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De keren dat ik met Ben van der Hilst van gedachten wis-
selde over zaken die ons bezighouden met betrekking tot het 
onderwijs, merkte ik dat zijn passie hem niet blokkeerde bij het 
zoeken naar oplossingen. Originele gedachtesprongen en crea-
tieve oplossingsstrategieën heeft hij voorhanden. Hij weet zeer 
kritische kanttekeningen te plaatsen bij het nut, de noodzaak 
en de inrichting van het Nederlandse onderwijs en bij de door 
anderen voorgestelde veranderingen.  
Ben is het voorbeeld van de analytische mathematicus die soms 
de passie preekt, maar uiteindelijk niet de revolutie zoekt.  Niet 
alleen in de Nederlandse politiek, maar ook in het Nederlands 
onderwijs zijn de marges voor verandering heel erg smal. Als na-
tuurkundige weet hij echter ook als geen ander dat het minder 
energie kost om een atoom in zijn baan om de kern te versnel-
len, dan hem die kant op te doen bewegen waarvan hij denkt 
dat het uiteindelijk een betere resultaat oplevert. Mede daarom 

Voorwoord

streeft hij vaker oplossingen na die binnen bestaande kaders 
passen of die daarop aanvullend zijn.  
In dit boekje ontleedt Ben van de Hilst het onderwijs met het 
gezag van de participerende professional. Hij komt tot de 
conclusie dat de problemen in het onderwijs ontstaan door 
weeffouten op vijf verschillende organisatieniveaus die hij on-
derscheidt. Hij laat zien hoe de verschillende niveaus op elkaar 
inwerken en draagt voor ieder niveau originele oplossingen aan. 
De analyse  is helder, de conclusie past, maar het is wel de vraag 
of het beroep op het leiderschap in de scholen en de politiek 
voldoende is om de voorgestelde, noodzakelijke veranderingen 
voor elkaar te krijgen. 
Het is wellicht noodzakelijk dat meer belanghebbenden zoals 
docenten, ouders, studenten, vakbonden en gemeentepoli-
tici zich mengen in het debat. Dit boekje kan daar een mooie 
bijdrage aan leveren.

Noël Servaes, hoofdredacteur Van twaalf tot achttien



4



5

Het gilde der koekenbakkers   

Inleiding

Vertaaloefening

De eerste orde

De oplossing voor het havo-probleem

De tweede orde

Doe maar iets met teams

De derde orde

Profiel: een heel leuke column!

De vierde orde

Van Duitschen bloet en knakworsten

De vijfde orde

Zon door de ramen

Inhoud

7

9

13

14

21

22

29

30

39

40

47

48

55



6



Het gilde der koekenbakkers

Als columnisten op zekere leeftijd komen, beginnen ze over vroeger. 
Vroeger zat de natuurkundesectie, waar ik deel van uitmaakte, iedere twee weken op don-
derdagavond bijeen. Om acht uur, de kinderen waren voorgelezen, begonnen we en de fles 
Beerenburger kwam niet vóór half tien op tafel. Als we om half twaalf klaar waren, hadden we 
minimaal acht bladzijden geproduceerd aan stencils (zie onderwijsmuseum) waarin we het 
verschil tussen warmte en temperatuur op conceptueel verantwoorde wijze gedidactiseerd 
hadden tot veel zelfwerkzame proefjes en bij de belevingswereld aansluitende verwerkings-
vragen. Vonden we.

Die stencils, laat ik het eerlijk zeggen, hadden niet een fractie van de kwaliteit van de natuur-
kundemethoden van toen en dan bedoel ik niet alleen de onbeholpen plaatjes en typografie 
op de gevlekte blaadjes, die de leerlingen onderin hun pukkels (zie onderwijsmuseum) weg-
propten. Maar het onderwijs dat we gaven was zeer zeker niet slecht. Het eigenlijke product 
van zo´n tweewekelijkse avond was natuurlijk niet het pakketje smoezelig kringlooppapier, 
maar een diepe doordenking van de transfer van concepten uit de natuurkunde naar de plas-
tische breinen van puberende jongens en meisjes, die wij kenden. We leerden ontzettend veel 
en pasten dat toe in de interactie met de leerlingen wanneer die met die armetierige stencils 
in de weer waren. En zij leerden veel.

De discussie over het realistisch rekenen versus de staartdeling in het basisonderwijs gaat 
geheel voorbij aan het feit dat je voor realistisch leren rekenen (wat echt een veel betere 
methode is) erg goede docenten nodig hebt. Als je docenten hebt die zelf niet erg goed in 
rekenen zijn, is het misschien inderdaad beter om methodes toe te passen met alleen maar 
trucjes inslijpen.

Bijna geen land ter wereld waar het onderwijs zo aan methodes (leerboeken) gebonden is als 
Nederland. Echte koks gebruiken geen receptenboeken, die zijn er voor de amateurs.

Die donderdagavonden, in de tijd dat er gelukkig nog geen taakbeleid was, hebben erg bijge-
dragen aan het enorme werkplezier in die tijd. Ik vergeet nog bijna te vermelden dat er op die 
avonden altijd zelfgebakken koek was. Volgens beproefd recept gebakken.

C
O

Lu
m

N

Verschenen: Van twaalf tot achttien, september 2009
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Der dagen moe en der leerlingen zat, corduroy broeken, kleurloze 
truien met mouwstukken, 1 jaar ervaring en 39 keer herhaling, te 
bang en te ambitieloos om een carrièreswitch te maken en ten 
slotte een horloge met inscriptie. 

Het valt niet mee om de voor de hand liggende associaties met 
veertig jaar werken in het onderwijs te negeren en blijmoedig 
een boekje te maken over de uitdagingen waar het onderwijs 
nu voor staat. De agenda voor de komende veertig jaar, zeg 
maar. Als invalshoek en organiser voor die agenda is gekozen 
voor het onderwijs als organisatievraagstuk. Hoe organiseer je 
het onderwijs?  Of beter: hoe organiseer je het leren van leerlin-
gen1?  De keuze voor deze invalshoek berust op de waarneming 
en de verbazing dat een gebrekkige organisatie ten grondslag 
ligt aan veel problemen van onderwijskwaliteit, arbeidsvreugde 
en sturing, terwijl de belangstelling en aandacht voor organi-
satievraagstukken tamelijk gering is.  Het is algemeen bekend 
dat een gebrekkige klassenorganisatie leidt tot ordeproblemen 
en afnemende kwaliteit van het onderwijs. Ordeproblemen ten 
gevolge van gebrekkige organisatie doen zich echter voor op 
alle organisatieniveaus in het onderwijs: in de klas, in de school, 
de gemeente en op landelijk niveau. 

In dit boekje worden vijf verschillende organisatieniveaus on-
derscheiden, die in vijf opeenvolgende hoofdstukken aan bod 
komen. Die vijf niveaus hebben veel met elkaar te maken en 
één van de optredende problemen is dat de organisatievraag-
stukken op de verschillende niveaus onafhankelijk van elkaar 
worden aangepakt. 

