het effect van het bezit van 

671 Matthys, Doorzetters, 43. 
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individuele mogelijkheden en competenties, die onderhandelingen met de context 
mogelijk maken. Die verworvenheden kan men het ‘identiteitskapitaal’ noemen. 
Dat compenseert het tekort aan cultureel kapitaal. Een belangrijk kenmerk van 
dat ‘identiteitskapitaal’ is volgens Matthys het geheel aan betekenissen waarmee 
men zich identificeert en die worden geïntegreerd in de identiteitsconstructie, de 
waardeoriëntaties derhalve. 

Wanneer we de bevindingen van Matthys naast de onze leggen, met name met 
betrekking tot Ankie, Bert en Leo, vallen grote overeenkomsten, maar ook grote 
verschillen op. We wijzen hier vooral op de aspecifieke loopbanen van Leo en Bert 
ten opzichte van de kenmerken van de loopbaantrajacten die Matthys beschrijft. 
Beiden komen wel in leidinggevende posities terecht en beschikken wel over de 
autoriteit en de ambitie om daarin te slagen. Er is geen sprake van de doorwerking 
van een Calimero-effect ten gevolge van de waarden uit het milieu van afkomst. 
Bij Leo ontbreekt het gevoel van dubbele loyaliteit; hij heeft al vroeg gebroken 
met het milieu van afkomst en heeft er tegelijkertijd geen behoefte aan om deel 
uit te maken van een ander sociaal milieu. Hij lijkt vooral loyaal aan zichzelf. 
De essentiële rol van het individuele ‘identiteitskapitaal' en met name de daarin 
opgenomen waarden is ook in de loopbanen van Leo en Bert onmiskenbaar. In 
de ontwikkeling van Ankie en Leo herkennen we veel dat uit de interviews van 
Matthys naar voren komt, met name met betrekking tot het leren en studeren als 
identificatiemechanismen. 

De human capital-theorie en de rational choice-theorie zijn theorieën die specifiek 
betrekking hebben op de invloeden en keuzeprocessen met betrekking tot de interac-
tie tussen individu en arbeidsmarkt. In deze theorieën speelt onderwijs een cruciale 
rol als vehikel voor selectie-, allocatie-, emancipatie- en verdelingsprocessen. Uit 
geen van de levenslopen blijkt een duidelijke en onmiskenbare ambitie om hogerop 
te komen op grond van te verwachten verdiensten. Robert is de enige die al van jongs 
af zijn keuze had gemaakt: hij wilde het onderwijs in. Voor de anderen is hun initiële 
onderwijsloopbaan niet het gevolg geweest van bewuste, weloverwogen keuzes op 
grond van rationele afwegingen, zeker niet met betrekking tot de economische of 
maatschappelijke opbrengst daarvan. Ankie kiest pas op haar dertigste radicaal voor 
de studie, maar blijft daarbij dicht bij huis: de geneeskunde. Bert gaat pas op latere 
leeftijd inzien, nadat hij geconfronteerd is met de sociale verhoudingen op Curaçao, 
dat hij maatschappelijke processen wellicht beter begrijpt als hij socioloog is. Voor 
Leo is de studie een bijna vanzelfsprekende manier van leven geworden, volgt hij 
het daarvoor geschikte traject en kiest hij voor een vakgebied dat zijn interesse 
heeft en dat aansloot bij zijn functie als leraar Nederlands. Wel speelde een rol dat 
hij de bevoegdheid wilde behalen voor het lesgeven aan meerdere schooltypes. 
De drijvende ambitie is vooral het vergroten van kennis, de vormende waarde 
die daaraan wordt toegekend. Voor alle drie is er geen dominant verband tussen 
de investeringsoverwegingen en de economische opbrengsten. Deze kwalitatieve 
bevindingen op micro-niveau sluiten aan bij de conclusies van Vermeulen op basis
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van een kwantitatief onderzoek op macro-niveau.672 Voor zover er al sprake zou 
zijn van economisch-rationele keuzeprocessen bij deze drie, dan geldt toch dat die 
plaatsvonden binnen de bandbreedte van de ‘bounded rationality’. De belangrijkste 
overwegingen, zeker bij Ankie, Leo en Bert, liggen in individuele behoeften en 
ontwikkelde waardeoriëntaties. Robert was al op jonge leeftijd zeker van zijn latere 
beroepskeuzes en Gijs’ onderwijsloopbaan was grotendeels het gevolg van milieu 
en voor de hand liggende keuzes.

Het reguliere onderwijsbestel vormde in de periode waarin de vijf levenslopen zich 
voltrekken een redelijk onsamenhangend en ongeordend geheel en het particuliere 
(avond-)onderwijs speelde in die periode een belangrijke rol. In zekere zin kan deze 
omstandigheid ook als contingentiefactor worden gezien. Aansluiting, doorstroming 
en toegankelijkheid vormden geen beleidsthema’s die expliciet van invloed waren op 
de inrichting van met name het voortgezet onderwijs en maakten geen deel uit van 
doelgericht overheidsbeleid. Toch zien we dat in het geval van Ankie, Bert en Leo 
het bestel ook eigenschappen bezat dat hen in staat stelde de potentiële capaciteiten 
te ontwikkelen. Dat bestel had, in weerwil van het onmiskenbare statusbevestigende 
karakter ervan, een relatief ‘open’ karakter. Het was geen educatieve fuik, althans 
niet voor degenen die over voldoende capaciteiten en ambities beschikten. Het 
slaagde er kennelijk in individuele opties te accommoderen. Het was nog niet de 
resultante van een sturende overheidsideologie en daarmee van in overheidsbeleid 
omgezette maatschappelijke krachten, maar van een status quo tussen overheid en 
‘eigenaren’ van de onderwijsinstellingen. Dat betekende dat het bestel vooral de 
uitkomst was van het ‘vrije spel der maatschappelijke krachten’, met hier en daar 
enige overheidsregulering overwegend met betrekking tot de financiën. Met name 
de fenomenen mulo, kweekschool en het avondonderwijs spelen in deze specifieke 
situaties een opmerkelijke rol. Wellicht vanwege het weinig selectieve en allocerende 
karakter van dit type onderwijs in die periode. Het waren schooltypen die niet waren 
ingericht om generieke maatschappelijke problemen op te lossen dan wel te voorzien 
in het realiseren van overheidsdoelstellingen en ideologische programma’s, maar 
om tegemoet te komen aan de vragen van een specifiek deel van de samenleving. 
Voor zover onderwijs met name het domein is waarop statusgroepen met elkaar 
in conflict komen (Bourdieu), kan de rol van de mulo en vooral de kweekschool 
daarin een dempende zijn geweest. In die zin zou het bestel in deze periode meer 
hebben kunnen voldoen aan de principes van toegankelijkheid dan we ons wel-
licht bewust zijn, juist vanwege het ontbreken van sterk formatterende en sturende 
inrichtingsprincipes.

672 Vermeulen, Human capital in the hinterland, 229.
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3. De autobiografie: de professionele loopbaan

‘Education has the characteristics it does have because of the 
goals pursued by those who control it’

(Margaret Archer)

3.1 Inleiding

De professionele ontwikkeling in de autobiografie kan worden onderscheiden in 
twee opeenvolgende fasen: die van het onderwijzer- en leraarschap (1970 – 1980) 
en die van het schoolleider- en bestuurderschap. Beide fasen hebben hun specifieke 
kenmerken en we analyseren ze dan ook afzonderlijk. In dit deel van de analyse van 
de autobiografie maken we geen gebruik meer, zoals we eerder hebben aangegeven, 
van de vier levenslopen uit de contextanalyse, omdat die in het licht van de aard van 
deze levensfase geen toegevoegde waarde hebben. Gezien de data die hier aan de 
orde zijn, maken we bij de analyse gebruik van de clusters variabelen die betrekking 
hebben op de persoon, de loopbaan en het onderwijsbestel en specifiek die welke 
in verbinding kunnen worden gebracht met de professionele loopbaan. Dat zijn 
respectievelijk de volgende:

1.  Persoon(sgebonden eigenschappen): met als variabelen: karaktereigenschap-
pen, oriëntaties, ambities, prestatiemotivatie, idiosyncratische aspecten als: 
ziekte, godsdienst en sociale netwerken, alsmede cognitieve en niet-cognitieve 
eigenschappen. (Het betreft hier ook de zogenaamde verworven kenmerken, 
zoals genoten opleiding.)

2.  Loopbaan: keuzemomenten en -processen, selectiemomenten, loopbaantransi-
ties, externe invloeden en omstandigheden.

3.  Onderwijs: aard onderwijsbestel en kenmerken en inrichting onderwijsinstel-
lingen 

3.2 Onderwijzer en leraar voortgezet onderwijs

1) Persoon 

De ervaringen van de hoofdpersoon als onderwijzer beperken zich tot een korte pe-
riode in het Rotterdamse lager onderwijs en een nog kortere periode als invalkracht 
op een school in Utrecht. De enkele maanden dat hij poogde onderwijs te geven in 
Rotterdam zijn vooral van belang voor zijn eigen vorming en waardeoriëntaties. 
Zijn ervaringen vormen een voedingsbodem voor de opvattingen die hij later 
ontwikkelde. Zij spelen een rol bij zijn latere keuzes en zijn schoolleiderschap. Zijn 
periode als leraar in het voortgezet onderwijs bracht hij hoofdzakelijk door in de 
betrekkelijke luwte van een kleine school voor mavo waar de onderwijskundige, 
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organisatorische en pedagogische eisen die aan hem werden gesteld uiterst gering 
waren. De schoolleiding was tevreden over hem. Hij opereerde solistisch en voor 
zover hij poogde het traditionele klassikale onderwijs te doorbreken, deed hij dat 
op eigen houtje en maakte hij gebruik van materiaal dat hij van een vriend kreeg. 
Veel tijd investeerde hij in de begeleiding van aankomende leraren, afkomstig van 
de nieuwe lerarenopleiding. Die contacten hielden hem bij de les en stimuleerden 
hem om naar zijn eigen onderwijspraxis te blijven kijken. Door deze reflectie werd 
het hem ook steeds duidelijker waar het aan schortte in het onderwijs. Intellectuele 
voldoening haalde hij uit zijn studie. Tussen 1971 en 1980 rondde hij de studies mo 
A en mo B en de doctoraal studie Nederlands af.

2) Loopbaan

De hoofdpersoon koos voor een werkkring in Rotterdam aan een school in een 
weinig aantrekkelijke omgeving en met een betrekkelijk lage status boven het vervul-
len van de militaire dienstplicht. De biografische data gaan niet in op de motivatie 
voor deze keuze, zij is echter wel van groot belang geweest voor de ontwikkeling 
van zijn latere opvattingen. Tot op zekere hoogte kan die keuze achteraf gezien 
een ‘critical incident’ van grote importantie worden genoemd. Omdat hij alsnog 
afgekeurd werd voor militaire dienst, kon hij elders een betrekking zoeken. Ook 
deze meer toevallige omstandigheid heeft zijn loopbaan sterk beïnvloed: hij ging 
werken in het voortgezet onderwijs in zijn woonplaats en kreeg de tijd om te gaan 
studeren. Hij bevond zich na de afronding van zijn studie op het snijvlak van twee 
keuzemogelijkheden: een verdere verdieping van zijn studie of kiezen voor het 
leraarsvak en daarin zijn verdere ontwikkeling zoeken. Hij koos voor het eerste in 
combinatie met het veranderen van werkomgeving. Hij ging werken in het mid-
delbaar beroepsonderwijs in een deeltijdbaan en oriënteerde zich op een mogelijke 
dissertatie. De verandering van baan zou echter de volgende vijfentwintig jaar van 
zijn leven ingrijpend veranderen. Van wetenschappelijk onderzoek kwam echter 
niets terecht en ook het leraarschap verdween snel achter de horizon. 

3) Onderwijs

Het verschil tussen de situatie op de lagere school die de hoofdpersoon zelf had 
bezocht en wat hij aantrof op de school in Rotterdam waar hij ruim tien jaar 
later onderwijzer werd, was uiterst gering. Hij kwam in aanraking met leerlingen 
afkomstig uit de onderkant van de samenleving en terecht in een onderwijssitu-
atie die niet geëquipeerd was om met de daaruit voortvloeiende sociaal-culturele 
problemen om te gaan. In beide gevallen vormde het lager onderwijs de bevestiging 
van het sociaal milieu. 

Afgezien van de kleine rimpelingen die de komst van de Mammoetwet hadden 
veroorzaakt en de organisatorische gevolgen van de groei van het aantal leerlingen, 
was de mavo-school waar de hoofdpersoon ging werken een enclave van rust. Er 
was nog geen sprake van de ‘verzwarting’ van het leerlingenbestand in de grote 
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stad en het begrip ‘fusie’ was onbekend. Kontakten met het lager onderwijs waar 
de leerlingen vandaan kwamen, waren er niet of nauwelijks, evenmin als contacten 
met andere vormen van voortgezet onderwijs, afgezien van enkele personele unies 
met het aanpalend college voor voortgezet onderwijs. De school vormde een eigen 
wereld die genoeg had aan zichzelf en waarbinnen elke docent op zijn of haar 
beurt ook weer een eigen domein had, waarin bij voorkeur geen anderen werden 
toegelaten. 

4) Bevindingen

Het opvallendste is deze periode is de kennelijk gedisciplineerde wijze waarop de 
hoofdpersoon studeerde en de aard van zijn prioriteiten te weten: zijn studie. Als 
leraar vertoont hij geen bijzondere ambities en maakt hij gebruik van de geringe 
eisen die aan hem als leraar worden gesteld. De cumulatie van zijn persoonlijke 
ervaringen in het lager en voortgezet onderwijs vormden uiteindelijk, hoewel op 
dat moment nog onvermoed, de bron waaruit hij later zou putten. Na de mulo en 
de kweekschool rondt hij zijn vorming af en met zijn academische bul heeft hij 
zich definitief losgemaakt van het milieu van afkomst. Daarmee had hij op zijn 
drieëndertigste na twintig jaar studie de achterstand van zijn jeugd ingelopen.

De periode van zijn leraarschap in combinatie met de studie vormde eigenlijk een 
overgangsfase tussen zijn jeugdjaren en zijn maatschappelijke en professionele 
ontplooiing overeenkomstig zijn kennelijke later gebleken capaciteiten. In het mbo 
werd een beroep gedaan op capaciteiten waarvan hij tot dan toe slechts zelden 
gebruik had gemaakt en waarvan hij zich niet expliciet bewust was. 

De scholen waar hij in deze periode werkte, vormden ondanks het nieuwe regime 
van de Mammoetwet geen stimulerende omgevingen met betrekking tot onder-
wijsvernieuwing, vakinhoudelijk noch didactisch. Beleidsmatig werd er op deze 
terreinen vanuit de schoolorganisatie weinig geëist. De rol van contingentie is ook 
in deze fase zichtbaar. De uit de militaire dienstplicht voortvloeiende verplichtingen 
en de wijze waarop daarmee is omgegaan blijken achteraf van groot belang voor 
de waardeoriëntaties van de hoofdpersoon. Dat geldt ook voor de invloed van de 
situatie op de meao op zijn loopbaan. 

3.3 Schoolleider en (school)bestuurder

3.3.1 Toelichting

De biografische data die betrekking hebben op deze loopbaanfase, die vooral een fase 
is waarin de loopbaan is verbonden met het leiderschap, staan in nauwe relatie tot 
externe beleidsontwikkelingen die van grote invloed zijn op de organisatie waaraan 
leiding wordt gegeven. De loopbaan is daarbij in sterke mate gerelateerd aan de 
ontwikkeling die de organisatie doormaakt. Wanneer we het analysemodel toepassen 
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op deze fase en we ‘outcomes’ in relatie willen brengen met ‘events’ dan zullen de 
‘outcomes’ betrekking hebben op de aard van het leiderschap en de ‘events’ in zeer 
sterke mate samenhangen met het ‘systeem’, in casu bestelontwikkelingen als gevolg 
van overheidsbeleid. De clusters van varabelen die daarbij in beeld komen zijn die 
welke betrekking hebben op de loopbaan, op de persoonlijke eigenschappen en op het 
bestel. Om de aard van het leiderschap te kunnen duiden, maken we gebruik van de 
frames van Bolman en Deal. Voor de duidelijkheid onderscheiden we bij de analyse 
van de aard van het schoolleiderschap bepaalde clusters van activiteiten en bepaalde 
terugkerende thema’s. Uit de data blijkt dat in de ontwikkeling van het schoollei-
derschap het moment van de totstandkoming van het Roc een cruciaal element is. 
Daarom bespreken we in de analyse achtereenvolgens de fase tot aan de definitieve 
totstandkoming van het Roc en de fase na de totstandkoming daarvan. We duiden 
die fasen respectievelijk aan met de begrippen ‘genese’ en ‘verduurzaming’. (Tot op 
zekere hoogte is hier sprake van een analogie met de fasen die Archer onderscheidt 
ten aanzien van de cyclische ontwikkeling van een onderwijssysteem.) De fase van 
genese betreft het proces tot en met de Roc-vorming, tussen 1983 en 1996, de fase 
van verduurzaming die vanaf de Roc-vorming, van 1996 tot 2004. De hoofdpersoon 
is in deze perioden niet alleen bestuurder van een onderwijsorganisatie, maar ook 
bestuurder van een belangenorganisatie. We beschouwen bij de analyse die laatste 
functie niet afzonderlijk, maar betrekken deze bij de analyse van het bestuurderschap 
als zodanig. Uit de data blijkt dat beide functies in sterke mate in samenhang met 
elkaar worden uitgeoefend en niet als afzonderlijke loopbanen kunnen worden 
beschouwd. Er is sprake van één complementaire (bestuurlijke) loopbaan. 

3.3.2 Leiderschap tijdens de fase van ‘genese’

De aanduidingen schoolleider en schoolbestuurder hebben louter te maken met de 
feitelijke functies die de hoofdpersoon successievelijk bekleedt en vooronderstellen 
dus geen theoretisch of paradigmatisch uitgangspunt.

1) Loopbaan 

De loopbaan van de hoofdpersoon is nauw gerelateerd aan de ontwikkeling van de 
organisatie in deze fase. Die heeft een aantal eigen kenmerken en patronen waarop 
we hier wat dieper in gaan. In de eerste plaats is er, zeker in de startperiode van 
het leiderschap, de periode van het pionieren, het starten, uitbouwen en organi-
seren van de organisatie. Gekenmerkt door de afwezigheid van professionaliteit 
en organisatorische maturiteit. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wijze waarop 
de schoolleider schoolleider werd: op voordracht van de medewerkers. Niets is 
vanzelfsprekend, er zijn nauwelijks voorzieningen, er is vooral veel improvisatie. Na 
die startperiode volgt een serie van fusieprocessen die vooral gekenmerkt worden 
door post-fusiefricties en dito trauma’s. De organisatie moet elke keer weer als het 
ware opnieuw vorm krijgen, worden ingericht en uitgelijnd. Van organisatorische 
consolidatie, strategische onderwijsinhoudelijke oriëntatie en culturele pacificatie 
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is aanvankelijk in geringe mate sprake. De gehele organisatie wordt permanent 
onder spanning gehouden door de onzekerheid met betrekking tot de eigen exis-
tentie. Tegelijkertijd is er wel een doorgaande lijn zichtbaar van zich ontwikkelende 
professionalisering van bestuur, management en bedrijfsvoering. Al vrij spoedig 
in de loopbaan is er sprake van externe activiteiten die samenhangen met interne 
processen en bijdragen aan de strategische keuzes. Die activiteiten liggen vooral op 
het bestuurlijk vlak en hebben overwegend een landelijke dimensie. Te noemen zijn 
het lidmaatschap van een Boob, het bestuurderschap van het havo/mbo-convent, 
van de Nso, de AVS en O3, de begeleidingscommissie van de svm-procescoördinatie. 
Soms is er sprake van het voorzitterschap van gremia. De belangrijkste externe 
activiteiten in de ze periode betreffen het bestuurderschap van de Vereniging Bve 
en de overdracht van de huisvesting (Okf). Wat betreft de patronen in de aanpak 
van de hoofdpersoon valt op de gerichtheid op principes en uitgangspunten van 
beleid eerder dan het zoeken naar het pragmatische compromis.