Inleiding

De nulde orde
Om het leren te kunnen organiseren zou je eerst moeten weten 
wat leerlingen moeten leren en liefst ook hoe ze dat doen. Dit 
zijn twee onderscheiden vragen van wat ik het nulde orde pro-
bleem noem: wat en hoe leren leerlingen? Het wat wordt voor 
een groot deel op landelijk niveau bepaald. Hoe leerprocessen 
verlopen bij leerlingen is voor een groot deel verborgen in een 
black box. De meeste kennis daarover is indirecte kennis: we 
organiseren onderwijsactiviteiten of onderwijsomgevingen en 
meten vervolgens resultaten van het leerproces. Over de twee 
schakels daartussen, die tussen onderwijsactiviteiten en het 
leren dat in de hersens plaatsvindt en tussen de leeropbrengst 
in de hersens en het produceren van toetsresultaten weten we 
heel weinig. Dat is niet zo heel erg omdat onderwijs gericht 
is op de resultaten en we met trial en error al een heel eind 
gekomen zijn in het bepalen van wat wel en wat niet werkt. Dit 
boekje gaat niet over het nulde orde probleem, omdat we ons 
beperken tot organisatievraagstukken.

De eerste orde
Het eerste orde organisatievraagstuk is: hoe organiseert de 
docent het leren van de leerling? Het betreft dus het probleem 
van de didactiek. De leerling gebruikt vooral twee zintuigen: 
kijken en luisteren. De docent probeert via deze zintuigen 
hersenactiviteit teweeg te brengen bij de leerling met beoogde 
leerresultaten als gevolg. Dat is een proces van inductie, want 
de hersenactiviteit wordt niet direct beïnvloed en een proces 
met ongewisse effectiviteit op individueel niveau.  Maar wel het 
belangrijkste organisatievraagstuk.

De tweede orde
Onderwijs wordt door een natie georganiseerd om het 
voortbestaan en de bloei van die natie te garanderen.  Het 
onderwijs is gericht op het aanpassen aan de bestaande orde 

1  Dit boekje gaat niet specifiek over één van de sectoren in het onderwijs. Dus waar leerlingen 
staat, moet ook gelezen worden deelnemers of studenten. Ook wordt er gesproken over  
‘school’ waar in het algemeen ‘onderwijsinstelling’ bedoeld wordt. De meeste voorbeelden 
in het boekje zijn ontleend aan het voortgezet onderwijs vanwege de ervaringen van de 
schrijver.
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en op een bijdrage leveren aan de verdere bloei  van het land. 
Om dat kosteneffectief te doen, wordt het onderwijs gege-
ven in instituten, scholen, waarin verschillende experts het 
leren organiseren voor groepen leerlingen. Daarmee ontstaat 
het tweede orde organisatievraagstuk: hoe organiseer je de 
logistiek van de school? Iets banaler gezegd: hoe organiseer je 
binnen de financiële randvoorwaarden de groepering van leer-

lingen en het rooster? Hoofdstuk twee gaat over dit probleem 
en daarin wordt o.a. gesteld dat door de geringe aandacht die 
dit vraagstuk krijgt, oplossingen voor de didactiek lijden onder 
de gebrekkige oplossingen van de logistiek. Het mbo kent het 
voorbeeld van het competentiegericht opleiden (CGO). Het ne-
gatieve daglicht waarin het CGO is gaan verkeren heeft alles te 
maken met de onvoldoende belangstelling voor de noodzaak 

Inleiding

de vijfde orde: nationaal

de vierde orde: regionaal

de derde orde: arbeidsorganisatie

de tweede orde: logistiek

de eerste orde: didactiek

LErEN 
VAN DE 

LEErLING
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van een andere logistiek bij deze nieuwe didactiek. In het hoger 
onderwijs doen zich problemen voor  met studierendement die 
voor een deel samenhangen met slechte logistieke oplossin-
gen. In hoofdstuk twee dus een pleidooi voor waardering van 
het tweede orde organisatievraagstuk.

De derde orde
Het hart van het boekje wordt gevormd door het hoofdstuk 
over het derde orde vraagstuk: hoe ziet de school er als 
arbeidsorganisatie uit? Hoe werken de mensen samen die 
allemaal een eigen stukje van het onderwijs organiseren? Het 
eerste orde vraagstuk kan als het meest wezenlijke organisa-
tieprobleem beschouwd worden in het onderwijs, maar het 
derde orde vraagstuk vormt de crux voor de oplossing ervan.  
In hoofdstuk drie wordt een pleidooi gehouden voor een 
verandering van de organisatiestructuur van onderwijsinstel-
lingen waardoor niet alleen de kwaliteit van het onderwijs 
direct verbetert, maar waardoor scholen ook weer een plek 
worden waar professionals graag gaan werken. De onder-
waardering voor het vak van docent, met ernstige gevolgen 
voor de instroom van nieuw talent, is beslist niet alleen te 
wijten aan een algemeen maatschappelijke onderwaarde-
ring. De verminderde waardering voor de collectieve sector 
vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft zeker 
bijgedragen aan het verlies aan status van het docentschap. 
Maar de handhaving en zelfs versterking van de achter-
haalde organisatiestructuur van onderwijsinstellingen sinds 
die tijd is minstens net zo’n sterke factor. Die heeft geleid 
tot de paradox dat de toegenomen autonomie van scholen 
gepaard ging met afname van de autonomie van de docent 
en de verdere verwording van de onderwijsprofessional tot 
cao-medewerker. De kern van hoofdstuk drie gaat over het 
organiseren van het leren van de docenten. Dat vergt een 
andere organisatiestructuur en ander leiderschap dan in de 

klassieke schoolorganisatie, die gericht is op het organiseren 
van productieprocessen. Het hoofdstuk is te beschouwen als 
een inleiding op het boek ‘De Derde Orde. Anatomie van de Le-
rende Schoolorganisatie’ (voorjaar 2011), waarin het skelet als 
metafoor voor de organisatiestructuur wordt beschouwd. Een 
verandering naar een lerende organisatie betekent  in de eer-
ste plaats een verandering van de organisatiestructuur, eerst 
de opbouw van een goed skelet, daarna komen de organen, 
de bloedsomloop, het hart, de ziel. Die verandering is geen 
mythisch proces met hoopvolle bezweringsformules over een  
zogenaamde professionele cultuur. Het geloof in het belang 
van de derde orde gaat in het genoemde boek zelfs zover dat 
niet alleen de oplossingen van de eerste en tweede orde daar 
afhankelijk van worden gemaakt, maar dat ook goede oplos-
singen van de vierde en vijfde orde organisatievraagstukken 
daardoor gefaciliteerd worden.  