2) Persoon

Wat het leiderschap in deze fase betreft is een aantal terugkerende activiteiten te on-
derscheiden, zijn thema’s herkenbaar en worden gedragspatronen zichtbaar. Daarin 
en daardoor laat zich ook een ontwikkelingsproces met betrekking tot de aard van 
het leiderschap onderkennen zonder dat er sprake is van bewuste en doelgerichte 
oriëntatie van de hoofdpersoon op leiderschapsstijl en leiderschapsontwikkeling. Dat 
proces is niet vooraf beoogd, maar achteraf reconstrueerbaar. Steeds terugkerende 
activiteiten hebben te maken met het organiseren, structureren en codificeren van 
de bedrijfsvoeringsprocessen, zowel in primaire als secundaire zin. Een tweede serie 
activiteiten laat zich bundelen onder de noemer onderwijsinnovatie, te denken valt 
aan de ontwikkeling van het havo/mbo, de mbo+ opleidingen, het winkelproject, 
het ozw-traject, het starten van nieuwe scholen en opleidingen. Tenslotte vallen 
hieronder ook de huisvestingsvraagstukken. In meer thematisch zin laten zich drie 
hoofdlijnen onderscheiden met betrekking tot de gerichtheid van het leiderschap: 
dat zijn de oriëntatie op de leerlingen (deelnemers), de aandacht voor de identiteit en 
waarden en de strategische positionering. Deze drie blijken in de instrumentalisering 
van het leiderschap nauw verbonden te worden en met elkaar actief en bewust in 
verband te worden gebracht. In termen van leiderschapsstijl en –gedrag valt een 
aantal individuele kenmerken op. Er is vaak sprake van tegendraads handelen en 
het maken van eigen keuzes, er wordt niet primair gezocht naar intern of extern 
draagvlak. Zo nodig wordt het conflict aangegaan. Hands-on management wordt 
niet geschuwd.

Wat betreft de patronen die te herkennen zijn valt vooral op dat met name in 
situaties van samenwerking of fusie er niet primair wordt geopereerd op basis van 
feitelijke of veronderstelde machtsdominantie of –monopolie, maar er vooral wordt 
gehandeld op basis van de vraag welke waarden de gesprekspartner huldigt en door 
welke logica deze wordt gedreven. Enerzijds is er dus een sprake van een doelgericht, 
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strategisch opereren, anderzijds wordt daarin wel degelijk rekening gehouden met 
de belangen van de gesprekspartner. (Uiteraard mede als gevolg van het ontbreken 
van een machtspositie.) 

Met betrekking tot de wijze waarop het bestuurderschap van de Vbve is uitgeoefend 
is er sprake van een dubbel handelingsperspectief. Enerzijds is er de oriëntatie op 
de politieke principaal, vertegenwoordigd door het departement en het parlement, 
anderzijds is er de relatie met de achterban, het collectief van de bestuurders in het 
bve. De thema’s waarmee de bestuurder zich bezighoudt, zijn financiën, bekostiging, 
bestuurlijke verhoudingen en daarbinnen de kwaliteitszorg en de informatievoorzie-
ning. Ze zijn vooral strategisch-bestuurlijk van aard en betreffen in sterke mate het 
overheidsbeleid. Uiteraard valt in deze fase vooral op de wijze waarop is omgegaan 
met politieke ontwikkelingen, overheidsbeleid en overheidsdoelstellingen en in het 
verlengde daarvan met externe partijen in het licht van fusie en samenwerking. Ook 
in dit geval zijn enkele patronen zichtbaar en is er sprake van constanten in keuzes 
en gedrag. In de eerste plaats wordt voortdurend gepoogd invloed uit te oefenen op 
besluitvorming in alle daarvoor in aanmerking komende gremia en wordt getracht 
uitkomsten te bewerkstellingen die optimaal tegemoet komen aan de positie van de 
eigen achterban en de belangen daarvan. In de tweede plaats wordt steeds gezocht 
naar nieuwe opties en nieuwe coalities die daaraan een bijdrage kunnen leveren. 

3) Onderwijs 

In Deel III is beschreven wat het overheidsbeleid betekende voor de ontwikkelingen 
in de sector van het beroepsonderwijs. Wij verwijzen daar kortheidshalve naar. In 
het onderdeel Bevindingen hieronder gaan we daar verder op in. Essentieel voor die 
bestelontwikkelingen was de onontkoombaarheid ervan. Er was sprake van wettelijke 
verplichtingen en van wettelijk vastgesteld eisen met betrekking tot continuïteit van 
de organisatie en de inrichting ervan. Deze omstandigheden zijn van cruciaal belang 
geweest voor de ontwikkeling van de organisatie en daarmee voor de loopbaan en 
het handelen van de hoofdpersoon zoals uit de biografische data blijkt.

3.3.3 Leiderschap tijdens de fase van ‘verduurzaming’

1) Loopbaan

Wat de kernactiviteiten in deze fase betreft, zien we een sterke nadruk op de her-
oriëntatie op de bestuurlijke vormgeving en inrichting van de eigen organisatie, 
de onderwijsvernieuwing en de ontwikkeling van gemeenschappelijke waarden en 
daarbij passende cultuur. De thema’s die zich laten onderscheiden, zijn de volgende: 
onderwijsinnovatie, governance en leerling-gerichtheid. De relaties met de omgeving 
worden versterkt en geconsolideerd, samenhangend met de noodzaak de organisatie 
meer te verankeren in de samenleving. Tegelijkertijd wordt door de introductie 
van nieuwe organisatieprincipes en de nadruk op prestaties op allerlei niveaus de 
organisatie onder een permanente spanning gebracht. Er wordt gestuurd ‘op span-
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ning’. Die spanning komt als het ware in de plaats van de spanning die het gevolg 
was van de strijd om het voortbestaan. Door de organisatie meer in verhouding 
te brengen met de omgeving, wordt het principe van eenheid vervangen door het 
streven naar regionale verbondenheid en worden de contouren zichtbaar van een 
(netwerk)organisatie die haar binding ontleent aan de waardeoriëntaties. Wat 
betreft het bestuurderschap van de belangenorganisatie ontstaat het volgende beeld: 
centraal staan daarin de bestuurlijke verhoudingen en daarmee samenhangende 
onderwerpen als bekostiging en wet- en regelgeving. Wat betreft de activiteiten 
wordt dat zichtbaar in de dossiers lesurenverplichting, examinering, Web II, het 
maatschappelijk ondernemerschap en het fraudedossier.

2) Persoon

Wat deze aspecten betreft vallen enkele patronen op die verschillen ten opzichte 
van de eerdere fase. Het leiderschap krijgt een meer normatief, prestatief en waar-
degeoriënteerd karakter en er wordt meer aandacht besteed aan het belang van de 
ontwikkeling van tradities en gemeenschappelijke rituelen.

Als patronen in de wijze van het besturen van de belangenorganisatie zijn in deze 
periode de volgende waar te nemen: een relatief onafhankelijke stijl van opereren 
binnen de eigen portefeuille met een secundaire aandacht voor het draagvlak bij 
de achterban, de geneigdheid het verschil van mening te zoeken en het conflict, 
bijvoorbeeld met het Colo of binnen het bestuur, aan te gaan, de neiging eerder 
naar achterliggende principes te kijken dan naar haalbaarheid en de oriëntatie op 
inhoudelijke beïnvloeding en agendasetting. 

3) Onderwijs

In de periode na de in voering van de Web is de externe druk op de organisatie 
aanmerkelijk minder hectisch en beperkt zich de invloed van het systeem, de 
Web, op met name interne bedrijfsvoeringsvraagstukken. Het betreft dan vooral 
de invoering van kwaliteitszorgsystemen, examenprocedures en de onderwijs- en 
examenregelingen.

3.4 Bevindingen

3.4.1 Leiderschap tijdens de fase van ‘genese’

Zoals eerder uiteengezet, maken we gebruik van de frames van Bolman en Deal 
voor het nader duiden van de aard van het leiderschap (zie deel II). Daarna gaan 
we in op de aard van de relatie tussen dat leiderschap en omgevingsfactoren. Als 
we allereerst de organisatie vanuit het perspectief van de vier frames in de fase van 
genese bezien dan zijn respectievelijk de volgende waarnemingen te doen. Daarbij 
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gaat het ons om de dominante aspecten en gaan we voorbij aan nuanceringen die 
altijd te maken zijn, zeker in fases van ontwikkeling en in complexe omstandigheden. 

– Structuurkader: er is sprake van geringe stabiliteit, verwarring en spanning. Dat 
geldt zowel voor de pre-fusiefase waarin sprake is van pionieren en opbouw als 
voor de diverse stadia na achtereenvolgende afzonderlijke fusietrajecten.

– Human-resourcekader: de medewerkers verkeren in onzekerheid met betrekking 
tot hun baan en met betrekking tot de toekomst van de organisatie. Ook is 
onduidelijk welke gevolgen de inhoudelijke ontwikkelingen hebben voor hun 
vak en eigen competenties.

– Politiek kader: de strijd om machtsverhoudingen en de rol van persoonlijke 
ambities is dominant. Er is sprake van een permanente conflictsituatie met 
winnaars en verliezers.

– Symbolisch kader: er is sprake van verlies van eigen (pre-fusie) identiteit en 
zekerheid. De organisatie moet weer opnieuw een doel kiezen. Het verleden 
vertegenwoordigt het verlorene en transformeert voor de mensen tot ideaal. 

Gedurende deze gehele fase ligt het accent van het leiderschap673 van de organisatie 
bij de bestuurlijke, organisatorische en beheersmatige functie. Het dominante per-
spectief is dat van het structuurkader. Human resourcemanagement, afgezien van het 
logistiek-organisatorische en administratieve aspect daarvan, ontbreekt overwegend 
in het aandachtsveld. Het politieke kader is sterk aanwezig: er wordt onderhandeld, 
er is sprake van powerplay en er worden coalities gesloten. Externe existentiële 
dreiging wordt expliciet geïdentificeerd en gebruikt als legitimering voor interventie 
en gedrag: het nieuwe doel is overleven. Het symbolische kader krijgt in beperkte 
mate aandacht. Er worden nieuwe oriëntaties ontwikkeld: leerlingen, waarden en 
innovatie. Door het ontbreken van een gemeenschappelijke organisatorische en 
culturele voedingsbodem is echter het effect daarvan nog gering. Het leiderschap 
in deze fase is gedeeltelijk het gevolg van de respons op de ontwikkeling waarin de 
organisatie zich bevindt, maar kan niet los gezien worden van persoonlijke oriëntaties 
en eigenschappen. Er is de gerichtheid op het belang van de leerling en deelnemer. 
Dat wordt zichtbaar in zowel de beleidsmatige aandacht voor leerlingenzorg en –be-
geleiding, de ontwikkeling van specifieke opleidingen voor specifieke groepen zoals 
het havo/mbo, de tussenopleiding, de opleidingen voor slechtzienden en blinden, 
de mbo+-opleiding en de Amsterdamse School voor probleemleerlingen en de 
wijze waarop leerlinguitval steeds meer wordt geproblematiseerd en als strategisch 
thema wordt gepositioneerd. Dominant lijkt echter de gerichtheid op structuren 
en systemen, de architectuur van de organisatie, meer dan op mensen en cultuur. 
Daarbij zijn het conflictzoekende en het spelen van het machtsspel sterke drijvers 
van het feitelijk optreden. De ambitie ligt in het bij elkaar krijgen en houden van 
de organisatie gekoppeld aan een sterke positie op de markt. Het leiderschap lijkt 

673 Matthys constateert dat bij zijn respondenten, universitair opgeleiden afkomstig uit een arbeids-
milieu, er sprake is van afwijzing van leidinggevende functies, Matthys, Doorzetters, 348.
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overigens gebaseerd te zijn op het ‘metis’-principe 674: praktische kennis die, deels 
onbewust, is gestoeld op ervaring en aangeboren schranderheid, aangevuld door 
intuïtie en ‘een zesde zintuig’. De belangrijkste factoren met betrekking tot het 
leiderschap in de fase van genese lijken de persoonlijkheidsstructuur en de eigen 
ambities. Op het niveau van de loutere existentie, de (bestuurlijke) structuur en 
de organisatie blijken deze dominanties in het leiderschap voor deze fase effectief 
te zijn. Men zou het leiderschap in deze fase overwegend transactioneel kunnen 
noemen, dat wil zeggen dat er vooral gebruik wordt gemaakt van instrumenten als 
onderhandelingsstrategieën en belonen en straffen. 

De externe, politieke constellatie – het systeem – waar de bestuurder mee te 
maken heeft, is die van een regulerings- en wetgevingstraject – svm-operatie en 
Roc-vorming – dat ingrijpende verandering in het publieke onderwijsdomein 
tot gevolg heeft en dat existentiële gevolgen dreigt te hebben voor de organisatie 
waaraan hij leiding geeft. De opties die aan de orde zijn, zijn globaal genomen de 
volgende: 1) de ontwikkelingen accepteren en binnen dat kader zoeken naar een zo 
optimaal mogelijke positionering van de instelling (opportuniteitsprincipe) en 2) 
de continuïteit van de eigen organisatie als uitgangspunt nemen voor strategie en 
keuzes en daarbij het ontwikkelingsverloop van wetgeving en de effecten daarvan 
op de omgeving zoveel mogelijk proberen te beïnvloeden (continuïteitsprincipe). 
Optie twee vooronderstelt dat de specifieke toegevoegde waarde en de strategische 
handelingsruimte van de eigen instelling groot genoeg is om een eigenstandige 
positie met succes te kunnen volhouden en dat het mogelijk is op grond daarvan 
coalitiepartners te vinden. Kennelijk is de bestuurder hiervan overtuigd en durft 
hij de confrontatie aan die het gevolg is van het varen van een eigen koers. Het 
strategisch handelen van de bestuurder heeft een dubbele dimensie. Het bestaat uit 
het beïnvloeden van het politieke domein enerzijds en het beïnvloeden van keuzes 
van collega-bestuurders anderzijds. In het eerste geval wordt gebruik gemaakt van 
alle ter beschikking staande netwerken en relaties, alsmede van de functionele 
posities die hij als bestuurder en vertegenwoordiger van belangenorganisaties in-
neemt. In het tweede geval oefent hij vooral invloed uit door overleg, overtuiging 
en expertise. Daarbij staat één argument centraal en maakt hij daarmee gebruik 
van de bij gesprekspartners overheersend sentiment, dat van het verlies van de, 
al of niet vermeende, eigen identiteit en waardecomplexen die de partners zowel 
als opdracht – het ‘erfgoed' – en als inspiratiebron – de missie – beschouwen. 
De bestuurlijke strategie heeft eveneens een dubbele doelstelling: existentie (op 
eigen condities) en continuïteit. Existentie betekent in het licht van de politieke 
omstandigheden: voldoen aan de eisen van de wet. Voortbestaan betekent in het 
licht van de omgevingssituatie (te typeren als vooral concurrerend),: beschikken 
over voldoende omvang om niet in een latere fase alsnog door marktontwikkelingen 
te moeten opgaan in een andere organisatie.

674 J.C. Scott, Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed (New 
Haven/London 1998), 329.
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De wijze waarop wordt getracht die beide doelstellingen te realiseren, bestaat uit 
een mengeling van handelings- en gedragspatronen. In de eerste plaats wordt elke 
opportuniteit aangegrepen om de eigen positie te versterken. Daarbij is ook sprake 
van een portie toeval of geluk, maar als dat zich voordoet wordt het onderkend 
en onmiddellijk gebruikt. Tegelijkertijd wordt op een onorthodoxe manier naar 
de omgeving gekeken. Die wordt in principe als onbeperkt beschouwd, zowel in 
geografische zin als in de zin van potentiële partners. Een essentieel strategisch 
aspect van het gedragsrepertoire is het onderkennen van en tegemoet komen aan de 
belangen en daarmee de waarden van gesprekspartners. Het gesprek wordt gevoerd 
op basis van argumenten en niet op basis van verschil in machtspositie. Als finale 
toetssteen voor feitelijke bestuurlijke besluitvorming geldt de mogelijkheid de eigen 
waarden van de organisatie te handhaven.

Door deze wijze van opereren blijkt het mogelijk te zijn de ruimte van de wet maxi-
maal te exploreren en uitkomsten te bewerkstellingen die dan wel passen binnen 
de tekst van de wet, maar niet geheel overeen komen met de bedoelingen van de 
wetgever. Dat leidt er toe dat de uiteindelijke positie van de instelling in het licht van 
de beoogde politieke doelstellingen afwijkt van die doelstellingen en dat daarmee in 
zekere zin sprake is van een geslaagde interventiestrategie. De organisatie die uitein-
delijk ontstaat door deze wijze van opereren heeft kenmerken die als zodanig niet 
aansluiten bij de doelstellingen van de wet. Zij is bovenregionaal en strekt zich feitelijk 
uit over regio’s die geen gemeenschappelijke kenmerken hebben. Zij verhindert in 
meerder regio’s de totstandkoming van Roc’s die een regionale monopoliepositie 
in nemen en kan in die zin worden beschouwd als een verzwakkende factor met 
betrekking tot de taakstelling van de Roc’s. Zij houdt door haar voortbestaan de 
levensbeschouwelijke kern in stand die wordt geïdentificeerd met de traditionele 
verzuiling en is in die zin niet de ‘moderne’ instelling die de ontwerpers van de wet 
voor ogen hadden. De invloed die de bestuurder uitoefent als vertegenwoordiger 
van belangenorganisaties – bijvoorbeeld de Vbve en begeleidingscommissie Proco 
bve – met het oog op de belangen van zijn schoolorganisatie is niet in te schatten. 
Hij wordt gezien en erkend als tegenstander van de doelstellingen van de wetgever, 
maar over de materiële effecten daarvan op de positie van zijn school kan niets met 
zekerheid worden gezegd. De essentiële drijfveer voor zijn optreden lijkt uiteindelijk 
de eigen waardeoriëntatie te zijn die fundamenteel afwijkt van de overheersende 
politieke en maatschappelijke ideologie die de basis is van het beleidsstreven. 

Als we het optreden van de bestuurder in het publieke arena nader duiden op grond 
van de indelingen van Wolthuis, dan komen we tot het volgende beeld. In de rol 
van schoolleider en –bestuurder maakt hij deel uit van de categorie systeeminterne 
belangengroepen, in tegenstelling tot de belangengroepen die structureel deel 
uitmaken van het politieke bestel. Gezien zijn specifieke positie daarbinnen behoort 
hij tot de professionele belangengroep. De belangrijkste competentie van deze groep 
is zijn expertise. Dat is ook zijn belangrijkste hulpbron, naast het netwerk dat de 
bestuurder van een belangenorganisatie ter beschikking staat, daardoor beschikt 
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hij over een extra kennis- en expertisevoorsprong. Voor zover hij invloed uitoefent, 
is dat het gevolg van de volgende, door Wolthuis onderscheiden, eigenschappen. 
Hij beschikt over een visie op de gewenste inrichting van het onderwijs, hij maakt 
gebruik van een relatief sterke uitgangspositie op grond van zijn professionele 
expertise en zijn onderwijskundige en levensbeschouwelijke opvattingen. In zijn 
optreden is de cultureel-ideologische component dominant675. Dat beeld komt 
overeen met de indeling in belangengroepen, de wijze van opereren en de structurele 
context waarin ze dat doen zoals Wolthuis die heeft beschreven met betrekking tot 
de aard van het systeem en de aard van de interactie. Systeeminterne professionele 
belangengroepen werken op basis van expertise en interne initiatieven met behulp 
van professionele druk en dat leidt tot culturele pluriformiteit en specialisatie 
binnen het systeem. Daarbij maken ze vooral gebruik van wat Archer transversie-
momenten heeft genoemd. Het doel van hun optreden heeft vooral te maken met het 
bevorderen van diversificatie, het open houden van zoveel mogelijk opties binnen 
een gegeven wettelijk kader. Als bestuurder van de Vbve betrof dat dus een situatie 
met een beperkte onderhandelingspositie, gezien de relatief zwakke positie die de 
vereniging in die periode nog had, en met beperkte effecten die vooral zichtbaar 
werden binnen de wetgeving.

De beïnvloedingsprocessen in termen van ‘linking outcomes to events’ zien er in 
schema gezet als volgt uit (zie figuur 5). Het bovenste schema geeft aan hoe het 
leiderschap intermedieert tussen beleid (systeem) en organisatie. Het onderste 
schema geeft aan hoe het leiderschap het systeem beïnvloedt en daarmee indirect 
ook weer de organisatie. 

Figuur 5: beïnvloedingsprocessen

systeem

leiderschap

leiderschap

- organisatie 
- systeem

- systeem 
- organisatie 

systeem

675 Wolthuis, Lower Technical Education, 38.
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3.4.2 Leiderschap tijdens de fase van ‘verduurzaming’

In deze fase levert het toepassen van de vier frames op de stand van zaken in de 
organisatie het volgende beeld op. 

– Structuurkader: er is in mindere mate sprake van verwarring en onduidelijkheid, 
gezien de zekerheid van continuïteit. De stabiliteit is toegenomen. 

– Human-resourcekader: er is voor de medewerkers meer zicht op de eigen positie 
en toekomstige ontwikkelingen. Mensen kunnen hun aandacht richten op 
primaire proces en de primaire taak van de organisatie. 

– Politieke kader: de existentiële ‘dreiging’ ligt niet meer extern, maar intern: 
neiging tot consolidatie en rust en het zoeken van nieuwe zekerheid. De behoefte 
aan een nieuwe ‘sense of urgency’ ontstaat. 