De vierde orde
Het vierde orde organisatievraagstuk gaat over de vraag hoe je 
op lokaal of regionaal niveau het onderwijs organiseert. Ook hier 
is sprake van behoorlijke ordeproblemen. Gemeenten hebben 
zeer veel baat bij goed onderwijs voor hun burgers. De plaatselij-
ke economie profiteert van een goede onderwijsinfrastructuur en 
een goede onderwijskwaliteit en natuurlijk is het ook anderszins 
een belangrijke welzijnsfactor voor de regio. Maar de gemeente 
heeft vrijwel niets meer te vertellen over het onderwijs.  Vaak lig-
gen gemeentebesturen nog meer wakker van zwak presterende 
scholen in hun gemeente dan de betreffende verantwoordelijke 
besturen van die scholen. Ze kunnen niets anders dan de falende 
bestuurders extra belonen met gemeenschapsgeld voor advi-
seurs en scholingsprogramma’s. In hoofdstuk vier de verbazing 
en bezorgdheid over het gebrek aan democratische controle over 
zo’n belangrijke publieke sector,  met ook een suggestie voor het 
terugbrengen van het onderwijs in het publieke domein, zodat 



Doelstelling
Het doel van dit boekje is te laten zien dat problemen die zich 
voordoen in het onderwijs op te vatten zijn als ordeproble-
men die ontstaan door een slechte organisatie. Die ordepro-
blemen doen zich op verschillende, samenhangende organi-
satieniveaus voor. Die ordeproblemen leiden tot schooluitval, 
onderpresteren van getalenteerde leerlingen, kwaliteitsverlies, 
onvoldoende toestroom van nieuwe docenten, verlies aan 
arbeidsvreugde, toename van buitengesloten  groepen 
leerlingen en verlies aan menselijk en financieel kapitaal.  Mijn 
wellicht naïeve, maar vaste geloof dat dit ook anders kan, komt 
voort uit de vele boeiende ervaringen die ik heb mogen op-
doen in veertig jaar onderwijs. In de volgende hoofdstukken 
worden enkele van die ervaringen gebruikt om de verschil-
lende ordes organisatievraagstukken te thematiseren. Samen 
met de mogelijk wat pamflettistische schrijfstijl en de feeste-
lijke aanleiding, ontbeert dit boekje daarmee de pretentie om  
nieuwe waarheden over het onderwijs te brengen. Mooi als 
het de discussie zou voeden en nieuwe vragen oproept.

Voorlopig nog geen horloge met inscriptie, ik blijf graag 
meedoen.

ook op gemeentelijk niveau het onderwijs veel beter georgani-
seerd kan worden dan nu vaak het geval is. 

De vijfde orde
Hoofdstuk vijf gaat over het vijfde orde organisatievraag-
stuk: wat moet je op landelijk  niveau organiseren opdat de 
optimale oplossingen op de andere niveaus gestimuleerd of 
afgedwongen worden? De overheid krijgt veel verwijten als 
er iets misgaat in het onderwijs. Pers en politiek doen daar 
graag aan mee. Soms leidt dat tot paniekingrepen op een 
erg gedetailleerd niveau, soms ook tot het afschuiven van 
het probleem door te verwijzen naar de gedecentraliseerde 
bevoegdheden.  Er is niet zozeer behoefte aan een heldere 
visie op het onderwijs, maar veel meer aan een heldere visie 
op het sturingsprobleem van de overheid inzake het onder-
wijs. Dit sturingsprobleem in de eerste plaats te zien als een 
organisatievraagstuk van de vijfde orde, verbonden met de 
andere organisatieniveaus, helpt bij  het nadenken over de 
verantwoordelijkheden en taken van de landelijke overheid. 
Helaas wordt het nadenken over de rol van de overheid nogal 
eens vertroebeld door het ten onrechte inbrengen van Artikel 
23 van de Grondwet in de discussie. 
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Vertaaloefening

Ik ben niet gauw jaloers. Denk ik. Maar op Jos ben ik wel jaloers. Eigenlijk niet op Jos zelf, maar 
op het feit dat hij in rokerige kroegen in Utrecht zo prachtig de blues improviseert op de piano 
waarbij dromerige vrouwen tegen de piano komen leunen.

Destijds pingelden we allebei ongeveer op dezelfde manier. Het schoot niet op en we namen 
allebei pianoles. Met hetzelfde doel: die kroegen, dat plezier om jezelf helemaal te kunnen geven 
in je muziek en natuurlijk ook die vrouwen. Jos kreeg een pianoleraar, die naast Jos ging zitten, 
vroeg naar zijn ambities en vroeg of Jos wat wilde pingelen. Al snel gaf hij een kleine aanwijzing 
zodat het aantal akkoorden tot drie uitbreidde, hetgeen Jos in extase bracht, nu hij zo prachtig 
en gevarieerd de linkerhand kon laten begeleiden. Eindeloos varieerde hij met de drie akkoorden 
en wilde al voorgoed afscheid nemen van de leraar nu hij deze mate van virtuositeit bereikt had. 
Maar de leraar prees niet alleen de grote vooruitgang en uitte niet alleen het zichtbare genoe-
gen over zo veel spelvreugde, maar suggereerde een volgende kleine wijziging in de setting van 
de rechterhand, waardoor Jos bijna het orgastisch genoegen smaakte om eindelijk zijn diepste 
emotie tot volle klank te brengen. Nadat de leraar afscheid had genomen en Jos hem smeekte 
terug te komen, bracht hij uren in trance door achter de piano en oefende al de nieuwe varianten 
met een duizendkoppig publiek achter zich. Na twee uur stond hij op en nam het klaterend  
applaus van het tot tienduizend man gegroeide publiek in ontvangst.

Mijn pianolerares keek misprijzend naar mijn wat kleine handen en gebood mij de vingers zo ver 
mogelijk te spreiden over de toetsen (nee, niet indrukken!) en dit gebaar 15 keer te herhalen. ‘Je 
zult erg veel moeten oefenen’ zuchtte zij in het besef dat het haar heel veel moeite zou kosten 
mij over een jaar op de voorspeelavond van haar praktijk de eerste zes maten van de Jugend-
sonate van blad te laten spelen. Vol afgrijzen constateerde zij immers ook dat ik niet eens noten 
kon lezen. Maar een gerichte didactiek van eindeloze oefeningen met de rechter hand in de 
juiste setting zou daar wel verandering in brengen. Hoe had ik ooit kunnen denken dat piano-
spelen leuk zou zijn!

Ik verloor Jos uit het oog en het genoegen in pianospelen. Totdat ik een jaar later op die avond in 
die kroeg Jos achter de piano zag zitten en de scheurende blues zich mengde met de rook en de 
bewondering van de vrouwen.

Maar eigenlijk wilde ik het over het onderwijs in de talen hebben.