– Het symbolische kader: er ontstaat mentale ruimte voor en behoefte aan een 
nieuwe gemeenschappelijke identiteit en de ontwikkeling van nieuwe tradi-
ties.

Het leiderschap in deze fase transformeert met de ontwikkeling van de organisatie. 
De dominanties verschuiven, er ontstaat meer balans tussen de perspectieven en 
ze krijgen een nieuwe inhoud. (Opgemerkt moet worden dat in deze periode de 
hoofdfunctie van de hoofdpersoon bij een externe organisatie lag en in die zin de 
bestuurlijke leiderschapsfunctie binnen de organisatie grotendeels was belegd bij de 
andere leden van het College van Bestuur.) Gezien vanuit de optiek van het struc-
tuurkader is er sprake van gerichtheid op het ‘op spanning houden’ van de organisatie 
met name door te variëren op en te experimenteren met de aard van de bestuurlijke 
inrichting. Er ontstaat ook spanning door het streven naar regionale verankering 
enerzijds en de versterking van de gemeenschappelijke belangen anderzijds. Vanuit 
het human-resourcekader wordt voor het eerst structureel en bestuurlijk prioriteit 
gegeven aan dit aspect van de organisatie, ook in termen van bestuurskracht. (Het 
nieuw aangetrokken derde lid van het CvB krijgt deze portefeuille.) Er wordt hrm-
beleid ontwikkeld vanuit strategisch perspectief, scholing maakt daar deel van uit. 
Gezien door de bril van het politieke kader wordt de sturing zichtbaar op verbetering 
van prestaties, onder andere door het afsluiten van formele contracten en het 
werken met resultaatverplichtingen. De onderhandelingen gaan over de te bereiken 
resultaten. De noodzaak te groeien wordt als nieuwe ’urgentie’ geïdentificeerd en 
gehanteerd. Het symbolisch kader biedt zicht op nieuwe ontwikkelingen en het 
continueren van eerder gehanteerde instrumenten. Er worden nieuwe ‘tradities’ en 
gebruiken geïntroduceerd, vaak gebaseerd op het consistenter omgaan met missie 
en toetsstenen. Voor onderwijsvernieuwing worden ijkpunten ontwikkeld. Het 
leiderschap krijgt een meer normatief, waardegeoriënteerd karakter. (Het belang van) 
leerlingen komt steeds meer centraal te staan bij de gemeenschappelijke oriëntaties.

Het leiderschap van de hoofdpersoon ontwikkelt zich in de duurzaamheidsfase 
in de richting van het transformationeel leiderschap. De motivationele factoren 
bestaan steeds meer uit normen en waarden en er wordt meer gestuurd op de 
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behoeften van de mensen. Gestreefd wordt naar een organisatie die van betekenis 
is en betekenis geeft. Daarop is de toenemende oriëntatie op de omgeving en de 
bewustwording van het publieke belang van de organisatie van grote invloed. Dat 
proces is ook waar te nemen in de ontwikkeling van het bestuurderschap van de 
belangenorganisatie. Niet langer lijkt de overheid, het departement van onderwijs, 
de belangrijkste tegenspeler te zijn in de belangenbehartiging maar een andere 
partij: het Colo, de organisatie van de kenniscentra, de opvolgers van de landelijke 
organen beroepsonderwijs. Er is sprake van een wezenlijke paradigmashift. De 
positie van de Bve Raad was versterkt, maar in de post-Webperiode ontbraken de 
aangrijpingspunten voor wezenlijke uitoefening van invloed. Die beperkte zich 
dan ook tot reageren op issues en het accommoderen daarvan binnen de eigen 
achterban. 

De autobiografische data en de bevindingen hierboven hebben tot de waarneming 
geleid dat de organisatie waaraan leiding werd gegeven in de ontwikkelingsfase tot 
Roc en de periode vlak daarna vooral georiënteerd was op het eigen voortbestaan 
op grond van de doelstelling eigen waarden zo veel mogelijk de handhaven, 
waarbij de interne bestuurlijke vraagstukken en de beheersmatige functie centraal 
stonden. De oriëntaties van het leiderschap vertonen echter in deze fase een dub-
bel perspectief: enerzijds is er sprake van een interne gerichtheid op structuren 
en systemen, de architectuur van de organisatie, anderzijds is er sprake van een 
externe ‘open’ oriëntatie op de omgeving, waarin kansen en ontwikkelingen 
worden gezien en toegepast. De wet is nadrukkelijk van invloed op de vormge-
ving en het functioneren van de specifieke organisatie, daarbij zien we dat het 
feitelijk leiderschap van de hoofdpersoon ook functioneert in het verlengde van 
overheidsdoelstellingen en het daaraan zijn met name interne oriëntaties ontleent. 
In die zin staat het leiderschap in functie van het systeemgedreven karakter van 
het Roc-bestel. Dat leiderschap echter wordt in de autobiografie in sterke mate ook 
bepaald door oriëntaties die mede zijn gevormd op basis van de eigen waarden 
en de eigen wijze van zijn. Deels versterkt dat het systeemgedreven aspect van de 
organisatie, deels komt dat tot uiting in het creatief zoeken van eigen oplossingen 
en eigen vormgeving voor zover de wet die ruimte geeft. Voor een deel is dat een 
contingentiefactor, voor een deel is er wellicht sprake van de omstandigheid die de 
Engelsen aanduiden met ‘to rise to the occasion’. De uitkomst is een Roc-instelling 
met een hoog sui generis-karakter, maar nog steeds sterk systeemgedreven. Pas in 
de volgende fase, die van verduurzaming, is een trend richting contextgedrevenheid 
en omgevingsoriëntatie waar te nemen. Het kenmerkende van het leiderschap van 
de hoofdpersoon in het licht van de interactie tussen individu en systeem ligt dus 
in het gegeven dat hij enerzijds qua persoonlijkheid, competenties en primaire 
oriëntatie voldeed aan het type leiderschap dat door overheidsbeleid impliciet 
werd voorondersteld en anderzijds op grond van diezelfde individuele geaardheid 
en oriëntaties zich maximaal probeerde te ontrekken aan dat beleid en daarmee 
om in termen van Bourdieu te spreken toch weer zijn eigen ‘champ’ creëerde die 
paste bij zijn specifieke habitus. Hij beschikte anders gezegd kennelijk over een 
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juiste constellatie van eigenschappen en een eigen individuele oriëntatiemix om 
in de hectiek van de ontwikkelingen overeind te blijven.

Archer heeft gewezen op de verhouding individu-systeem als machtsvraagstuk 
dat ook schuilgaat in het onderwijssysteem. Uit de autobiografische data blijkt 
dat die relatie zowel reciprook kan zijn als cyclisch. We maken dat zichtbaar in 
onderstaande figuur. Daarin bestaat op systeemniveau 1 de interactie tussen 
systeem en individu en op niveau 2 tussen individu en organisatie.

Figuur 6: interactiepatronen

systeem

actor

actor

systeem

systeemniveau 1

systeemniveau 2

4. Professionele habitus en jeugdervaringen: een 
interpretatie 

4.1 Toelichting

In dit hoofdstuk ronden we de analyse van de autobiografische data af. We pogen 
meer inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop de ervaringen uit 
de jeugdjaren en de uitkomsten van de primaire socialisatie verband houden met 
het latere optreden als schoolleider en schoolbestuurder. Het gaat daarbij niet om 
causale verklaringen, maar om de vraag of de professionele habitus zich mede laat 
begrijpen uit de wijze waarop de persoonlijkheidsontwikkeling zich heeft voltrok-
ken. Uit de socialisatieliteratuur, zie deel II, 1.3 voor de theoretische achtergronden 
van dit hoofdstuk, hebben we geleerd dat de persoonlijkheidsontwikkeling in de 
(vroege) jeugdjaren van belang is voor de wijze waarop het individu zich op latere 
leeftijd verhoudt tot de wereld en dat zijn waardeoriëntaties daar ook voor een groot 
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deel mee samenhangen. Claussen duidt ze aan als ‘the quintessential expression of 
a life review’676, en het levenslooponderzoek richt zich ook specifiek op dit type 
individugebonden verschijnselen. Levensgeschiedenissen achterhalen drijfveren, 
oriëntaties en de zoektocht naar satisfactie. In die zin vormen ze de cumulatie 
van identiteit(sontwikkeling), acties en activiteiten en keuzes, tezamen met herin-
neringen en terugblikken, beperkt door de kaders van het heden.677 Dat betekent 
dat we dit hoofdstuk tot op zekere hoogte ook theoretische verwachtingen toetsen 
aan feitelijke ontwikkelingen in een concrete levensloop. Het handelen van de 
hoofdpersoon in zijn latere leven kan begrepen worden uit de interpretatieve duiding 
van zijn levensloop in een eerdere fase. Zoals Clausen formuleert met betrekking tot 
zijn onderzoeken naar levenslopen: ‘I repeatedly found myself coming back to the 
concept of identity’. Hij beschouwt de levensloop als de intra-individuele organisatie 
van persoonlijke gebeurtenissen en het verloop daarvan. Levenslopen lenen zich dus 
in het bijzonder voor het onderzoek naar het proces van individuele waardeontwik-
keling in relatie tot de individuele identiteitsvorming en socialisatieprocessen.678 

Dit hoofdstuk kan worden beschouwd als het scharnier tussen de analyse van de 
biografische data en de thematische beschouwing in het slotdeel. De status en de 
pretentie ervan zijn echter bescheiden. Beoogd is niet een (diepte-)psychologische 
analyse te geven van de persoonlijkheidsontwikkeling. Ook gaan we niet in op de 
meer antropologische observaties over de psychologische, cognitieve en emotionele 
gevolgen van het opgroeien in specifieke gezinssituaties. Hrdy wijst onder andere op 
het effect van het opgroeien in een brede familiekring op het zelfvertrouwen en de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals inlevingsvermogen, van kinderen.679 
Het gaat ons om het meer sociologisch perspectief daarop gezien de vraagstelling 
van deze studie als zodanig. We proberen daarbij wel voor ogen te houden wat 
Dresden heeft gezegd over de valkuil van de biograaf: de neiging van de auteur 
de hoofdpersoon van de biografie te voorzien van een gefixeerde identiteit alsof 
de hoofdpersoon geen ander leven kon leiden dan het leven dat hij geleid heeft.680

Ook hier passen we het model toe dat we eerder hebben omschreven als ‘linking 
outcomes to events’. Met andere woorden: we geven eerst een beknopt overzicht van 
de belangrijkste kenmerken van het functioneren van de schoolleider en school-
bestuurder. We doen dat door naar drie dimensies van dat functioneren te kijken: 
het gedrag, de handelingen en de oriëntaties. Zoals we eerder hebben laten zien, 
zijn dit de drie aspecten die verband houden met de wijze waarop identiteit in de 
praktijk zichtbaar wordt. De persoonlijkheidsstructuur herkennen we in de praktijk 
van het handelen. We gaan dus uit van de data in de autobiografie die met deze 
drie aspecten verband houden. Dat doen we niet uitputtend, maar we benoemen 
676 Giele & Elder, Methods of Life Course research, 195. 
677 Clausen, J.A., Life Reviews and Life stories, in: Giele & Elder, Methods of Life Course research, 73. 
678 Ibid., 189.
679 S.B. Hrdy, Tinbergen and the Psychological Implications of Humankind’s Deep History of Cooperative 

Child-rearing, Nico Tinbergenlezing 2010.
680 Dresden, Over de biografie, 241.
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dominante patronen en geven daar in voorkomende gevallen concrete voorbeelden 
bij die te maken hebben met concrete situaties en concrete acties. Vervolgens geven 
we beknopt weer wat de voornaamste bevindingen zijn met betrekking tot de 
jeugdjaren en de identiteitsontwikkeling. Tenslotte wijzen we op duurzame patronen 
en mogelijke correlaties. 

4.2 De latere loopbaan

Wanneer we de relevante data uit de levensloop proberen te categoriseren op grond 
van de drie aspecten van het functioneren als schoolleider en –bestuurder, dan 
komen we tot de volgende bevindingen.

Het gedragsaspect: de hoofdpersoon zoekt niet primair naar draagvlak voor zijn 
opvattingen en activiteiten. Hij opereert relatief onafhankelijk en conformeert zich 
nauwelijks. Hij is eigengereid en niet conflictmijdend. Als voorbeelden daarvan zijn 
te noemen: zijn aanpak bij de Roc-vorming, het omgaan met slecht functionerende 
collega’s en de wijze van optreden bij de Okf-operatie. Dit gedrag hangt samen met 
zijn oriëntatie op structurele vraagstukken en is minder het gevolg van individuele 
betrokkenheid. 

Het handelingsaspect: de hoofdpersoon is innovatief en maakt gebruik van kansen. 
Vaak hangt dat samen met het belang van leerlingen in termen van vernieuwing van 
het onderwijs dat moet leiden tot betere kansen. Leerlingenzorg is een belangrijk 
drijfveer voor het feitelijk handelen. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in structurele, 
beleidsmatige aspecten van thema’s en onderwerpen en minder in individuele, 
incidentele problematiek. Als voorbeelden noemen we: de overname van de havo-
toppen, het schrijven van Web II vanuit het leerlingperspectief en de ontwikkeling 
van onderwijsprogramma’s voor blinden en slechtzienden. 

Het oriëntatie-aspect: de hoofdpersoon is gericht op thema’s die samenhangen met 
levensbeschouwelijke en identiteitsvraagstukken, ook in verband met leerlingenzorg. 
Hij is eerder structuur- en systeemgericht dan mens- en cultuurgeoriënteerd. 

Zoals reeds geconstateerd, lijken zijn potenties pas in zijn functies als directeur en 
bestuurder goed tot hun recht te komen. Er is echter eerder sprake van toeval en 
samenloop van omstandigheden bij de loopbaanontwikkeling dan van bewuste 
keuzes. De hoofdpersoon had de intentie om te promoveren, maar werd gevraagd 
de leiding van de school op zich te nemen. Omdat hij inmiddels had ontdekt daar de 
talenten voor te bezitten, maakte hij deze stap, waarmee hij een beslissende wending 
aan zijn loopbaan gaf. De politieke en beleidsmatige externe ontwikkelingen droegen 
vervolgens sterk bij aan zijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het 
lijkt erop dat pas in de latere professionele carrière er meer evenwicht en symmetrie 
ontstaat tussen sociale en persoonlijke identiteit. In deze loopbaanfase is er, wel-
licht voor het eerst, sprake van de aanwezigheid van een adequaat en substantieel 
‘identiteitskapitaal’. Door zijn bestuurlijke activiteiten breiden zijn functionele en 
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sociale contacten zich sterk uit en blijkt dat hij zich daarin functioneel adequaat kan 
presenteren. Hij heeft een natuurlijk gezag en is intellectueel tegen zijn omgeving 
en de vraagstukken waar hij mee te maken krijgt opgewassen. Van een tekort, zoals 
eerder beschreven, is geen sprake meer. Hij vervult relatief veel bestuurs- en neven-
functies naast zijn reguliere baan en is daarbij vooral geïnteresseerd in vraagstukken 
van strategisch-bestuurlijke aard en functioneert adequaat in het machtsspel dat 
wordt gespeeld in de onderwijs-arena. 

Tot op zekere hoogte was hij bij toeval de ‘juiste man op de juiste plaats op het 
juiste moment’ en leken zijn persoonlijkheid en karaktereigenschappen te passen 
bij de eisen die de omstandigheden op een bepaald moment stelden. Juist zijn 
eigenzinnigheid, de neiging tot solisme en het zich weinig aantrekken van de me-
ning van anderen, bleken in de situatie van politieke onzekerheid en onduidelijke 
machtsverhoudingen bij te dragen aan het proactief en adequaat acteren in de 
educatieve arena van de jaren negentig. Op deze momenten expliciteert hij ook 
zijn opvattingen, gebaseerd op ervaringen uit het verleden, en worden die de vaste 
bestanddelen van zijn beleidskeuzes: hij onderkent de zwakke positie van de leer-
ling binnen de werking van het bestel, hij onderschrijft het principiële belang van 
waardegedreven onderwijs en hij ontwikkelt een visie op de aard van de moderne 
onderwijsorganisatie.

Tegelijkertijd blijft de neiging tot mentale en sociale distantie herkenbaar. Zijn 
optreden in het programma Buitenhof is daar een voorbeeld van: hij vraagt geen 
toestemming of instemming aan zijn mede-bestuursleden van de Bve Raad. Hij 
gaat conflicten niet uit de weg en is bereid zich uit schijnbare achterstandssituaties 
terug te vechten. Daarbij is hij meer de man van visie en strategie dan van binding 
en gemeenschap. Zijn ‘psychologisch lidmaatschap’ blijft, zo lijkt het, beperkt 
tot de ‘vereniging’ die hij zelf is en die slechts uit één lid bestaat. In zijn sociale 
contacten hanteert hij het rationaliseringsmechanisme. Hij identificeert zich niet 
met de organisatie en de medewerkers, wel met het ideeëngoed dat de organisatie 
vertegenwoordigt. In de gegeven politieke en beleidsmatige constellatie leek hij 
op zijn plaats; in een genormaliseerde situatie van stabilisatie en consolidatie 
minder. Zoals we hebben gezien, was dit ook ten diepste de reden van zijn vertrek 
als bestuurder. Gegeven zijn specifieke persoonlijkheidstructuur en zijn door 
ervaringen ontwikkelde habitus was de arena van tegengestelde belangen in de 
periode waarin hij schoolleider en bestuurder was zijn natuurlijke habitat. ‘He 
rose to the occasion’.

De periode waarin de hoofdpersoon als onderwijzer werkt in een Rotterdamse 
achterstandswijk is kort, maar blijkt later van grote invloed te zijn op zijn opvattingen 
over onderwijs en zijn waardeoriëntaties. Vervolgens is hij een goed functionerende, 
doch wederom overwegend solistisch opererende, leraar en concentreert hij zich 
in deze periode volledig op zijn avond- en deeltijdstudie. Buiten werk en studie 
zijn de sociale activiteiten beperkt. Herkenbaar is dan ook weer het betrekkelijke 
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isolement waarin hij lijkt te gedijen. De ontwikkeling van zijn sociale identiteit lijkt 
in deze periode niet groot. Dit in tegenstelling tot zijn intellectuele ontplooiing. 

4.3 Jeugdjaren en scholing

Het corpus aan waarden dat de hoofdpersoon door het gezin waarin hij opgroeit, 
krijgt aangereikt is zowel wat betreft diepgang als omvang niet groot. Hij komt 
zijdelings in aanraking met geloof en geloofswaarden, maar dit leidt niet tot verin-
nerlijking ervan. De burgerschaps- en sociale waarden waarmee hij wordt gecon-
fronteerd zijn bepaald door het (ongeschoolde) arbeidersmilieu waar hij overwegend 
in verkeert en zijn verbonden met kenmerken als ‘overleven’, ‘handhaven’ (ook in 
fysieke zin), conflicten en onzekerheid. 

Distantie lijkt de belangrijkste handelingsdispositie te zijn. Op basis hiervan houdt 
hij zich staande en deze houding bepaalt ook zijn rol in het gezin. Samengevat: de 
primaire socialisatie heeft in deze periode een beperkt bereik. Er is wellicht sprake 
van asymmetrie en disbalans tussen de ontwikkeling van zijn sociale identiteit en zijn 
persoonlijke identiteit. De laatste wordt sterk bepaald door het besef van milieu en 
afkomst en ervaren als tekort en uit zich in eenzelvigheid en op-zich-zelf-gerichtheid. 
De gebrekkige wereldoriëntatie en het ontbreken van rolmodellen zijn er wellicht 
ook de oorzaak van dat hij geen specifieke loopbaanambities heeft. De gang naar 
de kweekschool had geen andere ratio dan het advies van een lerares, gevoed door 
het door haar vermoede epistolair talent. 

De periode tot aan zijn gang naar de kweekschool op 18-jarige leeftijd wordt vooral 
gekenmerkt door de relatief geringe omvang en kwaliteit van de sociale context 
van de hoofdpersoon. Zijn sociale bindingen zijn beperkt. Zijn ervaringswereld 
in termen van de aanwezigheid van betekenisgevende anderen of betekenisvolle 
fenomenen is bescheiden van zowel aard als omvang. Hij doet weinig ervaring op 
met het creëren van sociale netwerken. Het ontbrak aan een stevige thuisbasis die 
zorg droeg voor het zelfvertrouwen dat nodig is voor een adequate zelfpresentatie. 
Zijn ‘identiteitskapitaal’ is beperkt van omvang en dat geldt ook voor zijn sociale en 
culturele netwerken. In zijn mulo- en kweekschooltijd, wanneer hij wordt geconfron-
teerd met mede-leerlingen uit andere milieus, raakt hij zich scherp bewust van de 
kwaliteit van het milieu waaruit hij afkomstig is.. Het krijgen van een nieuwe naam 
lijkt de symbolische bevestiging van zijn nieuwe leven dat begint op de kweekschool. 
In deze fase, met name na de periode in de eerste leerkring is sprake van verdieping 
van zijn primaire socialisatie, ontplooiing en ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

4.4 Analyse

In retrospectief kunnen we bij de interpretatie van de data uit de autobiografie 
twee belangrijke patronen identificeren. In de eerste plaats lijkt er sprake te zijn 
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van een keten van samenhangende ervaringen en bijbehorende reflecties van de 
hoofdpersoon die uiteindelijk van invloed zijn op de aard van zijn waardeoriëntaties 
en dominante aspecten in zijn handelen en gedrag in zijn latere, professionele 
leven. Die keten bestaat uit zijn persoonlijke ervaringen als leerling in het lager en 
voortgezet onderwijs, zijn ervaringen als onderwijzer in een achterstandswijk en 
zijn ervaringen als leraar en schoolleider. Die ervaringen houden verband met de 
betekenis van de inrichting van onderwijs voor het leven en de ontwikkeling van 
jonge mensen. Aanvankelijk impliciet, maar steeds meer expliciet, komt dit inzicht 
tot uiting in zijn keuzes en handelen op het moment dat hij functioneel in staat is om 
concreet invloed uit te oefenen op de inrichting van onderwijs en de uitvoering van 
beleid, onder andere met betrekking tot leerlingenzorg en onderwijsvernieuwing. 
In zijn habitus lijkt bovendien een principiële weerstand ten opzichte van beleid 
en beleidsmakers waarneembaar te zijn in die gevallen waarin zijn eigen keuze-
ruimte beperkt wordt en hij te maken heeft met generieke, collectieve regelgeving 
en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die te weinig ruimte laten voor 
individuele opties en inzichten. De eerste kiemen van dat gedrag worden zichtbaar 
op de kweekschool als hij spontaan leiding gaat geven aan het studentenprotest. 
Onmiskenbaar komt dit gedragspatroon tot uiting in zijn contacten met de over-
heid, het departement, bewindslieden en ambtenaren die niet bereid waren in het 
overleg hun opvattingen ter discussie te stellen. Het verschil tussen zijn omgang 
met staatssecretaris Ginjaar-Maas en de latere minister Ritzen illustreren dat. In de 
grond is die weerstand ook de voedingsbodem voor zijn verzet tegen de verplichte 
Roc-vorming. Daaruit kan wellicht ook worden verklaard waarom hij vooral het 
strategisch-bestuurlijke als invalshoek voor eigen opvattingen koos, omdat hij 
daarmee rechtstreeks kon aangrijpen op de uitgangspunten van beleid en zich niet 
beperkte tot pragmatische compromissen. ‘Polderen’ had niet zijn voorkeur. 

De invloed van het milieu van afkomst en de ervaren achterstandssituatie blijft 
een rol spelen bij zijn standpuntbepaling en de (beleids)keuzes die hij zelf maakt. 
In zijn openbare les ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder formuleert 
hij wat de betekenis is geweest van zijn eigen ervaringen voor zijn oriëntaties en 
opvattingen. Expliciet laat hij zich dan uit over het waardeconflict in het onderwijs 
dat de oorzaak is van het onderpresteren van het systeem, gezien vanuit de belangen 
van de leerling en student. 

In de tweede plaats zien we een constante in zijn gedrag en handelen die te maken 
heeft met de aard van het primaire socialisatieproces dat hij heeft doorgemaakt en 
dat kennelijk doorwerkt in de wijze waarop hij later zijn leiderschap vorm en inhoud 
geeft. Wellicht zijn de diepgang en de omvang van zijn persoonlijke bindingen met 
anderen in zijn werkomgeving en de wijze waarop hij optreedt als schoolleider en 
-bestuurder niet los te zien van de persoonlijkheidskenmerken die hij in zijn jeugd 
heeft ontwikkeld. Deze kunnen verband houden met het ‘empathisch tekort’ dat 
in zijn latere professionele bestaan door anderen wordt ervaren als het relatieve 
onvermogen om zich in anderen in te leven en te verplaatsen. Tegelijkertijd lijkt 
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dat gegeven in de context waarin hij moest opereren, zeker in de periode van svm-
ontwikkelingen en roc-vorming, te hebben bijgedragen aan de effecten van zijn 
optreden. Hieruit maken we op dat de mate en de aard van het succes van leiderschap 
in sterke mate situationeel en relationeel bepaald kunnen zijn en dat, gegeven een 
bepaalde context, leiderschap zelfs baat kan hebben bij zekere deficiënties in de 
persoonlijkheidsstructuur. 





Deel V

Beschouwing

1. Inleiding

In dit deel interpreteren we de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe. Dat doen 
we in beschouwende zin en de aanpak is overwegend die van het essay. De gefor-
muleerde inzichten en opvattingen zijn gebaseerd op de analyse van de context in 
deel III en op de bevindingen in deel IV. Dat houdt dat we daar veelal niet expliciet 
naar verwijzen. Deze benadering sluit aan bij de volgende uitspraak van Mills: 
‘The purpose of empirical inquiry is to settle disagreements and doubt about facts, 
and thus to make arguments more fruitful bij basing all sides more substantively. 
Facts discipline reason; but reason is the advance guard in any field of learning.’681 
Hoofdstuk 2 kan worden beschouwd als een geserreerde samenvatting van wat in 
de vorige delen naaar voren is gebracht. Daarna gaan we meer specifiek in op een 
aantal thema’s die samenhangen met de vraagstelling van de studie: de aard van de 
interactie tussen individu en systeem waarbij we in het bijzonder aandacht besteden 
aan het toegankelijkheidsthema. Gegeven de dominantie van het fenomeen Roc 
in de autobiografische data gebruiken we de analyse van dat onderdeel van het 
onderwijsbestel als illustratieve casus voor onze interpretaties. 

2. Enkele algemene opmerkingen betreffende de relatie 
tussen individu en bestel

2.1 Het individu 

De loopbaan van individuen wordt bepaald door eigen capaciteiten en ambi-
ties, maar ook door maatschappelijke mechanismen, in dat geval is er sprake van 
institutionalisering van de levensloop. Zo kent het onderwijssysteem zijn eigen 
‘geïnstitutionaliseerde logica’ die een sterk sturend effect heeft op de loopbaan van 
individuen. Onderwijswetgeving en andere overheidsarrangementen leiden dan 
tot dergelijke vooraf gestructureerde loopbanen. Juist vanaf de jaren zeventig van 
de vorige eeuw is er sprake van toenemende overheidsbemoeienis met het onder-
wijsdomein met sterke effecten op het private (leerling)bestaan. Die dominante 

681 Mills, The sociological imagination, 205.
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normatieve kaders zorgen voor meer standaardisering. De vraag is of en in hoeverre 
die geïnstitutionaliseerde logica’s in verbinding staan met individuele keuzes en 
ambities, dan wel of en hoe deze elkaar corrigeren of neutraliseren. In meer socio-
logische termen: vallen de behoeften van sociale systemen samen met individuele 
doelen? Cultureel gezien gaat het hier om de effecten van het individualiseringsproces 
dat in de afgelopen halve eeuw dominant is geweest in de westerse samenleving. 
Mensen kunnen zich niet langer richten op ‘voorgeschreven’ groepsidentiteiten en 
‘collectieve’ levenslooptrajecten, maar zullen hun identiteit en levensloop actief en 
permanent zelf moeten vormgeven. Onzekerheid en risico vormen de keerzijde van 
de medaille van de ‘vrije keuze’. Mensen zullen keuzes moeten maken uit steeds 
meer, maar minder eenduidige informatie.682 Individualisering betekent in deze ook 
ontideologisering en het maken van keuzes die niet zijn gebaseerd op de ideologie 
van het milieu van herkomst.683 De vraag is of de inrichting van het onderwijsbestel 
deze omstandigheden en ontwikkelingen voldoende accommodeert. 

Uit de analyse van het biografisch materiaal is zichtbaar geworden wat het belang 
is van strikt persoonlijke kenmerken en eigenschappen van het individu op diens 
onderwijsloopbaan en verdere leven. Daarnaast is de invloed van contingentiefac-
toren onmiskenbaar gebleken. De effecten van de aanwezigheid van deze unieke 
individugebonden kenmerken worden beperkt zichtbaar in de kwantitatieve on-
derzoeken naar de relatie tussen sociaal milieu en onderwijssucces en maken ook 
daarom overwegend niet systematisch deel uit van beleidsvorming en beleidsvoe-
ring. De effecten van die kenmerken op het handelen van dat individu zijn niet 
met statistische relevantie te meten en blijven daarom veelal buiten de scope van 
beleidsmakers. Dat betekent dat bij de beleidsmatige ontwikkeling van een systeem, 
in ons specifieke geval: het onderwijssysteem, onvoldoende rekening gehouden 
wordt met die individuele variabelen. De kernvraag voor de toekomst zou in dat 
licht kunnen zijn of nieuwe (overheids)mechanismen de grenzen gaan bepalen van 
de individualisering en welke processen van (hernieuwde) institutionalisering in dat 
geval hieraan bijdragen. Een andere optie is ook mogelijk: het uitblijven van klassieke 
sturingsreacties bij de overheid en het ontstaan van adequate nieuwe vormen van 
maatschappelijke responsiviteit op de individualisering. De vervolgvraag daarbij is 
of de standaardinstituties van de samenleving – meer specifiek binnen de kaders van 
dit onderzoek: de inrichting van het onderwijsbestel – nog aansluiten bij het steeds 
meer ontstandaardiseren van individuele levenslopen. Hier worden bovendien de 
effecten duidelijk van de wijze waarop transities van onderwijssystemen verlopen 
in relatie tot sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving. De geschiedenis 
leert dat deze twee, althans in de Nederlandse context, onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd. De Mammoetwet realiseerde ideeën die ruim vijftig jaar oud waren en 
de Roc’s moeten de vraagstukken van de samenleving anno 2010 oplossen op basis 
van een ideologie die enkele decennia oud is. De hoofdvraag die deze waarneming 

682 Diepstraten, De nieuwe leerder, 11.
683 SCP, Wisseling van de wacht: generaties in Nederland (Den Haag 2010).
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oproept is die naar de waarde van specifiek tijd- en ideologiegebonden onderwijs-
systemen in het licht van effectiviteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Met 
andere woorden: voorzien de traditionele gestandaardiseerde publieke voorzieningen 
nog op adequate wijze in de behoeften van de niet langer gestandaardiseerde levens-
lopen van individuele burgers? Die vraag laat zich ook uitbreiden tot het vraagstuk 
van kennis en kennisverwerving in de samenleving van morgen. In dat verband 
wijst Waslander op de paradox dat in een kennissamenleving het belang van leren 
toeneemt, terwijl de relatieve waarde van de school – de publieke voorziening bij 
uitstek – juist afneemt.684 

De complexiteit van de samenleving neemt exponentieel toe met de toename van 
de individualisering van levenslopen. Levenslopen zijn niet meer te plannen en te 
voorspellen en dat moet zijn effecten hebben op de inrichting en het functioneren 
van gestandaardiseerde maatschappelijke instituties als het onderwijs. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor complexiteit van keuzeprocessen van individuen. De vraag laat 
zich stellen of de ondersteuning van die keuzeprocessen naast het overdragen van 
primaire kennis niet een publieke kerntaak moet worden. Dat gezegd zijnde, zou het 
onderwijsbestel juist het keuzevraagstuk mede in relatie tot de identiteitsvorming 
adequaat moeten accommoderen en hangt het onderpresteren van het bestel wellicht 
mede samen met (impliciete) vooronderstellingen over de wijze waarop individuen 
zich tot de wereld verhouden.685 

2.2 Het systeem 

Uit deel III kan worden opgemaakt dat globaal genomen vier maatschappelijke 
fenomenen van invloed zijn op doelen en functies van het onderwijssysteem. Het 
gaat dan om de machtsverhoudingen tussen maatschappelijke partijen, de invloed 
van wetenschappelijk onderzoek, de doelstellingen die door maatschappelijke 
partijen worden verbonden aan het onderwijssysteem en de overheidsspecifieke 
doelstellingen met het systeem. 

Als generiek aanvaarde doelstellingen van het onderwijs zijn de volgende te noe-
men: het bieden van gelijke kansen aan leerlingen, het selecteren en sorteren van 
leerlingen, de allocatie met betrekking tot de arbeidsmarkt en het voorbereiden op 
het burgerschap. Deze vier doelstellingen vormen evenzoveel verklaringsgronden 
voor de feitelijke werking van het systeem. We zien bovendien dat voor de overheid 
onderwijs, naast instrument voor scholing en ontwikkeling, ook een ‘staatscrisis-
instrument’ is dat wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken te adresseren. 
Uiteindelijk blijkt het systeem vooral goed te presteren op de doelstellingen selectie 
en allocatie. Dat is vooral zichtbaar geworden in de bestelontwikkelingen na de 

684 Waslander, Boven het maaiveld, 5.
685 E. Hooge, Sturen op gemiddelden leidt tot een pervers onderwijssysteem, In: S. Karsten, en W. 

Meijnen, Leergeld. Sociaaldemocratische onderwijspolitiek in een tijd van nieuwe verschillen (Alphen 
aan den Rijn 2005), 95-110.
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Tweede Wereldoorlog en komt het meest pregnant tot uiting in het onderwijsbestel 
zoals dat vorm heeft gekregen met de Mammoetwet (1968) en de Roc-vorming (na 
1996). Men kan de laatste twee ontwikkelingen beschouwen als de uitkomsten van 
overheidssturing op basis van specifieke doelstellingen en een dominante ideologie. 
Daar tegenover kan een ander paradigma worden gesteld conform de kenmerken 
van het onderwijsbestelsysteem zoals we dat aantreffen vóór de invoering van de 
Mammoetwet. Dat onderwijsbestel werd gekenmerkt door een relatief beperkte 
invloed van de overheid en een grote betrokkenheid, ook in de vorm van eigenaar-
schap van het bestel, van particuliere instanties en groeperingen.

Het Nederlandse onderwijsbestel heeft in hoofdzaak drie maatschappelijke functies: 
het kwalificeert, differentieert en integreert. Mede met het oog op die functies stuurt 
de overheid vooral op stratificatie, standaardisatie en allocatie. Die functies in samen-
hang met de genoemde sturingsmodaliteiten bepalen in sterke mate de inrichting, 
het functioneren en de prestaties van het bestel. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in 
de scheiding tussen algemeen voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Zoals 
we hebben gezien leiden de tegengestelde doelstellingen en functies tot spanningen. 
Het differentiatieprincipe brengt bijvoorbeeld versterking van segregatietendensen 
met zich mee in weerwil van de beoogde integratiefunctie. 

In cultureel opzicht wordt het bestel sterk gedomineerd door de rol van het al-
locatie- en selectie-instrument bij uitstek: het diploma en het daarbij behorende 
instrumentarium van het examen. Ook de gevolgen van historische en beleidsmatige 
ontwikkelingen dragen bij aan deze spanningen, zoals de dualiteiten autonomie 
versus centrale sturing, verscheidenheid versus eenheid en statushandhaving versus 
sociale mobiliteit aantonen. Van Wieringen686 constateert dat de verschillende 
functies elkaar dwarszitten, waarbij hij de vraag stelt of het systeem niet wordt over-
vraagd. Hij bepleit daarom het toewijzen van verschillende functies aan verschillende 
onderdelen van dat systeem. Zo zou het mbo moeten kwalificeren en integreren en 
het voortgezet onderwijs zou wellicht meer moeten kwalificeren. Daarmee bevestigt 
hij in zoveel woorden de interne tegenstrijdigheden op bestelniveau. 

Hoewel het overheidsbeleid met betrekking tot het onderwijs in haar intenties is 
gebaseerd op het meritocratisch principe, is het onderwijs feitelijk blijven steken in 
een proto-meritocratische fase. Dat wil zeggen dat leerlingen in onvoldoende mate 
in staat worden gesteld om hun capaciteiten aan te boren vóór het selectiemoment, 
met alle gevolgen van dien voor de toegankelijkheid van het systeem. Onderwijs 
draagt daarom ook nog onvoldoende bij aan de sociale mobiliteit en corrigeert 
onvoldoende de primaire en secundaire effecten van het milieu van afkomst.687

Uit de bevindingen naar aanleiding van de analyse van de biografische data kan 
worden opgemaakt dat zowel sociaal milieu, individuele persoonskenmerken als 

686 Van Wieringen, Onderwijsbeleid in Nederland, 454.
687 RMO, Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling in Nederland 

(Den Haag 2010).
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kenmerken van het onderwijsbestel loopbaanuitkomsten beïnvloeden. Onderwijs 
genereert nog steeds reproductieve effecten, maar de werking daarvan kan worden 
beïnvloed door de rol van het individu als ‘social agent’, als mede-bepaler van zijn 
eigen lot. 

Zoals we hebben gezien kan het onderwijsdomein worden beschouwd als een arena 
waarin een machtsstrijd wordt uitgevochten. Daarbij vormen het eigenaarschap van 
onderwijsvoorzieningen en de consolidatie van de maatschappelijke status quo de 
inzet van de strijd. De rol van individuele actoren in dat proces is gekoppeld aan de 
aard van de belangengroep waartoe zij behoren. De aard van het onderwijsbestel 
kan nader worden getypeerd door de aanduidingen ‘open’ en ‘gesloten’. In het ‘open’ 
systeem ontbreekt een sterke (overheids)sturing en een dominante ideologie. Het is 
vooral de uitkomst van de machtsverhoudingen, contingentiefactoren en de inwer-
king van de context van het systeem. Het ‘gesloten’ systeem wordt gekenmerkt door 
een achterliggend ideologisch gedachtegoed, tot uiting komend in overheidsdoelstel-
lingen, dat het systeem een meer zelfreferentieel karakter verleent. Het is rationeel-
constructief van karakter en gebaseerd op opvattingen over rationele keuzeprocessen 
van individuen mede in relatie tot het primaat van de allocatiefunctie. 

De met de hierboven aangeduide dualiteiten verbonden machtsvraag raakt daarom 
ook het toegankelijkheidsthema. Die machtsvraag hangt namelijk ook samen met 
de behoefte van het individu aan zeggenschap over het eigen leven en de eigen 
keuzes ten opzichte van een overheid die haar doelstellingen heeft en gebruik maakt 
van instrumenten als onteigening – ook en vooral in metaforische zin -, controle 
en manipulatie. Datzelfde geldt voor de van staatswege gevoelde behoefte aan het 
realiseren van nationale doelstellingen en het tegemoet komen aan internationale 
eisen versus de behoefte aan vormgeving van de individuele identiteit door de onder-
wijsgebruiker. Uit de beschrijving van de doorwerking van de sociale stratificatie via 
het onderwijs naar nieuwe generaties blijkt dat de verborgen sociale machtsstrijd ook 
een strijd is tussen de mogelijkheden van het individu en de systeemeigenschappen 
van het bestel. Onderwijs is sleutelmacht en kan juist daardoor ook hindermacht 
worden.