C
O

Lu
m

N

Verschenen: Van twaalf tot achttien, februari 2008
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DE EERSTE ORDE

Het eerste orde organisatievraagstuk 
gaat over het organiseren 

van het onderwijsleerproces, 
de didactiek



de vijfde orde: nationaal

de vierde orde: regionaal

de derde orde: arbeidsorganisatie

de tweede orde: logistiek
de eerste orde: didactiek
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“In een ruimteschip, dat rond de aarde draait en waar gewichtloos-
heid heerst, wordt een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Ameri-
kaanse en Russische astronauten. Op een gegeven moment wordt 
er een penalty toegekend aan de Amerikanen. De bal wordt op de 
stip gehangen. Een Rus vervangt zonder dat iemand het ziet de bal 
door een gelijkuitziend exemplaar, dat echter volledig met beton 
gevuld is. De Amerikaan neemt een lange aanloop om zo hard 
mogelijk de bal in de touwen te schieten. Wat gebeurt er?”

Op 1 september 1970 startte mijn studentassistentschap medi-
sche fysica. Ik moest studenten medicijnen en diergeneeskunde 
bij het practicum en werkcollege medische fysica begeleiden. 
Deze studenten waren maar matig gemotiveerd voor natuur-
kunde en waren niet zelden medicijnen gaan studeren in de 
hoop dit vak (en de bijbehorende docenten!) nooit meer tegen 
te komen. Medische fysica was een ingewikkeld en overbodig 
vak, vonden ze. 
Ik sloofde me uit om zo veel mogelijk eenvoudige en aanspre-
kende voorbeelden te verzinnen om de theorie uit te leggen. 
Bovenstaand voorbeeld uit die tijd vond ik nog, gestencild op 
kringlooppapier. Het was een opdracht voor discussie bij het 
groepswerk in het werkcollege. 
De zeventiger jaren waren duidelijk begonnen.

Rendement
De vraag dringt zich direct op of medische fysica nu, na veertig 
jaar anders gegeven wordt of zou moeten worden. Heeft de 
leerpsychologie of de onderwijskunde, die sinds die tijd zo 
enorm zijn opgebloeid, kennis voortgebracht, die mijn aanpak 
van destijds tot achterhaald en ineffectief maakt? Ik denk dat 
het vak nog steeds net zo ineffectief gegeven wordt als destijds 
en dat er nauwelijks enige onderzoeksresultaten voorhanden 
zijn om de aanpak te verbeteren. De meeste docenten hanteren 
vandaag de dag nog steeds methoden van lesgeven met een 

laag rendement, gebaseerd op intuïtie en eigen ervaringen, 
vermengd met verkregen opvattingen, die geen wetenschap-
pelijke basis kennen. De vraag is overigens of het rendement 
veel omhoog kan en moet, gezien het feit dat er zoveel andere 
doelen en factoren in het spel zijn bij het schoolse lesgeven, die 
interfereren met de doelstelling om een hoog leerrendement te 
halen. De veranderingen in het onderwijs in de laatste veertig 
jaar zijn  gering en zijn vrijwel enkel het gevolg van econo-
mische, politieke en cultuurhistorische ontwikkelingen. De 
onderwijskunde en leerpsychologie zijn in hoge mate fenome-
nologisch van aard en hebben nog geen bijdrage geleverd aan 
het verbeteren van het onderwijs. 

Zijn en worden
Onderwijs heeft zich traditiegetrouw altijd bezig gehouden met 
het worden: leerlingen moeten iets leren voor later. Ze worden 
betere burgers, beroepsbeoefenaren en wellicht ook betere 
mensen. De focus van de leerling ligt primair op het zijn: hij wil 
gezelligheid, vriendschap, plezier maken, spelen. Hij leert soms 
ook met plezier, niet vanwege wat hij daarmee wordt, maar 
omdat de bezigheid plezier geeft. Natuurlijk wordt er in het 
onderwijs rekening gehouden met de zijn-aspecten, maar vooral 
vanuit hun bijdrage aan of hindernis voor het leren. Leerlingen 
hebben een veilige omgeving nodig, anders leren ze niet goed.  
Als een leerling zegt ‘Ik wil graag piloot worden’, bedoelt hij dat ie 
graag een piloot wil zijn. De voortdurende verwarring tussen zijn 
en worden ligt ten grondslag aan veel discussies over de functie 
van de school, over de toegevoegde waarde, de kwaliteit en het 
rendement van de school. Het maakt het ook vrijwel onmogelijk 
om didactiek als apart fenomeen af te bakenen en te bestuderen. 

Algoritme en heuristiek
In 1975 werkte ik als studentassistent bij het Bureau Studie-
vaardigheden van de Universiteit van Utrecht. Ik moest onder 

Hoofdstuk 1 Het eerste orde organisatievraagstuk: de didactiek



17

andere studenten uit de B-vakken helpen, die zich met studie-
problemen  tot het bureau wendden. Ik was de enige bètame-
dewerker van het bureau, dat verder hoofdzakelijk bestond 
uit psychologen. Omdat ik naast natuurkunde ook nog wat 
psychologie en onderwijskunde had gestudeerd was ik aange-
nomen met de opdracht om de vastgelopen bèta’s te helpen. 
Een veel voorkomend probleem waarmee de bètastudenten 
naar het bureau kwamen was het mislukken van het sommetjes 
maken op tentamens terwijl de theorie toch redelijk gesnapt 
werd. Ik wist niets van dit probleem, behalve dat ik het uit eigen 
ervaring kende. Het enige boekje dat ik kon vinden over deze 
problematiek was een boekje uit 1948 van Polya: ‘How to solve 
problems’. Ik leerde het verschil tussen een algoritme (een set 
van stappen die altijd naar een oplossing leidt) en een heuris-
tiek (een zoektocht met ‘educated guesses’ zonder garantie op 
succes). Uit eigen ervaring wist ik dat vrijwel alle opgaven in de 
natuurkunde in eerste instantie heuristisch moesten worden 
aangepakt voordat je op algoritmische problemen uitkwam. 
Je moest dus eerst een onbekend probleem op unieke wijze 
aanpakken voordat je op een bekende wiskundige vergelijking 
uitkwam, die je met behulp van een aangeleerd algoritme 
verder gemakkelijk kon oplossen. Het probleem zit hem vooral 
in het begin: hoe start je? 

De flitswaarschijnlijkheid
Op grond van de ervaringen met studenten met wie ik pro-
beerde te achterhalen waar het nu misging met het somme-
tjes maken, ontwikkelde ik een praktijktheorie over het leren 
probleemoplossen. Op enig moment ontstaat er bij de oplosser 
van een probleem in het oplossingsproces een inzicht ‘O, zo 
zit het dus!’. Dit noemde ik de ‘flits’. Ergens in de hersens wordt 
inzicht in de probleemsituatie verbonden met reeds aanwezige 
theoretische kennis en ervaringen en plotsklaps is er het inzicht 
hoe het probleem moet worden aangepakt. De rest is dan 

uitwerking met behulp van algoritmen. Ik begreep dat de flits 
zelf niet te oefenen is, maar dat er handelingen mogelijk zijn die 
de waarschijnlijkheid van het ontstaan van de flits verhogen. 
Als je alleen naar het papier zit te staren zonder iets te doen, 
heb je minder kans dan wanneer je actief met de gegevens aan 
de slag gaat, mogelijke relevante formules noteert, etc. Zo defi-
nieerde ik ‘flitswaarschijnlijkheidverhogende activiteiten’ (FWV). Ik 
merkte dat twee belangrijke ‘FWV activiteiten’ het verbeelden en 
het expliciteren van het probleem waren. Je probeert een schets 
te maken van de probleemsituatie met daarin alle gegevens 
verwerkt (je tekent de toren met het kanon er bovenop met 
die kogel van 4,5 kg, die onder een hoek van 23 graden wordt 
weggeschoten bij een horizontale tegenwind van 9,7 m/s, etc.) 
en je expliciteert (verbaal) de probleemsituatie: “Op een toren 
van 130 m hoog staat een kanon, dat een kogel afschiet onder 
een hoek van 23 graden, etc.” en je geeft de vraagstelling in 
eigen woorden weer: “Ik moet dus berekenen hoe ver de kogel 
met deze tegenwind van de voet van de toren terechtkomt.” Bij 
het werken met studenten die moeilijkheden hadden met het 
maken van opgaven, bleek dat beide activiteiten grote moeite 
kostten. Studenten die het probleem wel dachten te kunnen 
oplossen gingen veel systematischer om met beide activiteiten. 
Mindere studenten bleken dus dubbel gehandicapt: naast de 
algemene moeilijkheid om natuurkunde te leren, maakten ze 
het zichzelf ook nog lastig door het niet of matig uitvoeren van 
FWV activiteiten waarvoor ze in principe wel de kennis bezaten. 
Ook merkte ik de handicap op bij nogal wat bètastudenten 
dat zij niet in staat bleken in goede Nederlandse zinnen een 
verhaal te vertellen over het probleem. Ze hakkelden, maakten 
geen zinnen af, vertelden erg onsamenhangend. Wanneer zij 
gedwongen werden om het verhaal logisch en met hele zinnen 
te vertellen gebeurde het veel vaker, dat onderweg opeens het 
inzicht ontstond hoe het probleem aangepakt moest worden. 
Het onderzoek met de arme bèta’s leverde directe informatie 
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FWV activiteiten ondernamen. Expliciete aandacht voor deze 
verschillende aspecten van het oplossingsgedrag loonde erg 
de moeite. Voor de grap maakte ik eens voor een leerlinge die 
erg goed was in natuurkunde, maar steeds bij het opgaven 
maken vertwijfeld bevestiging zocht voor iedere denkstap, een 
cassettetape met om de paar seconde een bevestigend “hmm”, 
zodat ze die aan kon zetten bij het sommen maken en mij  niet 
meer nodig had.

De opbrengst van het onderzoek is het onderzoek
De zoektocht naar de ‘didactiek van het sommen maken’ heeft 
ontegenzeglijk kennis opgeleverd die generaliseerbaar is. Als 
ik weer docent natuurkunde word, zal ik beter in staat zijn om 
in mijn lessen expliciet aandacht te besteden aan de vaardig-
heid van het probleemoplossen. En ook buiten het terrein van 
de natuurkundedidactiek meen ik voordeel te hebben van wat 
meer inzicht in het complexe oplossingsgedrag. De vraag is of 
die kennis overdraagbaar is en of die kennis niet zeer gering is 
in vergelijking met het effect voor de betrokken leerlingen van 
hun participatie in het onderzoek. Dus niet zozeer onderzoek 
doen om een generaliseerbare didactiek te vinden, maar onder-
zoek doen als onderdeel van de didactiek. 

De ideale les
Op het Montessorilyceum Herman Jordan in Zeist waar ik na de 
universiteitsperiode terecht kwam, gaf ik onder andere les aan 
klas 4 gymnasium. Veel elitairder kan het niet: Zeist, montessori 
lyceum en dan nog het gymnasium. De natuurkundeklas telde 
12 leerlingen. De stof voor een jaar was op het montessorilyceum 
in acht stukken verdeeld (die ieder ongeveer 5 weken duurden) 
en in de derde periode was het onderwerp ‘zwaartekracht en de 
valbeweging’ aan de beurt. In de inleidende les liet ik een balpen 
op de grond vallen en vroeg de leerling hoe dat kwam. “Nogal 
logisch” was het antwoord, “dat komt door de zwaartekracht”.  

op voor de didactiek van het sommetjes maken. Ik liet ze oefe-
nen met opgaven waarvan de vraagstelling weggelaten was. Ze 
moesten duidelijke tekeningen maken van de probleemsituatie, 
liefst meerdere omdat in een opgave vaak een sequentie van 
situaties gegeven wordt. Vervolgens moesten ze hardop vertel-
len over de probleemsituatie en tenslotte moesten ze raden 
naar de mogelijke vraagstelling. Na een aantal sessies met dit 
soort oefeningen waren er al heel behoorlijke verbeteringen 
in het oplosgedrag van de deelnemers. Ik weet nu dat dit type 
kortstondige interventies geen grootse, blijvende effecten 
teweeg zullen brengen, maar het was wel een tijd van opwin-
dende ontdekkingen in een stimulerende organisatie. 

De emoties
Het heeft me altijd verbaasd dat in mijn eigen opleiding in het 
voortgezet onderwijs en op de universiteit nooit aandacht 
besteed werd aan het probleemoplossen als vaardigheid. Er 
was altijd de suggestie dat sommetjes maken een lineair proces 
is, dat ‘vanzelf’ gaat als je de theorie maar onder de knie had 
en veel oefende. Bij zoveel leerlingen gaf dat de wanhoop, 
wanneer ze eenmaal de oplossing op het bord zagen staan: 
“Oh wat eenvoudig, waarom kom ik daar niet op?!” Toen ik later 
leraar natuurkunde was in het voortgezet onderwijs werd de 
praktijktheorie over het sommetjes maken verder uitgebreid. 
Zo ontdekte ik dat emoties ook een grote rol spelen bij al of 
niet succesvol oplossingsgedrag. De wil om een probleem op 
te lossen, de mate van zelfverzekerdheid over de eigen oplos-
singsvaardigheid, faalangst, etc. zijn belangrijke factoren die 
helpend of remmend werken bij het oplosgedrag. Jongens 
bleken nogal eens te zelfverzekerd te zijn van hun kunnen, 
pakten het probleem snel aan, maar konden een eenmaal fout 
ingezette route moeilijk meer herstellen omdat de reflectie 
ontbrak. Meisjes waren soms zo onzeker over hun prestaties dat 
ze constant twijfelden over iedere stap en daardoor te weinig 
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notie van breuken bij te brengen. Dus bakte ik een mooie taart 
en knipte allerlei figuren ter voorbereiding van de breukenles. 
Jacintha spijbelde gelukkig, dus was de eerste opgave om de 
taart in 12 stukjes te verdelen, didactisch een mooie opgave, 
vond ik. Het meegebrachte mes kon ik nog net uit de handen 
van een van de leerlingen trekken, want die wilde al halver-
wege de uitleg van het probleem de taart te lijf gaan. Ik had 
voor iedere leerling een ronde vorm uit papier geknipt ter 
grootte van de taart en gaf als opdracht om eerst op papier het 
probleem op te lossen. De helft van de klas begreep niet wat ik 
van hen verlangde, want het ging toch om de taart en niet om 
het papier. De andere helft begon de papiervorm in willekeu-
rige stukken te knippen, terwijl ik de opdracht had gegeven 
om eerst met potlood de verdeling op papier te maken. De 
wanhoop nabij heb ik de taart snel verdeeld en ging over tot het 
volgende probleem, dat zeker zou aansluiten bij de belevings-
wereld van de eersteklasser: je bent met z’n drieën en je hebt 
maar twee kroketten kunnen kopen van je laatste geld. Hoe ga 
je die verdelen? Een briljante didactische vondst om mijn col-
lega’s hun ongelijk over die breuken te bewijzen. Zes kinderen 
bleken niet van kroketten te houden en weigerden daarom 
pertinent het probleem te beschouwen, vier Marokkaanse meis-
jes wilden eerst weten of er halalvlees in verwerkt zat, anders 
wilden zij niet meedoen en drie kinderen vonden het probleem 
geen probleem omdat je om de beurt een hap zou nemen en 
het echt niet erg is als jij iets meer krijgt dan een ander. 