3. Systeemkenmerken en het individu

3.1 Kenmerken van het onderwijsbestel

Zoals beschreven heeft het Nederlandse onderwijsgebouw nog alle kenmerken van de 
bestuurlijke architectuur uit de negentiende eeuw. Het systeem had en heeft primair 
een discriminatoire functie en is ingericht op het identificeren en in stand houden 
van statische deelverzamelingen – groepen leerlingen -, mede in verband met de 
beheersproblematiek. De laatste decennia van de twintigste eeuw zijn er echter ook 
andere opvattingen ontstaan over de opdracht van het onderwijs. Die functie laat 
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zich beschrijven als individueel- emancipatorisch, gericht op de loopbaan van het 
individu, en dynamisch-transitioneel. Dat wil zeggen: niet de statische deelsystemen 
bepalen de werking van het bestel maar de wijze waarop transities binnen dat systeem 
mogelijk worden gemaakt en het systeem functioneert vanuit die transitiedoelstel-
ling. Van Wieringen spreekt in dat verband van de segmentarische werking van het 
formele onderwijs. ‘Het snijdt uit een kolom als het ware drie à vier segmenten en 
beziet die als afzonderlijke bedrijfstakken, daarbij uit het oog verliezend de verticale 
relatie tussen deze kolomstukken.’688 De historische kenmerken van het systeem en 
de moderne functionaliteitseisen kunnen niet binnen en door dat systeem zelf met 
elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Student choice

Het kenmerk ‘student choice’ blijkt een indicator te zijn voor de mate waarin een 
systeem tegemoet komt aan de behoeften en wensen en de complexiteit van het 
ontwikkelingsproces van de gebruiker van het systeem: de leerling en student. 
Daarbij is van belang te onderkennen dat de onderwijsloopbaan van een individu 
niet zozeer wordt bepaald door enkele op zichzelf staande breekpunten of sleu-
telmomenten, maar een meer gradueel-evoluerend proces is waarin sprake is van 
een reeks samenhangende momenten, ‘chain of events’, die samen zorgen voor een 
wending in de loopbaan. Dit wordt onder meer zichtbaar bij de analyse van het proces 
van voortijdig schoolverlaten: uitval is niet in termen van tijd te specificeren. We 
kunnen we de werking van een systeem beoordelen op de mate waarin het voorziet 
in ‘sponsored mobility’, dan wel ‘contest mobility’ bevordert. Onderwijssystemen 
die voorzien in ‘sponsored mobility’ passen binnen het paradigma van ‘gesloten’ 
systemen: wie eenmaal op grond van de aard van zijn schoolgeschiktheid via het 
selectiesysteem in een bepaald onderdeel van het systeem terecht is gekomen, 
ondervindt op die plek in principe de voortdurende bevestiging van de juistheid van 
die uitkomst. Systemen die gekenmerkt worden door een grote mate van ‘contest 
mobility’ kennen meer keuzeruimte en meer opties. De laatste systemen zijn meer 
vraaggeoriënteerd en minder aanbodgericht. Vanuit het oogpunt van ‘student choice’ 
bezien, zou een systeem vooral transitiefasen moeten accommoderen en niet zozeer 
eenmalige, op zichzelf staande keuzemomenten. De fenomenen ‘kweekschool’ en 
‘mulo’ vertoonden wat dit betreft, zoals we hebben gezien beleidsmatig wellicht 
onbedoeld, bijzondere kenmerken met betrekking tot de wijze waarop dat in de 
praxis tot uiting kwam. Ook het SCP wijst hier op689. Beide typen onderwijs bleken 
een ‘level playing field’ te creëren voor een grote groep leerlingen en stelden hen 
in staat een transitie door te maken die individu-specifiek was, maar zich kon 
voltrekken binnen de schoolcontext. Beide schooltypen kenden een relatieve grote 
rijkdom aan vervolgopties binnen de kenmerken van het toenmalige bestel. Ook het 
verschijnsel (particulier) avondonderwijs vervulde een overeenkomstige functie. 

688 Van Wieringen, Onderwijsbeleid in Nederland, 446.
689 SCP, Wisseling van de wacht, 43.
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Deze schooltypen functioneerden als ‘versterkers’ in de exogene omgeving die nodig 
waren om achterstanden weg te werken. Essentieel daarbij blijkt de beschikbaar-
heid van de factor tijd en de relatieve afwezigheid van de factor selectie. Ze gaven 
tegenwicht aan het ‘Matteuseffect’, een verschijnsel dat eveneens samenhangt met 
‘sponsored mobility’. Wellicht moeten de opvattingen van Bourdieu met betrekking 
tot de mate waarin scholen leerlingen in staat stellen cultureel kapitaal te verwerven 
in zoverre worden genuanceerd dat scholen wel degelijk kunnen bijdragen aan 
het neutraliseren van die verschillen door te voorzien in culturele ruimte voor 
persoonlijkheidsontwikkeling. 

Het Nederlandse onderwijssysteem bevestigt in sociologisch opzicht de stratificatie 
van de samenleving en weerspiegelt in die zin ook de dominante kenmerken van die 
samenleving, zoals een recent verschenen studie uitwijst690. De dimensie ‘student 
choice’ heeft in dit verband onzes inziens twee belangrijke waarden: ten eerste de 
waarde die te maken heeft met de mogelijkheden voor het individu om een loopbaan 
te realiseren die aansluit bij zijn capaciteiten en behoeften en die daarbij niet gehin-
derd wordt door de restricties – de fuikwerking – van het bestel en ten tweede de 
waarde van zekerheid en veiligheid met betrekking tot de wijze waarop die loopbaan 
gerealiseerd kan worden. In die zin is het kenmerk ‘student choice’ in hoge mate 
bepalend voor de mate van toegankelijkheid van het systeem. Het lijkt er op dat in 
de gestratificeerde systemen de voorspelbaarheid van loopbanen ook in hoge mate 
kan worden beschouwd als een vorm van sociale – en dus: bestuurlijke – veiligheid. 
In principe kan een individu er zeker van zijn dat als het eenmaal in een ‘stroom’ 
zit, de risico’s beperkt zijn. Het systeem levert weinig keuzeopties – let wel: dat is 
wat anders dan het aantal verschillende opleidingsmogelijkheden – maar wel veel 
zekerheid. Studiesucces is in een dergelijk systeem relatief individuonafhankelijk. 
In niet-gestratificeerde systemen is sprake van een grotere mate, in verschillende 
gradaties, van onzekerheid en risico. Studiesucces is in deze systemen vooral – naar 
verhouding – individuafhankelijk en minder systeemafhankelijk. Tegelijkertijd biedt 
het systeem in deze context ook meer kansen.

Vanuit de behoeften van het individu bezien, kan een bestel worden beoordeeld 
op een assenstelsel met als dimensies veiligheid en openheid. Hoe geslotener een 
systeem, des te veiliger en vice versa. Anders gezegd: ‘sponsored mobility’ heeft vei-
ligheid als voordeel en fuikwerking als nadeel. ‘Contest mobility’ heeft onveiligheid 
als nadeel en kansrijkheid als voordeel. Deze dimensies hebben echter nadrukkelijk 
ook te maken met opvattingen van de samenleving, bijvoorbeeld in termen van 
verzorgingsstaat versus participatiesamenleving met, bijvoorbeeld, een activerend 
overheidsbeleid. Bij het concept van de verzorgingsstaat past in paradigmatische 
zin het gesloten, veilige onderwijssysteem. In een participatiesamenleving, waarin 
een groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het individu, 

690 N. Tieben, Transitions, Tracks and Transformations. Social inequality in transitions into, through and 
out of secondary education in the Netherlands for cohorts born between 1914 and 1985 (Nijmegen 
2010).



382 Hoe sterk is de eenzame fietser?

zou wellicht een opener, kansrijker, maar meer risicovol bestel het beste passen. 
Vanuit deze dimensies bezien, zou een bestel meer voldoen aan de principes van 
toegankelijkheid indien het zowel optimaal voorziet in het open houden van routes 
ten behoeve van een permanent keuzeproces als zekerheden voor het individu borgt. 
De belangrijkste vorm van veiligheid is de zekerheid dat een keuze zonder negatieve 
effecten op de onderwijsloopbaan kan worden gecorrigeerd. Vanuit het oogpunt 
van toegankelijkheid lijkt een optimale combinatie van openheid en veiligheid, van 
kansrijkheid en zekerheid nastrevenswaardig. In onderstaande figuur geven we dat 
in een assenstelsel weer. 

Figuur 7: toegankelijkheid en systeem 

Assenstelsel toegankelijkheid en systeem 1
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Het uitvalvraagstuk in een ‘gesloten’ systeem

Op grond van deze theoretische overwegingen zou in een gesloten, gestratificeerd 
bestel ongediplomeerde uitval, als systeemrisico, slechts in beperkte mate mogen 
voorkomen. Het bestel sorteert immers risicomijdend, doelmatig en vroegtijdig 
leerlingen in bepaalde stromen volgens gestandaardiseerde normen. De ongedi-
plomeerde en ongekwalificeerde uitval is in het Nederlandse bestel echter relatief 
hoog. Daarmee is het vanuit het individu geredeneerd een relatief ‘onveilig’ bestel 
en vanuit de samenleving gezien onrendabel. De voorspelbaarheid van de mate 
van succesrijkheid van een individueel onderwijstraject blijkt dus ondanks het 
gestratificeerde karakter van het Nederlandse systeem beperkt te zijn. Omdat 
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het bestel zelf geen of weinig mogelijkheden meer kent om alternatieve paden te 
bewandelen, betekent uitval uit het reguliere onderwijs ook vaak definitieve uitval 
uit het educatieve domein als zodanig. Op deze wijze bezien wordt het Nederlandse 
bestel gekenmerkt door zowel een beperkte mate van kansrijkheid als een geringe 
mate van veiligheid. Daarmee combineert het bestel, vanuit het oogpunt van toe-
gankelijkheid, het slechtste van twee werelden. We brengen dat in onderstaande 
figuur nader in beeld. Het Nederlandse bestel lijkt gezien zijn prestaties eerder thuis 
te horen in het kwadrant linksonder dan rechtsonder. 

Figuur 8: toegankelijk en systeem in Nederland
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De vraag laat zich dan ook stellen waarom het Nederlandse bestel er niet in slaagt 
om de uitval te beperken, terwijl de selectie en differentiatie bijna maximaal is. 
Deze vraag laat zich niet zonder meer beantwoorden, maar geeft wel aanleiding 
tot een ‘educated guess’. Hiervoor keren we terug naar de uitkomsten van het 
onderzoek naar de kwaliteit van de selectie, het tijdstip ervan en de relatie tussen 
individuele ambities en capaciteiten en schoolgeschiktheid. De kwaliteit van de 
selectiemechanismen in Nederland is, zoals we hebben gezien, onvoldoende;er 
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wordt onvoldoende valide geselecteerd op vooral schoolgeschiktheid en er wordt 
niet geselecteerd op individueel talent. Het meest cruciale keuzemoment in het 
gestratificeerde systeem is het voor bijna alle leerlingen geldende overgangsmoment 
op twaalfjarige leeftijd van primair naar voortgezet onderwijs. De uitkomst daarvan 
is in hoge mate bepalend voor de rest van de loopbaan, waarbij correcties in een 
latere fase eerder uitzondering dan regel zijn. (Ook eerdere keuzemomenten zijn 
nauwelijks aan de orde.) We mogen daarom stellen dat de doelmatigheid van 
formele onderwijssystemen mede bepaald wordt door de mate van responsiviteit 
die ze vertonen ten aanzien van de individuele ontwikkelingsprocessen gedurende 
de levensfase in de individuele levensloop die we de onderwijsloopbaan noemen 
en die moet worden beschouwd als een transitieperiode. 

In de stratificatietheorie wordt veel belang gehecht aan de voorspellende waarde van 
genoten onderwijs, zeker nu de invloed van het milieu op de mobiliteit en sociale 
ontwikkeling afneemt691. Verondersteld mag worden dat de mate waarin een bestel 
als ‘open’ dan wel als ‘gesloten’ kan worden getypeerd van invloed is op de aard van de 
loopbaan. Om deze reden spreken we het vermoeden uit dat een gesloten systeem in 
hogere mate een loopbaan ‘voorspelt’ dan een open systeem en dat daarmee ook een 
indicatie kan worden gegeven met betrekking tot de rechtevenredige relatie tussen 
de mate van openheid en de mate van toegankelijkheid van een onderwijsbestel. 
Een gesloten bestel zal daarmee ook eerder de invloed van het milieu van herkomst 
bevestigen op de onderwijsloopbaan dan een open bestel. Tieben bevestigt dit 
vermoeden in haar studie over de effecten van het post-Mammoetwetwetbestel. 
De hiermee beoogde onderwijshervorming blijkt geen invloed te hebben gehad 
op de egalisering van de standaard-onderwijsbeslissingen.692 Vooral leerlingen uit 
betere milieus blijken gebruik te maken van de mogelijkheid om via stapelen alsnog 
in hogere schooltypen terecht te komen. Ook het SCP wijst op de strategieën van 
ouders uit hogere sociale milieus om mislukking van hun kinderen in het onderwijs 
te voorkomen. Doubleren heeft bijvoorbeeld hun voorkeur boven afstromen naar een 
lager type onderwijs. Kinderen van laagopgeleide ouders stromen bij onvoldoende 
prestaties vaker af naar een lager schooltype.693 

Gelijke kansen 

Met de laatste waarneming komen we bij het gelijke-kansenthema. In de literatuur 
over gelijkheid en gelijke kansen doemt regelmatig de metafoor van de ‘wedloop’ 
op. Het gebruik van die metafoor is echter op zich al de uiting van een programma 
of een agenda: het leven is een wedloop of het functioneren van mensen binnen 
een bepaald domein wordt als een wedloop gezien. Zodra deze metafoor aan de 
orde is, dringt zich een specifiek vraagstuk op. Dat hangt samen met het gegeven 
dat in sportwedstrijden de gelijke uitgangspositie van partijen een conditio sine 

691 SCP, Wisseling van de wacht, 43.
692 Tieben, Transitions, Tracks and Transformations.
693 SCP, Wisseling van de wacht, 64.
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qua non is. Boksers worden in gewichtsklassen ingedeeld, voetbalteams bestaan uit 
elf spelers en hardlopers mogen geen hulpmiddelen gebruiken. Die situatie doet 
zich bij jongeren pas voor in een latere fase van de onderwijsloopbaan, namelijk op 
het moment dat ze de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Wie in het 
wetenschappelijk onderwijs gaat studeren beschikt over een diploma met dezelfde 
waarde als het diploma van zijn medestudenten. De vraag is echter of iedereen in 
gelijke mate de kans heeft gehad om dat diploma te behalen. De samenleving dient 
jongeren daartoe in staat te stellen en maakt daartoe gebruik van het onderwijsbestel. 
Daarbij geldt het principe dat niet het terugbrengen van verschillen tussen jongeren 
als zodanig de opdracht is van het onderwijs, maar het elimineren van verschillen 
die niet het gevolg zijn van verschillen in capaciteiten. Bijvoorbeeld verschillen in 
afkomst en milieu. Zoals we hebben gezien is de inrichting van het Nederlandse 
onderwijsbestel na het primair onderwijs gebaseerd op meritocratische principes 
maar is het in zijn functioneren proto-meritocratisch. Het voorziet onvoldoende in 
het creëren van gelijke kansen in geval van gelijke capaciteiten. Het is met name de 
combinatie van het generieke selectiemoment gebaseerd op leeftijd, de vroegtijdig-
heid ervan en de aard van het, verregaand gedifferentieerde, onderwijssysteem van 
het voortgezet onderwijs die bijdraagt aan het onderpresteren van van het onderwijs 
in dit opzicht. 

Daarom is het wellicht meer vruchtbaar als we bij het denken over gelijke kansen 
afzien van de wedstrijdmetafoor. Mensen zijn in hun intellectuele toerusting en 
persoonlijkheidsstructuur zodanig van elkaar verschillend dat er wat dat betreft 
nooit sprake zal zijn van een level playing field, welke instrumenten een overheid 
ook inzet en welke inspanningen scholen ook leveren. Het meritocratisch principe 
zal altijd de facto protomeritocratisch functioneren als we het baseren op een 
niet valide selectie-instrument. De enige maat waaraan achterstanden kunnen 
worden gemeten, zijn de in potentie aanwezige eigen capaciteiten van het kind. De 
achterstandssituatie die ten principale onaanvaardbaar is, is die welke het gevolg 
is van het niet in staat zijn of gesteld worden de potentiële capaciteiten ten volle 
aan te boren. Het principe van gelijke kansen bestaat dan uit de gelijke kansen die 
iedereen heeft om zijn talenten te ontplooien. Dat leidt per definitie tot ongelijke 
uitkomsten, maar die zijn het gevolg van het feit dat mensen niet gelijkelijk bedeeld 
zijn met eigenschappen en talenten. Het onderwijs heeft niet tot taak de schepping 
te corrigeren, wel om ongelijke uitgangsposities te corrigeren. Dat leidt tot gelijke 
kansen voor mensen met gelijke talenten. Dit is wat Sen de ‘capability approach’ 
noemt.694 De verantwoordelijkheid voor de eigen keuze, het accepteren van ver-
schillen tussen mensen en het meerdimensionale karakter van welvaart blijven 
daarbij uitgangspunten. Wat betekent echter het ontwikkelen van gelijke talenten 
in een situatie van ongelijke omgevingen en ongelijke stimulansen? Er is een sterke 
relatie tussen de aard van manifeste talenten en de aard van de omgeving. Zonder 

694 A.K. Sen, Utilitarianism and Welfarism, in: The Journal of Philosophy, LXXVI (New York 1979), 
463-489.
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een daartoe stimulerende omgeving ontwikkelen talenten zich niet. Met andere 
woorden: voordat wordt geselecteerd op grond van manifeste talenten, moet worden 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het aanwezige potentieel. Essentieel is daarbij 
een onderwijsbestel dat niet als hindermacht fungeert op grond van doelstellingen 
die wezensvreemd zijn aan de behoeften van individuen. De actuele tendens in 
het onderwijsbeleid om het principe van gelijke kansen te vervangen door het 
waarborgen van een minimumniveau van te bereiken prestaties staat haaks op de 
behoeften van individuen. Immers het waarborgen van een minimum leidt slecht 
in een enkel geval tot het optimaal benutten van potentiële talenten en daarmee 
maatschappelijke kansen.

Systeem en eigenaarschap

We hebben waargenomen dat als gevolg van politieke en maatschappelijke ont-
wikkelingen het (beroeps)onderwijs de afgelopen decennia is gekenmerkt door 
spanningsvelden. Die spanningsvelden hangen samen met het eigenaarschap van 
het onderwijs, door Archer geformuleerd in termen van ‘wie is er ‘in control’, wie 
stuurt het onderwijs aan.695 We kunnen de spanningsvelden zichtbaar maken 
door ze te verbinden met een assenstelsel dat gebaseerd is op twee assen: ‘inhoud 
onderwijs’ en ‘positie in het bestel’. Een dergelijk assenstelsel levert vier kwadranten 
op. In die kwadranten komt tot uiting welke positie beroepsonderwijs inneemt in 
het onderwijsbestel en in welke mate het curriculum beroepsgericht is. Die posities 
kunnen we verbinden met de maatschappelijke verhoudingen en het ‘eigenaarschap’ 
op een bepaald moment in de ontwikkelingsgeschiedenis van het onderwijs. Dat 
inzicht is mede van belang voor het toegankelijkheidsthema. De relatie tussen 
het eigendomsthema en het toegankelijkheidsthema wordt immers gemedieerd 
door de statusfactor: hoe lager de status van het onderwijs, des te beperkter de 
toegankelijkheid. 

We laten dat zien in onderstaande figuren. We hebben voor de historische 
plaatsbepaling achtereenvolgens het jaar 1920 (invoering Wet op het nijverheids-
onderwijs), het jaar 1968 (invoering Mammoetwet) en het jaar 1996 (invoering 
Web) gekozen. 

695 Karsten, De publieke waarde van het beroepsonderwijs, 23.
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Figuur 9: beroepsonderwijs en eigenaarschap 1920
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Anno 1920 valt waar te nemen dat de eigen rol van de overheid met betrekking tot 
de ontwikkeling van het beroepsonderwijs zeer beperkt is en dat het eigenaarschap 
bijvoorbeeld met betrekking tot het curriculum vooral berust bij het bedrijfsleven. 
De status van het beroepsonderwijs is in deze periode relatief laag. 

Figuur 10: beroepsonderwijs en eigenaarschap 1968
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In 1968 is er sprake van een dominantie van het overheidsbeleid met betrekking 
tot de inrichting en positionering van het beroepsonderwijs. Dit onderwijs gaat 
bijna geheel deel uitmaken van het onderwijsdomein dat wordt aangestuurd door 
de overheid en in deze periode stijgt de status ervan.

Figuur 11: beroepsonderwijs en eigenaarschap 1996
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In 1996 wordt het Roc-concept ingevoerd. Kenmerkend daarvoor is dat door 
de principes van de Web dit concept een eigenstandige status krijgt binnen het 
onderwijsbestel als zodanig. Tien jaar na de invoering ervan zijn er aanwijzingen 
dat de status van het beroepsonderwijs dalende is. 