Taalverschillen
Het kostte me niet veel moeite om mij in  te leven in het 
denken van de bètastudenten, ik was in feite één van hen en 
de problemen van het probleemoplossen kende ik uit eigen 
ervaring. In een taal die we beiden goed verstonden kon ik 
met hen onderzoeken waar de moeilijkheden zaten. De leer-
lingen uit 4 gym waren weliswaar nog niet zo ver gevorderd in 

“Wat is dat dan, wat trekt er, hoe gaat dat precies?” Na nog 
wat vragen en antwoorden sloot ik de inleiding af met: “Over 
vijf weken zien we elkaar weer terug en hoop ik dat jullie alles 
weten over de zwaartekracht en de valbeweging. Veel succes!” 
Het was duidelijk dat deze leerlingen twee soorten problemen 
tot de hunne rekenden: het probleem van de zwaartekracht 
en het probleem om dat in vijf weken op te lossen. Wat een 
prachtig beroep had ik toch! Vijf weken lang wat aanwijzin-
gen geven, naar boeken verwijzen (internet bestond jam-
mer genoeg nog niet), een beetje helpen bij opgaven, leuke 
experimentjes uit de kast halen, rustig koffie drinken en na 
vijf weken de leerlingen zelf een toets laten ontwerpen  (en 
natuurlijk zelf  na laten kijken!). 

Halal kroketten 
Een aantal jaren later werkte ik als rector op het Montessori 
College in Nijmegen. Daar was een grote groep zogenaamde 
’ivbo’-leerlingen, tegenwoordig heten die ‘lwoo’-leerlingen. 
Deze leerlingen hebben een IQ van ongeveer 75 tot 80 en heb-
ben nogal wat leermoeilijkheden en –achterstanden. Ik kende 
die groep leerlingen nog niet uit eigen ervaring en ik besloot 
om twee uur per week wiskundeles te geven in een eerste klas 
met dertien leerlingen. Het werd een zwaar en voortdurend 
gevecht. Een enkele keer ging het vrij aardig, maar meestal 
was het een puinhoop, kon ik geen orde houden, spoot de 
ene leerling de ander met haarlak in het gezicht, kieperde een 
ander een zak paprikachips over andermans hoofd (ontbijt van 
een van de leerlingen, die dus ook woest werd) en was ik erg 
opgelucht als Jacintha weer eens spijbelde omdat zij het meest 
effectief het bloed onder mijn nagels vandaan kon halen. Col-
lega’s waarschuwden me om in ieder geval het hoofdstuk over 
breuken over te slaan, dat begrijpen ivbo-leerlingen nooit. Ik 
hield niet zo van het cognitief ontzien van deze groep leerlin-
gen en zag het wel als een uitdaging om hen de elementaire 



Dit type onderzoek is niet over te laten aan wetenschappers, 
die in laboratoriumsituaties naar optimale instructiemethoden 
zoeken met generaliseerbare uitkomsten. Hier gaat het om 
onderzoek als onderdeel van de professie als docent en liefst 
ook nog onderzoek van de professie van de docent. Dus de 
docent als ‘scientist practitioner’. Met een goede kennis van 
en verbinding met het wetenschappelijk onderzoek. Ooit is zo 
het montessori-onderwijs gestart, lang voordat de montessori-
didactiek verwerd tot een methode, ongelukkigerwijze zelfs De 
Methode genoemd in het werk van Maria Montessori. Daarmee 
werd de montessorididactiek van zijn essentie beroofd, name-
lijk de onderzoekende houding van de docent. 

Talenwonder
Het onderzoek bij de bètastudenten naar hun studiemoeilijk-
heden had ik niet als voorwaardelijk voor de aanpak moeten 
beschouwen, maar als onderdeel van de didactiek. Bij de leerlin-
gen van 4 gym had ik hogere eisen moeten stellen: ze zouden 
niet alleen de valbeweging moeten begrijpen, maar ik had ze 
ook moeten laten reflecteren op hun manier van leren. En ook 
veel meer variatie moeten eisen in het eindniveau dat in dit 
onderdeel gehaald werd. Er waren immers bollebozen en iets 
mindere goden. En de ivbo-brugklassers? Die hadden gewoon 
een betere docent verdiend: een talenwonder, die al die verschil-
lende talen spreekt en onderzoekt.  Die in staat is het zijn en het 
worden naadloos met elkaar te verbinden, wat voor deze groep 
leerlingen nog net iets meer van belang is. En ook hier geldt dat 
de beste medeonderzoekers de leerlingen zelf zijn. 

de natuurkunde, maar ik sprak, cultureel gezien, wel hun taal en 
kon hen op een zelfde wijze voor de problemen van de zwaar-
tekracht interesseren als mezelf. Ik begreep echter niets van 
de denkprocessen in de hoofden van de ivbo-brugklassers. En 
ik miste de juiste taal om daar achter te komen. Beter gezegd: 
ik miste drie juiste talen: de culturele taal om hen te bereiken 
in hun dagelijks bestaan en daar voorbeelden aan te ontlenen 
voor het problematiseren, ik miste de juiste instructietaal om 
hen te activeren en ik had geen zicht op de ‘wiskundetaal’ van 
een 12 jarige ivbo-leerling. Voor veel ivbo leerlingen komt daar 
nog een vierde taalprobleem bij: Nederlands is hun tweede taal. 