Achter de kwadranten zien we de ontwikkeling van beleidsparadigma’s en -dilemma’s 
te voorschijn komen: van de utilitair-economische opvattingen, in de jaren twintig, 
via de doelstellingen op het terrein van emancipatie, persoonlijke ontplooiing en 
het bevorderen van maatschappelijke gelijkheid in de jaren zestig naar het geheel tot 
een eigenstandige sector transformeren van het beroepsonderwijs tegen het einde 
van de eeuw. De overheid probeerde in de laatste situatie zowel rekening te houden 
met de toegankelijkheid van het systeem voor deelnemers als met het rendement 
voor de arbeidsmarkt. Het introduceerde het macrodoelmatigheidsbeginsel en deed 
daarmee afbreuk aan de toegankelijkheidsdoelstellingen. Diachroon gezien is er een 
relatie waarneembaar tussen de aard van het overheidsbeleid met betrekking tot het 
beroepsonderwijs, de status ervan en de aard van de toegankelijkheid. Bovenstaande 
kwadranten kunnen worden beschouwd als varianten op en nadere specificeringen 
van de systeemkarakteristieken die Archer heeft geïntroduceerd met betrekking 
tot de ontwikkeling van onderwijssystemen. Het is ook de onderlinge dominantie 
van deze systeemkarakteristieken die het verschil bepalen tussen een meer ‘open’ 
en een meer ‘gesloten’ systeem. 
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3.2 De casus: het Roc 

De invoering van de Mammoetwet luidde een periode in van vaak grootschalig en 
fundamenteel ingrijpen door de overheid in het onderwijs en het bestel. Onderwijs 
werd het instrument waarmee de overheid trachtte invloed uit te oefenen op de 
ontwikkeling van de samenleving. Het hoogtepunt bereikte dat streven met de 
totstandkoming van de Regionale Opleidingencentra in 1996. Hiermee werd een 
einde gemaakt aan het laatste restant kleinschalig, autonoom, versnipperd onderwijs 
in Nederland en bereikte de verstatelijking van dat onderwijs haar culminatiepunt. 
Vanuit de optiek van de WRR696 geredeneerd kunnen we de Web en de Roc’s beschou-
wen als een vorm van beleidsaccumulatie als reactie op de gebrekkige aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt en het gebrek aan succes van eerdere overheidsinterventies, 
zoals de svm-operatie. De natuurlijke reactie van de overheid op maatschappelijke 
vraagstukken is wetgeving en regulering, waarbij binnen het onderwijsdomein, zoals 
Idenburg al vaststelde, vooral wordt teruggegrepen op het fenomeen van nieuwe 
onderwijsinstituties. Dat bij twee cruciale elementen, de kwalificatiestructuur en 
het institutionele Roc-model, op buitenlandse voorbeelden wordt teruggegrepen 
zonder rekening te houden met de cultuurspecifieke voorwaardelijkheid daarvan, 
zegt iets over de rationaliteit van het overheidshandelen. We onderscheiden het 
construct Roc, het concept zoals dat door wet- en regelgeving is geconstrueerd, van 
de feitelijke realisaties daarvan: de diverse instellingen. Onze beschouwingen hebben 
betrekking op het concept en de achterliggende doelstellingen daarvan. Roc’s als 
organisaties zijn in meer of mindere mate representaties van de primaire oriëntaties 
die ten grondslag lagen aan het ideeëngoed. Het in de autobiografie voorkomende 
Roc is zo’n representatie. Beschreven is op welke wijze en onder welke invloeden 
die representatie tot stand is gekomen. Voor elk afzonderlijk Roc kan een dergelijke 
beschrijving worden gemaakt. Roc’s vormen tezamen een bestel dat als zodanig de 
realisatie kan worden geacht van de overheidsdoelstellingen. 

De overheid voerde bij de invoering van de Web in bestuurlijk opzicht tenminste 
een dubbele agenda. Enerzijds wilde zij het onoverzichtelijke veld reguleren en 
saneren tot een overzichtelijk geheel van zelfstandige, zelfsturende en regionaal 
beeldbepalende instituten. Anderzijds wilde zij door deze instituten greep krijgen op 
de scholings- en arbeidsmarkteffecten van een fluctuerende conjunctuur, specifiek 
met betrekking tot de positie van de risicogroepen. Frissen stelt: waar verstatelij-
king optreedt, is sprake van generalisatie van waarden697 waarmee de functionele 
rationaliteit van statelijke arrangementen wordt gelegitimeerd. Het Roc-bestel kan 
worden opgevat als een instrumentalisering van dat proces. Het Roc als instelling 
is het organisatorische arrangement waarin die functionele rationaliteit haar vorm 
heeft gekregen. Omdat de onderliggende waarden daarmee onzichtbaar of onkenbaar 
zijn geworden, ontstaat er op den duur een legitimiteitscrisis. Giddens spreekt van 

696 WRR, Lerende overheid, een pleidooi voor probleemgerichte politiek (Amsterdam 2006).
697 P. Frissen, De staat van verschil. Een kritiek van gelijkheid (Amsterdam 2007).
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‘disembedding of social institutions’, die de vorm krijgen van ‘expert systems’ waarvan 
de waarde niet afhankelijk is van de gebruikers ervan698. Die crisis wordt versterkt 
door het contrast tussen gewekte verwachtingen, met name met betrekking tot de 
versterking van het beroepsonderwijs, en het feitelijk realisatievermogen. 

De ratio van het overheidsbeleid voor het ingrijpen in het beroepsonderwijs in 
de loop der tijd lag enerzijds in het idee dat overheidsfinanciering en regulering 
noodzakelijk waren om de beroepsbevolking op het goede niveau te kwalificeren 
en anderzijds in de politieke behoefte om ook andere doelstellingen te realiseren 
en dat te doen door het middel van de ‘gouden koorden’: betalen en dus bepalen. 
Een aanvankelijk decentraal bestel, sterk op de beroepspraktijk en op de behoefte 
van de regionale en lokale arbeidsmarkt gericht, veranderde in een centraal geor-
ganiseerd bestel met een steeds grotere en gedetailleerde betrokkenheid van de 
staat. Vervolgens kregen de instellingen binnen dat bestel op grond van andere 
overheidsdoelstellingen meer autonomie. Die combinatie van beleidsontwikkelingen 
leidde tot de paradox dat de instellingen steeds meer vrijheid kregen om te kiezen 
uit steeds minder opties, vooral ook vanwege de grote hoeveelheid actoren die een 
rol kregen in het bestel.699 

Het individuele Roc is de uitkomst van een individueel besluitvormings- en or-
deningsproces zoals we hebben laten zien en kent zijn eigen specifieke systeem-
definities. In het licht van de centrale vraagstelling van deze studie, de relatie 
individu-systeem, is de vraag aan de orde of die definities van betekenis zijn voor de 
individuen die gebruikmaken van het systeem. Gezien de bestuurlijke oriëntaties die 
ten grondslag aan het concept-Roc kan die vraag ontkennend worden beantwoord. 
De geïmpliceerde werkelijkheid van het Roc is niet de intentionele werkelijkheid van 
de gebruikers: deelnemers zowel als professionals. Voor de duidelijkheid: betekenis-
sen hebben geen formele pendant in de werkelijkheid, maar instituten kunnen wel 
representant zijn van betekenissen en die symboliseren. Form follows meaning. 
Dat houdt in dat een bestel zijn waarde ontleent aan de mate waarin de gebruikers 
ervan er door in staat worden gesteld betekenisgevend hun weg te vinden in het 
proces van identiteitsontwikkeling. Bevordert het Roc-concept de voorwaarden om 
op het niveau van de individuele instelling die betekenisgenererende omgeving te 
realiseren? Daarvoor moet het Roc op zijn minst een duurzame en betekenisvolle 
verbinding met de samenleving zijn aangegaan, identiteitsontwikkeling vindt immers 
plaats in de ontmoeting, zo men wil confrontatie, met anderen. In hoeverre botsen 
het ‘grote ideologische verhaal’ – c.q. de memorie van toelichting op de WEB – ‘the 
big picture’ en ‘the small life’ – c.q. de eigen verhalen van de individuele deelnemers- 
met elkaar in de werkelijkheid van het individuele Roc? Met betrekking tot de vraag 

698 Giddens, Modernity and Self-Identity, 18.
699 Onderwijsraad, Onderwijsbeleid sinds de jaren zeventig geeft hiervan illustratieve voorbeelden. 
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of dit Roc-bestel voldoende in staat is om de beoogde doestellingen te realiseren700, 
kan worden gekeken naar de wijze waarop met de omgeving wordt omgegaan. We 
formuleren dat als het responsiviteitsprincipe. Kan het Roc adequaat reageren op 
vragen uit de omgeving, prikkels opvangen en zowel tegemoet komen aan de eisen 
van de overheid als aan bijvoorbeeld de maatschappelijke ontwikkelingen? Deze 
externe variabelen kunnen worden gedefinieerd als evenzoveel bedreigingen voor 
het systeem indien en voor zover het systeem daar niet een adequaat antwoord op 
kan geven. Systeeemtheoretisch geformuleerd: kan het Roc deze verstoringen of 
potentiële bedreigingen neutraliseren en daarmee het voortbestaan garanderen? 
De cybernetica leert dat de interne toestand waarin een systeem zich bevindt zo 
dicht mogelijk moet aansluiten bij de situatie waarin zijn doelstellingen optimaal 
zijn of worden gerealiseerd. Het systeem heeft daartoe een eigen controle of regule-
ringsprincipe. Dat principe is gezien zijn doeloriëntatie gericht op het voorkomen 
van variëteit. De paradox die Ashby in dit verband heeft geformuleerd is ‘the law 
of requisite variety’.701 Alleen variëteit kan externe variëteit als bedreiging voor de 
organisatie bestrijden. Als een veelheid van externe bedreigingen slechts wordt 
tegemoet getreden met een beperkt aantal het systeem ter beschikking staande vari-
abelen of controlemiddelen wordt het systeem ziek. We kunnen deze wet toepassen 
op het bestelsysteem, bestaande uit het collectief van de Roc’s, en op het individuele 
Roc-systeem daarbinnen als zodanig. Zoals we hebben gezien is er op bestelniveau 
sprake van isomorfisme en formattering en die randvoorwaarden werken in hoge 
mate door in het individuele Roc-systeem. Op beide niveaus is sprake van het 
onvoldoende beschikken over mogelijkheden om met de grote variëteit aan externe 
eisen, systeemtechnisch als verstoringen en bedreigingen te duiden, adequaat om 
te gaan. (Overigens is het goed ons te realiseren dat systeemtheoretisch gezien de 
overleving en reproductie van het systeem de centrale waarde is. Het systeem zoekt 
steeds naar de fase van homeostase: stabilisering en interne regulering.) Gezien de 
beperkende variabelen die gelden voor het systeem Roc is te begrijpen waarom 
bijvoorbeeld de belangrijkste regulator waarmee wordt gereageerd op de omgeving 
wordt gevormd door het aanbodinstrument: het aantal vestigingsplaatsen en het 
opleidingenaanbod wordt landelijk gezien permanent uitgebreid. Het paradigma van 
de autonome school creëerde een nieuwe educatieve werkelijkheid waarin de Roc’s 
transformeerden tot arena’s van intern conflicterende verwachtingen.702 Die agenda 
bracht de instellingen in een positie waarin zij een veelheid van problemen moesten 
oplossen binnen een bestuurlijk kader van tegengestelde belangen, behartigd door 
een veelheid van partijen. Er waren veel gemeenschappelijke problemen, maar weinig 
gemeenschappelijk belangen. Die opdracht lijkt vooralsnog voor de instellingen te 

700 De Vijlder schetst een beeld van de post-Web periode waarin belangrijke doelstellingen nog maar 
gedeeltelijk tot stand zijn gekomen en van beleidsnotities vol met intenties, doelstellingen en nieuwe 
aandachtsgebieden.

701 W.R. Ashby, An introduction to Cybernetics (London 1957), 207.
702 Zie ook: E.J. Hooge, en M.E. Honingh, ROC’s in een spagaat. Over de spanning tussen overheids-

sturing en maatschappelijk ondernemerschap, in: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en 
Onderwijsbeleid (Den Haag 2005). 



392 Hoe sterk is de eenzame fietser?

complex. Zoals Westerhuis het formuleert: ‘An interesting question for the future is 
whether or not the stakeholders will act as a consensus group defining a common 
local concept of citizenship as an overall aim of the school for vocational education. 
An alternative for the struggle for power between local stakeholders, resulting in 
an Anglo-Saxon concept for vocational education serving local industrial needs’.703 

Wat de Roc-vorming betreft kunnen we de oriëntatie die in politiek-beleidsmatig 
opzicht daarbij dominant was, typeren als zelfreferentieel en rationeel. De belang-
rijkste drijfveer voor de ontwikkeling van de Roc’s was de ideologische overtuiging 
dat dit het goede was en dat het Roc-concept als systeem tegemoet zou komen aan 
de behoeften van de gebruiker en de vragen van de samenleving. (Van meer dan 
louter semantisch belang is hierbij de waarneming dat het Roc een aanduiding is 
voor een instituut, daar waar de lettercombinatie mbo bijvoorbeeld een inhoude-
lijke onderwijsgebonden definitie was.) Het Roc werd een sturingsmodaliteit om 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen en zou door haar aard voorspelbare 
en meetbare uitkomsten moeten genereren. Daarmee werd het Roc een waarde op 
zich en werden betekenissen die het vertegenwoordigde of creëerde uitkomsten 
van een sui generis-proces. Het Roc werd daarmee ook een systeemgedreven 
organisatietype. Roc’s zijn op basis van het vrijheidsgradenmodel van Simon704 
in meer dan een opzicht tot een bijzondere categorie organisaties te rekenen. De 
vrijheidsgraad om de eigen productspecificaties te bepalen is relatief beperkt om-
dat ze zijn gebonden aan een kwalificatiestructuur die de productspecificaties 
voorschrijft. Omdat Rocs de kwalificatiestructuur ‘omzetten’ in opleidingen, zijn 
het vooral productorganisaties geworden hetgeen de neiging tot zelfreferentialiteit 
versterkt. Tegelijkertijd leidt die situatie er toe dat ze geneigd zijn leerlingen, in 
web-termen: deelnemers, te bedienen vanuit een assortimentsdenken en dat type 
oriëntatie sluit aan bij intern gerichte systeemgedreven organisaties. Wat betreft hun 
positie is de overheid in hoge mate bepalend voor de continuïteit. Daarmee blijven 
ze de hoofdkenmerken van een taakorganisatie vertonen. De overheid gebruikt het 
Roc als instrument voor beleidsuitvoering en heeft groot belang bij de continuïteit 
ervan, terwijl de feitelijke gebruiker in principe indifferent staat ten opzichte van de 
(continuïteitsvraag van de) organisatie. Het zijn private organisaties die op grond 
van specificaties en voorwaarden van een politieke principaal worden afgerekend 
op hun resultaten. Het effect van dit geheel is dat de sturing op de organisatie in 
termen van zeggenschap over de productiemiddelen berust bij meerdere partijen. 
Roc’s zijn daarom per definitie instabiele organisaties, omdat ze opereren in een 
complex en onvoorspelbaar krachtenveld.
De resultaatoriëntatie heeft zijn pendant in de wijze waarop in systeemgedreven 
organisaties opbrengsten worden gedefinieerd: dat gebeurt in termen van ‘ input’ en 

703 A. Westerhuis, The role of the state in vocational education. A political analysis of the history of 
vocational education in the Netherlands, in: L. Clarke, C. Winch, Vocational Education. International 
appraoches, developments and systems (London/New York 2007), 22. 

704 M. Simon, De strategische Functie Typologie. Functioneel denkraam voor management (Deventer 
1989).
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‘output’ als systeemcategorieën, Scott’s ‘standardized facts’.705 Daarbij zijn verschillen 
(tussen mensen) alleen interessant als ze op een schaal kunnen worden uitgedrukt. 
Voor contextgedreven organisaties geldt een ander semantisch paradigma: ‘income’ 
en ‘outcome’ als definiëring van waarden die verbonden zijn met mensen. Scott 
verwijst als voorbeeld naar de gerationaliseerde, industriële houtproductie zoals die 
in het verleden heeft plaatsgevonden in Duitsland op basis van een gestandaardiseerd 
boomtype: de ‘Normalbaum’. De rigoureuze simplificatie van een complexe biotoop 
die daarmee gepaard ging, leidde in de ergste gevallen tot ‘Waldsterben’.
Deze mechanismen vinden we ook terug als we kijken naar het functioneren van 
het leiderschap in dit type organisaties. In de eerste plaats zien we de dominante 
doorwerking van de overheidsoriëntaties op de oriëntatie van de organisatie en het 
leiderschap. Anders gezegd: een systeemgedreven overheidsbeleid creëert systeem-
gedreven organisaties en systeemgedreven leiderschap dat intern georiënteerd en 
zelfreferentieel is. Camps706 beschrijft een dergelijk proces met betrekking tot de wijze 
waarop de overheid bij de sturing van universiteiten in de periode 1975-1990 een 
vacuüm creëerde dat leidde tot langdurige eenzijdige oriëntatie van bestuurders op 
de middelen en tot beperkte aandacht voor de inhoudelijke aspecten. De afhankelijk-
heid van overheidsbeleid leidde tot interorganisationele homogeniteit en defensief 
strategisch gedrag van instellingen met als gevolg een vooral beheerstechnische 
oriëntatie. Ook De Vijlder constateert dat de in beleidsteksten beleden noodzaak tot 
vergroting van beleidsvrijheid van scholen niet heeft geleid tot ruimte om met eigen 
initiatieven te komen.707 Van Wieringen wijst op het stratificatiesysteem binnen de 
sector BVE dat er toe tendeert dat er één type organisatie wordt nagestreefd, deels 
opgelegd, deels nagebootst.708 Deze neiging tot isomorfisme is mede het gevolg van 
wetgeving en de vergroting van de gemeenschappelijkheid van belangen als gevolg 
daarvan. De overheid hanteert als gevolg van haar systeemgedreven oriëntatie 
ook een systeemgedreven besturingsfilosofie. Een essentiële voorwaarde voor het 
realiseren van de beoogde resultaten van een dergelijke politiek-bestuurlijke filo-
sofie is echter de aanwezigheid op het niveau van het leiderschap van organisaties 
van een overeenkomstige oriëntatie en een dito uitvoeringspraktijk. Als dat niet 
het geval is, ontstaat er mistransformatie. Dat houdt in dat de overheid ook moet 
sturen op de oriëntaties van het leiderschap en haar rol niet kan beperken tot het 
formuleren van de wettelijke kaders daarvoor. Daartoe is echter in de Nederlandse 
context de overheid maar beperkt in staat. Er is zelden op alle bestuurlijke niveaus 
een eensluidende definitie van het publieke belang waarvan de overheid de hoeder 
is en het primaat bepaalt. Overheidsbeleid dat gekenmerkt wordt door sterke 
ideologische opvattingen en bijbehorende sturing op daartoe ingerichte systemen 
loopt het risico in de context van de verhoudingen binnen het Nederlandse bestel te 
705 Scott, Seeing like a state, 80.
706 Th. W.A. Camps, Het besloten concilie der deskundigen. Een studie naar de praktijk van strategische 

besluitvorming en bestuurlijke informatievoorziening in Nederlandse universiteiten in de periode 
1975 tot 1990 (Utrecht 1995), 282.

707 WRR, Maatschappelijke dienstverlening. Een onderzoek naar vijf sectoren (Amsterdam 2004) 262. 
708 Van Wieringen, Onderwijsbeleid in Nederland, 124.
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‘stranden’ op twee elkaar versterkende verschijnselen: het ontbreken van consensus 
over de heersende oriëntaties bij leidinggevenden en het ontbreken van competenties 
bij leidinggevenden om conform de die oriëntaties te handelen.709 Wat overblijft 
is een beperkt bereik van overheidsbeleid en effectiviteit. De Vijlder spreekt van 
een ´verwaterde versie van de oorspronkelijke bedoelingen´ als uitkomst van de 
Roc-vorming.710 Dat verklaart wellicht mede de dominantie van het structuurkader 
in het Nederlandse onderwijs en de ondergeschiktheid van het human-resource en 
symbolische kader bij het handelen van leidinggevenden.
In het licht van bovenstaande zijn twee publicaties van belang. Het betreft het advies 
van de Onderwijsraad711 en het rapport ‘Kiezen en delen’.712 Het advies gaat in op 
ontwikkelingsrichtingen van het mbo voor de toekomst. De Raad sluit voor zijn 
advies aan bij de drievoudige kwalificeringsfunctie van het mbo. Het mbo is beroeps-
kwalificerend, doorstroomkwalificerend (algemeen vormend) en bereidt voor op 
het burgerschap. De Raad opteert voor variëteit gekoppeld aan een voorkeursoptie 
van individuele Roc’s met betrekking tot een van de kwalificerende functies en 
onderscheidt in dat verband drie ontwikkelrichtingen. De Raad ziet mogelijkheden 
voor ‘neue Kombinationen’, bijvoorbeeld die van de koppeling tussen algemeen 
vormend en beroepsvoorbereidend onderwijs. Hij stelt echter ook vast dat die nieuwe 
combinaties en variëteiten haaks op elkaar kunnen staan. Ook al wordt het niet met 
zoveel woorden gezegd en wordt er gesteld dat er wel binnen de wettelijke kaders 
moet worden geopereerd, duidelijk is dat dit gedachtegoed een fundamentele breuk 
inhoudt met betrekking tot de oorspronkelijke doelstellingen van de Web. De Raad 
concludeert dat niet alle bundelingen van onderwijsvormen die als gevolg van de 
Web hebben plaatsgevonden helemaal zijn gerealiseerd of even krachtig gebleken. 
De Raad voorziet versterking van de centrumpositie van het mbo ‘gekoppeld aan een 
doorontwikkeling van de Roc’s met kleinschalige intensieve contacteenheden en een 
krans van uiteenlopende organisatievormen van beroepsonderwijs daaromheen.’713 
‘Kiezen en delen’ kan worden beschouwd als een evaluatie van het functioneren 
van het mbo binnen de Roc’s. De auteurs oordelen dat op systeemniveau (nationaal 
en internationaal) waardering bestaat voor het mbo als stelsel, maar dat een hoge 
urgentie is om de kwaliteit van het mbo te vergroten. De Roc’s hebben te lijden 
onder een negatief imago als gevolg van beeldvorming, grootschaligheid, te weinig 
binding met de samenleving en het bedrijfsleven en gebrek aan kwaliteit van de 
onderwijsprocessen. Als centrale dimensie van tekortschietende kwaliteit binnen 
het mbo wordt genoemd het ontbreken van voldoende ruimte voor kwaliteit en 
professionaliteit. In termen van toekomstopties formuleren de auteurs concepten 
als ‘maatwerk’ in combinatie met ‘netwerken’ en ‘netwerkorganisaties’. Daarbij 
noemen ze als opties het institutioneel samengaan met vmbo en hbo. Het rapport 
709 Uiteraard kan deze keten van noodzakelijk overeenkomstige oriëntaties worden doorgetrokken 

naar de rol van professionals binnen de organisatie. 
710 WRR, Maatschappelijke dienstverlening, 271. 
711 Onderwijsraad, Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (Den Haag 2009).
712 Schuit, Kiezen en delen.
713 Onderwijsraad, Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, 87.
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beoordeelt de toekomstkansen van het mbo (en daarmee het Roc) nadrukkelijk ook 
vanuit de werking van het stelsel: ‘Paradoxaal is dat de belangrijkste bedreigingen 
voor het stelsel zich in de kern juist ook lijken te concentreren op de veelvormigheid 
en complexiteit van opgaven waarvoor het met de Web gesteld is. ‘Het Roc is van 
iedereen’, de worsteling van veel mbo-instellingen met de multitasking leidt er toe 
dat hun imago deuken oploopt, en voortdurende stelseldiscussies ondermijnen 
het fundament onder het mbo.’ Het mbo wordt aan de ‘onderkant’ door het vmbo 
bedreigd, aan de ‘bovenkant’ door het hbo. Het havo ‘vreet’ een belangrijk stuk van 
de potentiële leerlingenmarkt op en het bedrijfsleven zoekt buiten het mbo naar 
eigen infrastructuren en oplossingen voor de opleidingsbehoefte. Het beeld dat 
de rapporteurs schetsen en de opties die ze formuleren sluiten aan bij die van de 
Onderwijsraad. Opmerkelijk is wel dat van beide kanten weinig heil word verwacht 
van de continuïteit van het concept-Roc zoals dat ooit in de steigers werd gezet. 
Anders gezegd: het Roc is cultureel te duiden als een modernistisch fenomeen bij 
uitstek, maar functioneert in een postmoderne samenleving. In die zin is er sprake 
van een educatief anachronisme.714

4. Toegankelijkheid en de interactie individu en systeem

In het Nederlandse onderwijs wordt het principe van toegankelijkheid vooral in insti-
tutionele zin geoperationaliseerd en niet in termen van individuele betekenisgeving. 
De functionaliteit van het bestel wordt vooral bepaald door overheids- en maatschap-
pelijke doelen en we zien dat zowel de politieke als de sociologische dilemma’s van de 
samenleving in dat bestel neerslaan. Dat hangt samen met het gegeven dat onderwijs 
een instrument is, wellicht hèt instrument, dat door verschillende maatschappelijke 
belangengroepen wordt gebruikt voor vaak tegenstrijdige doelstellingen. Daarmee is 
een van de belangrijkste vraagstukken van het (Nederlandse) onderwijs gedefinieerd: 
wat zijn de kenmerken van een bestel dat het toegankelijkheidsprincipe honoreert 
op effectieve en beheersbare wijze? Hoe verhouden zich het meritocratisch principe 
en daarbij behorende selectie-eigenschappen van het systeem tot toegankelijkheid 
met het oog op de dimensie ‘student choice’? Het onderwijs zou pas de cognitieve 
begaafdheid op het moment van selectie als criterium mogen hanteren als het in het 
onderwijsproces dat daar aan voor af is gegaan aan de opdracht tot het opsporen van 
het begaafdheidspotentieel en het manifest maken daarvan heeft voldaan. De ‘kind-
geschikte’ school selecteert in positieve zin op gebleken en op potentiële capaciteiten. 
Toegankelijkheidsbeleid houdt in die zin ook het opheffen van verschillen in die niet 
samenhangen met de capaciteiten en oriëntaties van het individu. We zagen dat de 
714 Dat de overheid nog immer niet in staat is een helder besturingsconcept te ontwikkelen in het 

licht van de bestaande complexe werkelijkheid waarin Roc’s moeten opereren blijkt uit de bestuur-
lijke principes die ten grondslag liggen aan de wetswijziging als gevolg van de invoering van de 
competentiegerichte kwalificatie-structuur ( Kamerstukken II 2009/10, 32, nrs. 1- 3). Zie: R. van 
Schoonhoven, Competentiegerichte kwalificatiestructuur in het mbo, of: het raadsel van de kool, 
de geit en de wolf,, in: School en wet 2 ( Alphen a/d Rijn 2010), 6-9. 
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kweekschool tot op zekere hoogte hierdoor werd gekenmerkt.715 Een meritocratisch 
bestel dat is gebaseerd op de doelstelling om geëxploreerde potenties van leerlingen 
als basis van selectie te hanteren, zou bijvoorbeeld worden gekenmerkt door de mate 
waarin selectiebeslissingen niet een definitief effect op leerloopbanen hebben – om 
in digitale termen te spreken: tot ja/nee-beslissingen leiden –, maar deel uitmaken 
van een permanent proces van zoeken, corrigeren en opnieuw op het goede spoor 
zetten. Met andere woorden: niet selectie op grond van cognitieve vaardigheden, 
maar het opsporen van talenten en het vinden van bijbehorende leerwegen is in 
termen van toegankelijkheid de belangrijkste bijdrage aan de meritocratische 
doelstellingen. Des te opvallender is het dat in de praktijk schoolgeschiktheid een 
belangrijke rol is gaan spelen in het toegankelijkheidsbeleid. De vraag is of juist 
deze uitwerking van het meritocratisch principe niet de kern is van wat Bourdieu 
de reproductiefunctie van het onderwijs noemt. De selectie in het onderwijs wordt 
bepaald door de maatstaven van dat onderwijs als systeem en cultuur en is niet 
primair gebaseerd op de aanwezige talenten en behoeften van het individu.716 In 
die zin kan als paradox van de (post)Mammoetwet-ontwikkelingen en die van de 
Roc-vorming worden geformuleerd dat deze fenomenen de reproductiefunctie van 
het onderwijs lijken te bevorderen en niet de (beoogde) individuele emancipatie.

Op één belangrijk vraagstuk met betrekking tot het principe van de meritocratische 
functie van het onderwijs moeten we hier nog nader in gaan. Met de meritocratise-
ring van het onderwijs heeft de school de sleutelmacht verworven met betrekking 
tot de wijze waarop mensen posities in de samenleving gaan bekleden. Deze alloca-
tiefunctie wordt in de literatuur in dubbele zin gebruikt: als toewijzing binnen het 
onderwijssysteem en als voorsortering ten behoeve van de arbeidsmarkt.717 Zij vloeit 
vooral voort uit de wijze waarop de samenleving is ingericht, waarbij het onderwijs 
een bijna exclusieve rol heeft verkregen bij de verdeling van goederen en posities. Dat 
betekent dat er nog slechts in geringe mate sprake is van compenserende instituties 
of voorzieningen in geval van een eventueel slecht functionerende onderwijssector 
in welke zin dan ook. Beter gesitueerden lijken dan beter af te zijn, gegeven hun 
uitgangspositie. De vraag laat zich dan stellen op welke wijze een samenleving met 
een monopoloïde en overwegend (proto-)meritocratisch onderwijsbestel de risico’s 
daarvan weet op te vangen of te compenseren. De oplossing daarvan ligt uiteraard 
niet in de demeritocratisering van het onderwijs. Idenburg wijst al op kenmerken 
van het bestel die in bijzondere mate risico’s met zich mee brengen als het om dit 
vraagstuk gaat: homogeniteit, standaardisering, invariabiliteit.718 Dronkers spreekt in 
dat verband van ‘onderwijsbestendigheid’ waarover leerlingen moeten beschikken, 

715 Matthys wijst op een overeenkomstige rol van het ‘grootseminarie’ in katholieke kring. ( Matthys, 
Doorzetters 19).

716 R. van Daalen en A. de Regt, Verborgen krenkingen in het onderwijs. Kanttekeningen bij merito-
cratisering, in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 31 ( Amsterdam 2004), 527-541, 535.

717 Peschar, Onderwijssociologie, 338.
718 Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 525.
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met name als ze afkomstig zijn uit lagere milieus.719 Wellicht kan het zin hebben 
nog eens naar de eigenschappen te kijken van het onderwijsbestel voor de komst 
van de Mammoetwet.

Hoofdwet van toegankelijkheid

Op basis van bovenstaande inzichten formuleren we het toegankelijkheids-
principe dat wij zouden willen introduceren als het hoofdprincipe waaraan 
het onderwijsbestel moet voldoen, als volgt: het toegankelijkheidsprincipe 
dwingt de samenleving het onderwijs zodanig in te richten dat elk individu 
naar eigen keuze, ongeacht sociale afkomst en levensbeschouwelijke voorkeur, 
ongeacht de politieke ideologie van een toevallige overheid, onbelemmerd 
gebruik kan maken van een voorzieningensysteem dat hem optimaal in staat 
stelt zijn talenten en leercapaciteiten te ontdekken en te ontplooien met als doel 
te groeien tot zowel een volledig mens als een volledig participerend burger en 
beroepsbeoefenaar.

We beschouwen deze hoofdwet als een a priori-voorwaarde met betrekking tot de 
inrichting van een onderwijsbestel. De formulering ervan sluit aan bij de zienswijze 
dat de mens een betekenisgevend individu is en daarmee ‘actor’ in de sociale context, 
die hij daardoor ook mede verandert. Toegankelijkheidsbeleid moet er op gericht 
zijn, binnen de grenzen van maatschappelijke effectiviteit, leerlingen het onderwijs 
te bieden dat bij hun capaciteit past. Waarmee in de kern de hoofdeis te stellen aan 
een waarlijk meritocratisch onderwijsbestel is geformuleerd. Young haalt J. Rawls 
aan die deze opgave als volgt formuleert: ‘Resources should go to education not 
“solely or necessarily mainly according to their return as estimated in productivity 
trained abilities, but also according to their worth in enriching the personal and 
social life of citizens, including here the less favoured”.720

De uitspraak van Rawls brengt ons tenslotte bij de vraag hoe het gelijkheidsvraag-
stuk zich verhoudt tot het toegankelijkheidsthema. Voor de overheid kan het 
gelijkheidsvraagstuk historisch gezien worden beschouwd als ‘een voorwerp van 
aanhoudende zorg’. Het desbetreffende grondwetsartikel 23 waarin deze zinsnede 
staat, beperkt echter de verantwoordelijkheid van de overheid met betrekking tot het 
toegankelijkheidsthema uitsluitend tot het borgen van de vrijheid van burgers om 
onderwijs te geven en niet op de rechten van burgers om onderwijs te ontvangen. 
Toch werd en wordt onderwijs beschouwd als hèt voertuig voor de verwerkelijking 
van de overheidsverantwoordelijkheid voor het gelijkheidsvraagstuk op individueel 
niveau. Ons inziens is de kern van het gelijkheidsprincipe met betrekking tot de rol 
van de overheid beknopt geformuleerd de volgende.721 Een leven dient niet verspild 
te worden en de overheid heeft de opdracht bij te dragen aan het ‘succes’ ervan. 
Dat is het principe van het gelijke, potentiële, belang van elk leven. De overheid 

719 Van Kemenade, Onderwijs en samenleving, 111.
720 Young, The Rise of the Meritocracy, xvii.
721 Dworkin, Sovereign virtue.
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dient naar vermogen bij te dragen aan de ontwikkeling van die potenties. Dat is 
het politieke streven naar ‘equality van resources’ als instrument voor het principe 
van ‘equality of succes’. ‘Equality of resources’ stelt het individu zonder onderscheid 
bronnen ter beschikking om de capaciteiten te ontwikkelen. Voor het borgen van 
gelijke kansen ten behoeve van de ontwikkeling van gelijke talenten is de gelijke 
toegang tot en de aanwezigheid van gelijke hulpbronnen een voorwaarde. Waar 
aan die voorwaarden niet wordt voldaan, dient de overheid er voor zorg te dragen 
dat is voorzien in de aanwezigheid van die hulpbronnen voor die individuen die 
daar over zelf niet beschikken (‘equality of resources’). Onder deze condities zijn 
de uitkomsten niet voorspelbaar, maar worden die vooral bepaald door individuele 
inzet en ambities. De ongelijkheid is dan het gevolg van ongelijkheid in ambitie, 
drijfveren en specifieke eigenschappen van het individu. Die ongelijkheid is moreel 
te verdedigen en aanvaardbaar.

Dat betekent dat het toegankelijkheidsvraagstuk in het onderwijs kan worden 
verbonden met het gelijke kansen-thema als we het uitgangspunt van het primaat 
van het recht op talentontplooiing – ‘capability approach’ – koppelen aan het beginsel 
van het recht op gelijkheid van hulpbronnen. Het meritocratisch principe beperkt 
zich dan tot de mate waarin individuele ambities, oriëntaties en preferenties het 
verschil maken. Ongelijkheid als gevolg van dit ‘difference principle’( Rawls) is 
niet alleen aanvaardbaar maar moet ook worden gestimuleerd. Deze denklijn 
leidt niet tot de conclusie dat individuele verschillen het gevolg zijn van het op 
individueel niveau niet nemen van verantwoordelijkheden, waarbij de overheid 
of de instellingen verschoond zijn van een eigen specifieke verantwoordelijkheid. 
Die laatste verantwoordelijkheid berust in het borgen van het recht op talentont-
plooiing in combinatie met het principe van ‘equality of resources’. Het individu 
zal vervolgens zelf moeten kiezen. Daaraan draagt binnen het onderwijsdomein 
het bestel bij. Het bestel zorgt voor een gelijke toegang tot bronnen van kennis, 
bronnen voor (sociale) ontwikkeling en identiteitsvorming en talentontwikkeling. 
Essentieel daarbij is echter dat het individu zelf keuzes moet maken en in laatste 
instantie zelf verantwoordelijk is voor de wijze waarop hij gebruikmaakt van de 
mogelijkheden om toegang te hebben tot de bronnen. We hebben gezien dat de 
‘agency- factor, het individueel vermogen om onafhankelijk te handelen en eigen 
keuzes te maken op grond van persoonsgebonden eigenschappen, oriëntaties en 
omstandigheden, belangrijk is met betrekking tot de resultaten van het systeem 
op het niveau van de primaire belanghebbenden: de gebruikers. Een doelmatig 
ingericht onderwijssysteem houdt met die omstandigheid rekening. In dat opzicht 
zien we dat het gelijkheidsvraagstuk niet los kan worden gezien van het ‘actor-’ en 
‘agency- principe van Giddens. De bijzondere opgave van het onderwijs is daarbij dat 
het zodanig is ingericht dat het individu wordt geholpen zich het ‘agency-principe 
eigen te maken en zijn transformatief vermogen te ontwikkelen en al doende 
leert verantwoordelijkheid te nemen. Het bestel creëert dan de ruimte om in dat 
zoekproces fouten te maken en opnieuw te beginnen. Anders gezegd: verkeerde 
keuzes bestaan vanuit deze optiek ten principale niet. (Keuzes worden als foutief 
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geclassificeerd vanuit het systeemdenken.) Uiteindelijk is de maat voor het ‘succes’ 
de mate waarin de individuele capaciteiten tot ontwikkeling zijn gekomen in relatie 
tot het socialiserings- en identiteitsvormingsproces van het individu. ‘Agency’ is 
zowel uitkomst als instrument voor dat ‘succes’. 

Het onderwijssysteem is een instrument waarmee de overheid haar zorgtaak 
met betrekking tot gelijkheid operationaliseert. De wijze waarop dat gebeurt 
noemen we ‘toegankelijkheid’. Meer sociologisch gedefinieerd heeft toeganke-
lijkheid betrekking op de mate van ‘agency’ die het onderwijssysteem mogelijk 
maakt. In de terminologie van Giddens: toegankelijkheid is de uitkomst van de 
mate waarin onderwijssystemen het individu in staat stellen zijn transformatief 
vermogen te operationaliseren. 

Eerder verwezen we naar het befaamde grondwetsartikel 23, ‘het archimedisch 
middelpunt van waaruit de juridische bedrading van het onderwijsrecht wordt 
gesponnen’722 dat zowel steen des aanstoots binnen, als ankerpunt voor het voortbe-
staan van het bestel kan worden beschouwd. De interpretatie van dat artikel zou in 
het licht van onze beschouwingen hierboven voortaan niet meer louter betrekking 
moeten hebben op het recht om scholen te stichten en de plicht van de overheid om 
toe te zien op de deugdelijkheid ervan – die interpretatie kan als de grondwettelijke 
basis voor het systeemgedreven karakter van het Nederlandse onderwijssysteem 
worden gezien – maar op het recht van kinderen op onderwijs dat voldoet aan 
principes van toegankelijkheid. Let wel: het recht van het individu op onderwijs is 
niet vastgelegd in de Grondwet.723 De grondslag van Artikel 23 betrof impliciet het 
borgen van het recht van ouders om onderwijs aan hun kinderen te realiseren. De 
vrijheid van onderwijs is echter ontaard in bepalingen die de rechten van scholen 
(en schoolbesturen) beschermen en niet de rechten van kinderen op onderwijs. 
Dat verklaart ten diepste veel van wat er in het Nederlandse onderwijsbestel is 
scheefgegroeid.

722 D. Mentink en B.P. Vermeulen, Rechtsstaat, pluriformiteit, integratie: enkele actuele ontwikkelingen 
in en voor het onderwijsrecht, in: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 3 
(Den Haag 2004), 127-150, 135.

723 J. Sperling, Het recht op onderwijs en toelating tot een school, in: School en Wet, 6 (Alphen a/d 
Rijn 2009), 5.
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5. De fietser en het landschap: sociologie als topologie

‘It’ s not enough to ask what successful people are like, in other 
words. It is only by asking where they are from that we can unravel 
the logic behind who succeeds and who doesn’t.’

(Malcolm Gladwell) 

De autobiografie was aanleiding voor het onderzoek naar de aard van de confrontatie 
tussen individu en onderwijssysteem, waarbij we die confrontatie in verband hebben 
gebracht met het verschijnsel toegankelijkheid. Aan de hand daarvan zijn we tot 
bevindingen gekomen en hebben we aan die bevindingen enkele beschouwingen 
gewijd met betrekking tot de interactie tussen individu en systeem. We brengen in 
dit slotdeel van de beschouwingen ‘de fietser’ en ‘het landschap’ weer bij elkaar. Het 
onderwijsbestel beschouwen we in metaforische zin als een van de landschappen 
waar Bruner van spreekt als hij het autobiografisch verhaal typeert. De ‘fietser’ is 
een metafoor voor de leerling of student die al of niet op eigen kracht en al of niet 
uitgerust met voldoende talententen en ambities en al of niet getraind, zijn weg moet 
zien te vinden. We hebben in deze studie als een vorm van sociale topologie724 de 
plaatsen in beeld gebracht waar de protagonist zich in dat landschap bevond en ook 
geprobeerd enkele interacties te analyseren die in dat landschap plaatsvonden. Wat 
zijn onzes inziens de belangrijkste constituenten van het bestel die van invloed zijn 
op de werking ervan en wat zijn de driving forces die het handelen van het individu 
bepalen en in hoeverre zijn die twee ‘in fase’ met elkaar? Vervolgens: welk inzicht 
kunnen we daaraan verbinden en op welke wijze kan dat inzicht bijdragen aan het 
nader doordenken van de vraagstukken waar het onderwijs voor staat?

Het Nederlandse onderwijsbestel anno 2010 ontleent zijn karakter primair aan de 
historische ontwikkeling die het heeft doorgemaakt en waardoor het mede zijn 
specifieke kenmerken heeft gekregen. Tot het meest dominante element daarvan 
rekenen wij het antagonistische karakter, een cultuur van denken en handelen vanuit 
polaire belangen die tot uiting komt in het transformeren van het onderwijsdomein 
tot een arena waarin wordt gestreden door meerdere partijen om het eigenaarschap 
van het onderwijs of de voorzieningen daartoe. Meer specifiek voor de ontwikke-
ling van de afgelopen vijf decennia is de dominantie van overheidsopvattingen, de 
achterliggende politieke ideologie en bijbehorend beleid en doelstellingen, die tot 
uiting komen in de concrete wet- en regelgeving als constituerende factoren voor 
de inhoud van onderwijs en vormgeving van het bestel. 