Onderzoek
Ivbo-leerlingen leren razend veel en razend snel, ze zijn reuze 
handig met mobieltjes en met internet. Ze leren zich al jong te 
handhaven in een grote stad, enz. Maar het is niet eenvoudig 
te achterhalen hoe ze leren en wat ze aanvullend nog erbij 
moeten leren in school. Leerpsychologisch onderzoek heeft 
nog nauwelijks iets bijgedragen aan het oplossen van deze 
belangrijke vragen. En ook de hersenspecialisten met hun mooi 
oplichtende plaatjes uit de MrI-scan kunnen nog zo weinig 
bruikbaars vertellen. Dus blijft er niets anders over dan dat 
docenten zelf voortdurend onderzoek doen naar het leren van 
leerlingen, niet in het laboratorium, maar in de klas. Met de 
leerling niet alleen als onderzoeksobject, maar ook als mede-
onderzoeker. En dat onderzoek niet als een aparte bezigheid, 
maar als onderdeel van de didactiek, van het leren. Telkens weer 
opnieuw bij iedere nieuwe inhoud en bij iedere nieuwe leerling. 
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De oplossing voor het havo-probleem
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Verschenen: Van twaalf tot achttien, maart 2007

In een ver verleden begon ik mijn loopbaan als docent op een atheneum-gymnasium school. In 
de pauze verzuchtte mijn collega: ‘Gelukkig, het derde uur een gymnasiumklas, die atheneum-
leerlingen zijn niet voorúit te branden!’ Een aantal jaren later werkte ik op een havo-atheneum 
school, een montessorischool. ‘Ja, nogal gemakkelijk om met die atheneumleerlingen een beetje 
montessori te doen, maar die havo-leerlingen zijn zó onzelfstandig!’ En daarna kwam die mavo-
havo school (die had je toen nog): ‘Ja, zelfstandig leren met havo-leerlingen is een eitje, moet je 
eens met mavo-leerlingen proberen!’
Alles is relatief in het leven. Op de ene school loopt (liep) de havist rond als eliteleerling, de mavo 
ver ontstegen, op de andere school als dyslectische of mislukte atheneumleerling. Dat moet 
toch wel iets uitmaken voor de succesbeleving of het ontbreken daarvan. De havo is een typisch 
product van het benauwde standen-denken in het Nederlandse onderwijs.  
Ongelooflijk veel lucht is verplaatst op vele atheneum-havo scholen in talloze commissies om 
aan te tonen dat het profiel van een havo-leerling toch echt heel anders is dan dat van een athe-
neumleerling. En dat ze toch echt heel anders benaderd moeten worden. We wilden per se be-
wijzen dat de veertig procent leerlingen die niet naar het vmbo gaan toch nog zinvol te verdelen 
zijn in twee parten. Het in onderwijsland zo bekende principe van selffulfilling prophecy deed de 
rest voor dit kastensysteem. En dus hebben we geheel andere boeken en profieleisen. En minder 
keuzewerktijd, een ander mentoraat en meer toetsen. Waarbij die rare tweedeling natuurlijk ook 
prima ondersteund wordt door het in de wereld unieke, scherpe Nederlandse onderscheid tus-
sen universiteit en hbo.
Natuurlijk zijn er veel verschillen in de havo-vwo populatie. Maar de spreiding is zowel in de 
havo- als in de vwo-groep erg groot en de prestatiecurven van beide overlappen elkaar zeer veel. 
Door het onderscheid havo–vwo draaien we onszelf, de leerlingen en alle belanghebbenden 
daarbuiten een rad voor ogen: het legitimeert om standaardprogramma’s te maken gebaseerd 
op vermeende gemiddeldes, waardoor aan veel leerlingen in beide groepen groot onrecht wordt 
gedaan. Even een gedachte-experiment: zet bij alle vakken de havo- en vwo-leerlingen bij elkaar 
en vraag iedere docent een ranking te maken van de prestaties. Zie je wel. Waarom kunnen we 
zelfs bij een - relatief gesproken - zo homogene groep als havo/vwo-leerlingen geen program-
ma’s maken waarbij het mogelijk is om in ieder vak op verschillende niveaus af te studeren. Met 
als waarschijnlijk  resultaat dat het gemiddelde afstudeerniveau een stuk hoger uitvalt.
Dus: weg met de havo!
Waarom kunnen die eerstegraders dit nou niet zelf verzinnen? Dat zijn toch geen oud havo-
klantjes?
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Het tweede orde organisatievraagstuk 
gaat over het organiseren van al 

het onderwijs in een onderwijsinstelling, 
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Onwrikbaar
De didactiek binnen de les en de logistiek (leerling-groepering, 
roosters, etc.) binnen de school worden meestal als twee geheel 
verschillende entiteiten beschouwd. Met ieder ook hun eigen 
expertise.  Maar zowel de groepering van de leerlingen (homo-
geen of heterogeen, per jaarlaag of jaarlagen bij elkaar, etc.) als 
de roostering (lengte lestijd, frequentie in de week, ’s morgens 
of ’s middags,  de plaats in de totale lessentabel, etc.) zijn van 
grote invloed op de leerresultaten. De logistiek hoort de didac-
tiek te volgen, te ondersteunen, maar lijkt zijn eigen wetmatig-
heden te hebben. Vaak met onwrikbare vanzelfsprekendheden. 

Het 70-minuten rooster
In 1992 maakte ik met de twee collega’s van de schoolleiding van 
de Westerhelling in Nijmegen een studiereis naar Yorkshire in 
Engeland, waar we verschillende scholen bezochten en met onze 
Engelse collega’s discussieerden over het onderwijs en het leven. 
Op de terugweg in het vliegtuig tussen Leeds en Amsterdam 
ontwierpen we een nieuwe dagindeling, omdat we die bij de 
invoering van de basisvorming wilden veranderen. In Engeland 
duurde een lestijd 35 minuten, maar veel van de lessen waren sa-
mengevoegd tot blokuren van 70 minuten, hetgeen ons een erg 
geschikte tijdspanne leek. Je kunt dan verschillende werkvor-
men binnen één les toepassen, er was meer gelegenheid voor 
zelfstandig werken van de leerlingen en de dag zou nog maar 
vier lesuren bevatten, zodat ook het huiswerk overzichtelijker 
zou worden. Op een bierviltje tekenden we de nieuwe dagin-
deling: twee keer een lestijd van 70 minuten met een kwartier 
pauze ertussen om wat uit te waaien en als docent vroeg aan 
de koffie te zitten, vervolgens ‘keuzewerktijd’ van 40 minuten 
en na de lunchpauze nog eens twee lesuren van 70 minuten. 
Om tien voor drie waren dan alle lessen voorbij, zodat na een 
kleine pauze alle docenten vanaf kwart over drie beschikbaar 
waren voor overleg en andere zaken. De keuzewerktijd had-

den we op veertig minuten gezet vanuit de rekensom dat wet-
telijk 1600 minuten per week les gegeven moest worden (32 
lesuren van 50 minuten). Door deze te delen door 5 verkregen 
we vijf identieke dagen met 320 minuten les. En 320 minuten 
lestijd bestond uit vier keer 70 en één maal 40. De vliegtijd 
van Leeds naar Amsterdam is vrij kort, maar was genoeg om 
het model geheel uit te werken. Enkele maanden later werd, 
na de nodige besluitvorming, het model van het bierviltje 
ingevoerd en dat is tot op de dag van vandaag in die school 
niet meer veranderd. Het 70-minutenrooster werd als revolu-
tionair beschouwd. Van heinde en verre kwamen schoollei-
ders kijken hoe dat eruit zag en heel langzamerhand namen 
enkele scholen de 70 minuten lestijd over of kwamen met iets 
afwijkende dagindelingen. Dat proces is op dit moment nog 
steeds gaande. 