Deze beide constituenten van het bestel genereren, mede onder invloed van exogene 
ontwikkelingen van diverse aard, specifieke bestelkenmerken die een relatief duur-
zaam, meer pejoratief geformuleerd: hardnekkig, karakter blijken te hebben en die 
elkaar ook in hun werking versterken. Daartoe rekenen we: het selectieprincipe, de 
724 De term is ontleend aan De Jong, Grootmeesters, 325.
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reproductie- en allocatiefunctie, de status- en stratificatiebevestigende werking, de 
institutie- en systeemgedrevenheid, de dominantie van het rational choice-denken 
en het gesloten zelfreferentieel karakter. De Mammoetwet en vooral het Roc-concept 
zijn daarvan voorbeelden. 

De specifieke empirie – de autobiografische data –, de waarnemingen, bevindingen 
en meer generieke beschouwingen in het voorafgaande hebben ons inzicht gegeven 
in de belangrijkste driving forces van de individuele ontwikkeling van de mens en 
zijn handelen in relatie tot zijn omgeving, kortom: zijn ‘agency’. Dat inzicht bestaat 
vooral hieruit dat de mens ook en vooral een betekenisgevend wezen is, dat kiest, 
of liever gezegd besluiten neemt waarbij normatieve en affectieve factoren doorslag-
gevend zijn.725 Die oriëntaties hangen nauw samen met afkomst, de individuele 
persoonsgebonden kenmerken en eigenschappen en de combinatie van al deze 
ingrediënten samen met onvoorspelbare contingentiefactoren, bepalen uiteindelijk 
de onderwijs- en levensloop. Daarbij zijn fases van verandering te onderscheiden, 
eerder dan breukmomenten. 

We sluiten deze beschouwing af met de waarneming dat dat de essentiële drijfveren 
van waaruit het Nederlandse onderwijssysteem opereert en die welke de mens tot 
handelen aanzetten niet correleren. Dit fundamentele verschil in (waarde)oriëntaties 
is de bron van het onderpresteren van het bestel en het tekort dat wordt gedaan 
aan de behoeften en talenten van (jonge) mensen. Leerlingen zijn namelijk geen 
‘Normalbaüme’.726

725 Matthys ziet de levenslopen van zijn respondenten ook als de uitkomst van een dynamisch 
betekenisgevingsproces en niet als het product van maatschappelijke reproductie. Zie: Matthys, 
Doorzetters 29. 

726 Scott, Seeing like a state, 14.





Nawoord

Wie zijn eigen levensloop tot onderwerp maakt van wetenschappelijk onderzoek, 
wordt niet alleen geconfronteerd met methodologische voetangels maar uitein-
delijk ook en vooral met zichzelf. Validiteit en betrouwbaarheid zijn eisen die 
voortvloeien uit het streven naar objectiviteit en de aard van het wetenschappelijk 
bedrijf. Achter dat ‘schild’ van wetenschappelijke objectiviteit gaat echter de subjectief 
ervaren kwetsbaarheid schuil als gevolg van de persoonlijke betrokkenheid en de 
noodzaak tot zelfreflectie, voortvloeiend uit het bijzondere karakter van de studie. 
Die dubbelheid vraagt van de onderzoeker, die tevens onderzochte is, een subtiel 
omgaan met de feiten en met zichzelf om te voorkomen dat de studie ontaardt in 
een autotherapeutisch verslag. Ricoeur heeft blijk gegeven van een scherp inzicht 
in de dialectiek van de menselijke identiteit en persoonlijkheid, tot uiting komend 
in de verhouding van het individu met zijn omgeving. ‘Wie ben ik?’ is een vraag 
die wordt beantwoord door de wijze waarop de mens zich houdt aan zijn beloften, 
ondanks de wellicht hardnekkige weerstand van datzelfde ‘ik’. Dit boek geeft daarom 
niet alleen, en wetenschappelijk zo verantwoord mogelijk, inzicht in de verhouding 
tussen individu en systeem, maar maakt op een ander niveau ook zichtbaar hoe 
het individu zich verhoudt tot die omgeving en daarmee tot zichzelf. Het tweede 
landschap dat Bruner onderscheidt in het autobiografisch verhaal: dat van het 
innerlijk bewustzijn. 

Het verleden wordt ‘geschiedenis’ in relatie tot onze ervaringen in het heden. Het 
verleden spreekt daarom alleen voor zover het wordt ondervraagd. Het ‘verhaal’ als 
resultante van dat ‘vraaggesprek’ is het medium dat de brug vormt tussen verleden 
en heden. Door het verhaal is ook de verbinding met de toekomst mogelijk. Door 
die verbinding krijgt het verhaal immers zijn betekenis. In dat verhaal wordt ook 
de identiteit van het individu zichtbaar en daarmee krijgen we ook zicht op de 
waarden die daaraan mede gestalte geven.727 Geschiedenis is meer dan feiten, het 
is de interactie tussen feiten en waarden. Dat moge uit dit boek blijken. De ontwik-
keling van de samenleving is evenzeer een cumulatie van feiten als de uitkomst van 
waardeoriëntaties. 

Achteraf gezien is mij het grote belang van de historische context voor het socio-
logisch begrip vooral duidelijk geworden door het lezen van Mills’ The sociological 
imagination. De laatste stukjes van de methodologische puzzel vielen daarmee 
op hun plaats. Het belang van het gebruik maken van eigen ervaringen van de 
onderzoeker tegen de achtergrond van het historische landschap was een ‘feest der 
herkenning’. De ‘sociological imagination’ stelt de onderzoeker in staat om greep 
te krijgen op de geschiedenis en de individuele biografie en op de wijze waarop 

727 Lorenz, Het gewicht van de geschiedenis.
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die zich binnen de samenleving tot elkaar verhouden.728 Die verbeeldingskracht 
is het vermogen om van perspectief te wisselen, de capaciteit om zowel het meest 
onpersoonlijke en abstracte te onderzoeken als het meest intieme, persoonlijke, en 
om daartussen verbanden te leggen. Tijdens het schrijven van dit boek, dat gaan-
deweg meer dan een studie bleek te zijn, werd me duidelijk welke rol de verschillen 
tussen waarden(oriëntaties) spelen in de verhouding individu en samenleving. De 
sociologie dient zich bezig te houden met ‘substantive problems’: vraagstukken van 
wezenlijk, inhoudelijk belang. Zoals aangegeven kristalliseerde zich gedurende de 
loop van het onderzoek uit welk ‘substantive problem’ dit boek aan de orde zou 
stellen en het schrijven van mijn eigen geschiedenis was daarvoor kennelijk een 
noodzakelijke voorwaarde. Die geschiedenis bleek niet te begrijpen zonder inzicht 
in de instituties waarmee ik te maken kreeg tijdens mijn leven en in de wijze waarop 
ik me tot die instituties verhield. Ik herken daarom veel in Gitlin’s typering van Mills: 
‘the lone artisan who belongs by refusing to belong’. Of zoals Mills zelf schrijft: ‘I 
have been intellectually, politically, morally alone. I have never known what others 
call ‘fraternity’ with any group’.729

Deze studie heeft daarmee, naast de wetenschappelijke oogmerken, uiteindelijk een 
driedubbele functie gekregen. Het is het besluit van ‘een leven lang leren’ en het 
bleek uiteindelijk ook een zoektocht naar de drijfveren van mijn ‘agency’ en naar 
de wijze waarop ik betekenis gaf aan het bestaan. Het is tenslotte ook de voldoening 
van een schuld aan de samenleving die mij in staat heeft gesteld me te ontwikkelen 
zoals in dit boek beschreven.

Velen hebben mij bijgestaan bij het schrijven van dit boek. Allen heb ik op per-
soonlijke wijze daarvoor dank gezegd. Twee personen wil ik tot besluit met name 
danken: Marc Vermeulen en Theo Camps. Mijn promotores maar vooral mijn 
inspiratoren.

Groenekan, december 2010

728 Mills, The sociological imagination.
729 Ibid., 230.
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Summary

Focusing on the interaction between government policy and the individual, this study 
explores the impact of Dutch educational policy in general and the education system in 
particular on the development of the individual in recent decades. This involves discus-
sion of the theme ‘accessibility’ of education, which encompasses how the education 
system and the individual interrelate and the factors that shape the associated outcomes.

The empirical data analysed as part of this study were distilled from the researcher’s 
autobiography, which is an integral part of this research project. Education is a dominant 
feature as the central figure has personal experience as a pupil, student, educator, teacher, 
headmaster and school administrator. Consequently, the domain of education could be 
termed his natural habitat. The study questions developed largely define the ultimate 
focus of the autobiography, which – instead of being an exhaustive description of the 
central figure’s life course – only describes events and aspects that can further improve 
our understanding of the life course as the product of the interaction between the edu-
cation system and the individual. The study’s approach links macro-level (structural) 
sociological aspects and micro-level (individual) sociological aspects. 

The study’s structure and design is shaped largely by the question of how to establish 
a meaningful link between the life of an individual (i.e. the autobiography) and social 
structure (i.e. the education system). For this reason, this study applies the life course 
research analysis framework developed by American sociologists Giele and Elder. This 
research model links individual qualities on the one hand to system properties on the 
other. The core of this approach is reflected in the questions of how to establish links 
between social structures and individual personality and how they affect each other. 
This combined social system approach makes it possible to investigate individual 
development and system dynamics at the same time. Four key factors at the model’s 
core ultimately shape how the life course is perceived: geographic location over 
time, social ties of the individual, individual perspectives/orientations and previous 
individual responses to events. Viewed as a reflection of an individual’s life course, the 
autobiography motivated a study into the impact of context factors on the development 
of the individual in terms of the four key factors and serves as a case study offering 
information and insight into a person’s life, including the choices made and subjective 
feelings. The model offers a framework for a context study, which framework serves 
as a tool to better explore the interaction between individuals and their environment. 
This can help us better understand how the central figure actually interacted with the 
environment and how the environment impacted the life course of the central figure. 
In this respect, the acquisition of knowledge and understanding is more important than 
developing explanations or finding proof. 
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After writing the autobiography, the history, background information and origins of 
aspects of the education system were analysed as part of the context construction. The 
life course of several individuals the same age as the central figure and aspects of the 
education system in place in recent decades were both subject to a brief review. Ties 
are drawn between the central figure’s early years/academic career and the outcomes 
of previous research into the link between social environment and academic success. 
Finally, the significance and impact of the theme ‘accessibility’ in the educational policy 
of recent decades is also investigated. The actual analysis conducted for the research 
questions about the relationship between the individual and the system is based on 
available life course data, as outlined in the autobiography, and on the outcomes of 
the context studies. The analysis involves drawing links between data and research 
outcomes and identifying patterns and trends which could result in new knowledge/
understanding. Finally, the resulting outcomes are addressed in greater detail with 
respect to the key research question.

When using autobiographical data for scientific research, specific requirements must 
be imposed on the scientific methodology applied. After all, the researcher’s life is the 
subject of study. This means that the study must address the methodological principles 
in detail. The insights of Danish sociologist Flyvbjerg, who like no other was able to 
enunciate a reasoned approach to the comparative value of qualitative versus quantita-
tive research, served as the primary basis for the frame of reference. His ideas on this 
issue and the researcher’s role in social science create the key theoretical foundation 
underpinning the entire research plan. The analysis of the relationship between system 
and the individual’s role relies primarily on Giddens’ agency concept, as it relates to 
the acting individual who is part of the systems in which he is active.

The key findings of the context studies are presented below. According to the results 
of the relevant studies, social environment in the Netherlands continues to be a key 
predictor of both academic success and the nature of an individual’s subsequent profes-
sional career. The Dutch education system takes social environment into account in 
such a way that it cannot be characterised as meritocratic in principle. The system is 
highly stratified and the fundamental and systematic distinction between vocational 
education and academic education plays a key role. This feature appears to contribute 
significantly to the predictive value of social environment and the consolidation of 
social relationships. The barriers separating social classes appear to be fairly tenacious, 
fuelled in part by the education system. 

Allocation and selection objectives dominate the Dutch education system, as part 
of which the diploma embodies ‘an opportunity for empowerment’. The allocation 
objective is most apparent in the dominance of the labour market orientation in the 
education system’s structure and design. Each of the system’s properties seems to 
thwart the meritocratic aspects of the system, partly creating circumstances in the Dutch 
education system in which the principle of accessibility seems to be subordinate to 
other objectives, including selection and allocation.
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The historical development of the Dutch education system offers insights into the 
background of these specific characteristics. Viewed from a historical perspective, the 
Dutch education system has been both defined by and is the result of the competing 
socio-political interests of civil society actors and of the government – with ‘ownership’ 
of the education system at stake. In this ‘arena of education’, the antithesis seems to 
have become the overriding principle governing ties in this sector. Government policy 
and the space it allowed for private initiative resulted in the development of different 
types of schools, school curricula and high-status schools (which in principle also 
affirmed one’s status). Post‑WWII political and socio‑economic development enabled 
the government to tighten its grip on education. The central ideology at the time 
was that the government could use education as a means of achieving its social and 
emancipatory objectives, thus fuelling the country’s economic growth at the same time. 
Both meritocratic principles and the principle of accessibility served as key guiding 
principles. The policy culminated in the implementation of the ‘Secondary Education 
Act’ (Mammoetwet) in 1968 and later the ‘Adult and Vocational Education Act’ (Wet 
educatie en beroepsonderwijs (Web)), which established Regional Training Centres 
(ROCs), in 1996. These two developments embody 30 years of government education 
policy rooted in the philosophy of engineering society. 

Based on biographical data, the study more closely examined the influence of the indi-
vidual factor – Gidden’s agency concept – on the central figure’s academic career and 
the extent to which and, if so, how this can be attributed to interaction with government 
policy. To this end, links are drawn between the biographical data and the results of the 
context study. The key outcomes of this comparison are as follows. As regards the role 
of the status of social environment, the data does not unreservedly confirm the outcomes 
and predictions of studies into the relationship between social origins and academic 
career. Cases in which the biographies point out social origins that to a limited extent 
give rise to conditions deemed to positively impact academic success seemed to be 
associated with highly successful academic and professional careers. As regards cases in 
which in principle the social environment served, for instance, as effective preparation 
for academic higher education and a relevant professional career, it seems the benefit 
derived from this advantageous starting position is not in keeping with the expectations 
based on the status studies. Obviously, no generic causal conclusions can be drawn, as 
the empirical data is not suitable for this purpose. However, the autobiographical data 
offers insight into the nature and impact of circumstances that have not been investigated 
as part of the quantitative studies. As regards academic success, for instance, personal 
circumstances largely define the central figure’s academic and professional career. In 
addition, personal perspectives/value orientations were just as important as regards 
the choices made and the nature of his later professional career. This means that these 
personal circumstances, as well as socio-cultural background, apparently may play a 
substantial role in the actual course of one’s academic career. The positions achieved 
seem to be influenced by individual characteristics and perspectives at least as much 
as by, for example, one’s social origins. 
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The manner in which the government structures the education system more or less 
reflects government education policy. The government’s views and objectives are 
apparent in the network of schools and other educational provisions, regulations and 
legislation. This also applies specifically to the accessibility issue. As part of this study, 
an analysis was conducted of the three education system phases in the history of the 
Dutch education system with which the central figure has personal experience: the pre‑
‘Secondary Education Act’ (Mammoetwet) period prior to 1968, the post-‘Secondary 
Education Act’ phase and, since 1996, the implementation phase of the ‘Adult and 
Vocational Education Act’ (Wet educatie‑ en beroepsonderwijs), which established 
Regional Training Centres (ROCs). The central figure completed the initial phase of 
education prior to the implementation of the ‘Secondary Education Act’, continued 
his education during the transition to higher education policy, worked as a teacher and 
headmaster during the period following implementation of the ‘Secondary Education 
Act’ and as school administrator during the implementation of the ‘Adult and Vocational 
Education Act’. The study investigated the impact of these circumstances on the acade-
mic and professional career of the central figure of the autobiography, his actions and 
his choices. A notable aspect of the education system in the pre-‘Secondary Education 
Act’ period is the relative lack of regulation/supervision and coherence. There was 
‘a bunch of schools’ rather than a regulated education system. The impact of private 
initiatives was considerable and there was a wide range of evening and in-company 
training courses on offer, with many administering their own exams and issuing their 
own diplomas. The various types of schools and educational provisions were developed 
‘in isolation’ and were not systematically geared to each other. The data of the five life 
course descriptions motivated the question of whether these circumstances positively 
impacted the academic and professional careers of the central figures. The ‘hindrance 
factor’ an education system can represent may have been relatively limited in that period, 
despite the heavily status-dependent nature of the system at the time. In other words, 
during the post-war period, the system – in as far as there was an education system in 
place – allowed for private initiatives and, consequently, broadened options to pursue 
your own specific academic career. The analysis of characteristics, aims and effects of 
the ‘Secondary Education Act’, taking into account the assessments and outcomes of 
the law, leads to the observation that the ideological considerations at the time largely 
defined the development of that legislation, which specifically aimed – in vain – to 
increase ‘accessibility’ sufficiently. This can be partly attributed to the fact that the life 
course of individuals does not always match up completely to the standard principles 
of a law or system. A corresponding pattern can be seen in the decision-making process 
surrounding implementation of the ‘Adult and Vocational Education Act’. In this case, 
too, the government’s position was clear on how it could best serve the interests of 
society and the individual via the targeted structuring and design of all or part of the 
education system. The assessments and performance of the post-‘Adult and Vocational 
Education Act’ education system give reason to question the accuracy of the basic 
assumptions. For this reason, the study motivates a more detailed look at the issue of 
which conditions an education system should satisfy in order for it to maximise and 
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optimise accessibility. Its structuring and design should, in any event, take account 
specifically of the individual perspectives and ambitions of young and adult users.

The autobiography’s central figure has first‑hand experience with the consequences of 
government policy not only as a pupil and student, but also as a headmaster and school 
administrator at senior secondary vocational education level. This final education system 
phase occurred during what could be termed a highly dynamic and eventful period of 
educational development, during which sweeping reforms in terms of the administration 
and governance of education and education innovation were implemented. Government 
policy directly shaped his career, and he in turn was able to influence the outcomes. 
The study reveals that the success of the implementation of government policy in the 
education sector is at least partly – if not highly – dependent on the extent to which the 
personal perspectives/value orientations of key figures in the discipline are taken into 
account. However, this ‘individual factor’ is often disregarded in legislative implemen-
tation strategies. In addition, the study highlights the link between the policy-driven 
approach of government to education and the nature of the management of education 
institutes during a certain period. In other words, government policy assumes that key 
figures represent the presence of certain competences. If these basic assumptions are 
not laid down explicitly in policy, this can lead to unsatisfactory or unintended results, 
as well as to a certain form of administrative organisational culture. The government’s 
one-sided take on the policy objectives and the organisational aspects of new and 
amended policy combined with a faith in the virtues of an ideological position can limit 
the attention paid to the individual factor at the level of both the client and the user: 
pupil and student, as well as those involved who are in charge: headmaster and school 
administrator. At both levels, individual circumstances, perspectives/orientations and 
motivations can substantially impact the outcomes of government policy and system 
performance.

The concluding observations of the study focus on the system characteristics develo-
ped over time that seem to negatively impact both the system’s performance and the 
meritocratic objectives. The study reveals that while the issue of accessibility has been 
a policy consideration during certain phases of the history of educational policy, other 
objectives were given higher priority in legislative practice and its implementation at 
the institutional level. Management and control, efficiency and allocation are recur-
ring elements in this. Moreover, the associated policy instruments in use appear to 
be lasting features of the system: selection based on social origins and suitability for 
school, examinations and certification, and a highly stratified education system, which 
distinguishes between academic and vocational education. This study explores the 
socio-political circumstances that promote these qualities. This serves as the basis for 
the supposition that the structure and design of the Dutch education system primarily 
serve socio-political interests and are the result of a power struggle among interest 
groups. The relative underperformance of the education system can potentially be 
attributed to two key factors: the historically immanent and apparently lasting features 
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of the education system and the disregard for the ‘individual factor’: the choosing and 
acting individual. 

Reconsideration and revaluation of the principles of the education objectives seem 
desirable. There should be a shift away from allocation and selection objectives, 
particularly with a view to preparing people for the labour market – which will prolong 
existing status relations as a side effect – to the principle of accessibility.

In the study, these observations lead to a revised definition of ‘accessibility’ of education 
and of the task this represents for both society and the government. Several critical 
questions are asked about the degree of pretence present in the education system. Can 
a system that asserts being a coherent network of educational provisions effectively 
respond to societal complexities on the one hand and the perspectives/orientations, 
ambitions and circumstances of individuals on the other? The principle of accessibility 
formulated could improve the performance of the system by taking better account of 
personal circumstances and offering more space for value perspectives/orientations of 
both students and providers of education services.
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