“Roostertechnisch onmogelijk”
Ook op dit moment vinden er op diverse scholen in Nederland 
nog eindeloze en felle discussies plaats over het veranderen 
van een 50-minutenrooster in een 45-minutenrooster. Een strijd 
die, onderwijskundig gezien, eigenlijk nergens over gaat, maar 
die met verve wordt gestreden. Ik ken een school in Brabant 
waar twee echtelieden als docenten werkten. Toen zij in het 
45-minutenkamp terecht kwam en hij bleef vasthouden aan de 
vertrouwde 50 minuten, kwam er een eind aan het huwelijk. Op 
één van de scholen waar ik eerder als docent werkte, smeedden 
we prachtige plannen om geheel nieuwe vormen van onder-
wijs in te richten. Als het plan dan in de algemene docentenver-
gadering besproken werd (want dat ging zo in die tijd), keek de 
roostermaker na enige tijd op van zijn nakijkwerk en mom-
pelde: “roostertechnisch onmogelijk!”. Einde discussie en mooie 
plannen. Bijna nergens wordt de hospitalisatie in het onderwijs 
zo zichtbaar als bij het vasthouden aan de vertrouwde vormen 
van roostering, dag-, week- en jaarindeling, leerling-groepering, 

Hoofdstuk 2 Het tweede orde organisatievraagstuk: de logistiek
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lessentabel, etc. Iedere marginale verandering hierin kost onge-
looflijk veel energie en leed. Ook op universiteiten, hogescholen 
en mbo instellingen wordt vaak nog steeds uiterst primitief ge-
roosterd waardoor er erg inefficiënte dagindelingen ontstaan 
voor de studenten. In het voortgezet onderwijs komt het nog 
steeds voor dat een brugklas van twaalfjarigen vijftien ver-
schillende vakken en vijftien verschillende docenten heeft die 
allemaal binnen één week op het rooster staan. Twee maanden 
daarvoor hadden ze in groep acht van de basisschool nog één 
docent de gehele week en zaten bovendien nog alle niveau-
groepen bij elkaar. Scholen zijn geheel vrij in het invullen van 
de onderbouw, er is bijna geen enkele restrictie meer, maar de 
meeste scholen in Nederland kopiëren nog steeds het rooster 
van vijftig jaar geleden. 

Onderwijsvernieuwing via aanpassing van de logistiek
De logistiek is het belangrijkste onderdeel van het productie-
proces in scholen. Onderwijsvernieuwingen leiden steevast tot 
aanpassingen van de logistiek: bij de invoering van de Tweede 
Fase leidde dat tot invoering van keuzewerktijd, perioderoos-
ters en ingeroosterde uren in de mediatheek, bij vernieuwing 
van het vmbo tot de inrichting van werkpleinen en werkplek- 
leren, bij de vernieuwde onderbouw van het voortgezet 
onderwijs tot inroostering van projecttijd en bij de invoering 
van het competentiegericht opleiden in het mbo tot erg veel 
onbegeleide uren met groepsopdrachten.  Het gaat daarbij 
bijna uitsluitend over kleine aanpassingen in de bestaande 
roostersystematiek. In 1968 heeft de laatste grote paradigma-
verschuiving in de roostersystematiek plaatsgevonden toen er 
in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs niet meer met 
klassen gewerkt kon worden met een vast rooster, maar met 
klassen van steeds wisselende samenstelling omdat alle leerlin-
gen een eigen pakket konden kiezen. Het is verbazingwekkend 
dat de invoering van de vrije pakketkeuze toen niet tegenge-

houden is door de onbekendheid met de clustermethode, die 
hiervoor nodig is. Temeer daar het in die tijd nog handmatig 
gedaan moest worden. Een school kent maar één of twee 
deskundigen die snappen hoe het clusteren gaat en misschien 
tegenwoordig niet één meer omdat het nu alleen nog maar het 
uitvoeren van een computerprogramma is. Ik had het geluk om 
in 1985 roostermaker te worden in het voortgezet onderwijs, 
net voor de invoering van roosterprogramma’s. Met verbazing 
en opwinding bezag ik voor het eerst de ingewikkelde puzzel 
die het maken van clustergroepen is, een puzzel die alleen 
met 12 verschillende kleurpotloden en veel ruitjespapier was 
op te lossen.

Het studiehuisrooster
Bij de invoering van de Tweede Fase heeft er niet of nauwelijks 
enige aanpassing van de roostersystematiek plaatsgevonden, 
terwijl de automatiseringsmogelijkheden t.o.v. 1968 oneindig 
waren toegenomen. In 1995 ontwikkelden Janneke Stam en ik 
in de aanloop naar de Tweede Fase een nieuwe roostersyste-
matiek voor de bovenbouw havo/vwo. Leerlingen kunnen aan 
het begin van iedere periode (vier perioden per jaar) een eigen 
rooster samenstellen, waarbij 10 van de 20 lessen per week  
(van 70 minuten) door de roostermaker al zijn vastgelegd en  
10 (begeleidings)lessen gekozen kunnen worden. In de 
vastgelegde lessen zit een homogene groep bijeen (bijvoor-
beeld Frans 4 havo), in de gekozen begeleidingslessen kunnen 
leerlingen uit alle klassen van de bovenbouw havo en vwo bij 
een vak bij elkaar zitten. Vrijwel iedere schoolleider in Neder-
land kwam met zijn roostermaker langs in de daaropvolgende 
jaren, zag het systeem heel aardig draaien, maar tot op de dag 
van vandaag is het nauwelijks overgenomen. Dat heeft vier 
belangrijke oorzaken. In de eerste plaats vertrouwt men de 
leerling niet een zo grote keuzevrijheid toe en ten tweede vindt 
men het bezwaarlijk dat bij een zo groot aantal lessen klassikaal 
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Standaardisatie
De afgelopen decennia hebben twee merkwaardigerwijs 
tegenovergestelde tendensen het onderwijs beheerst: een 
toenemende standaardisatie door de groepering van leer-
lingen (zie boven), methodes, toetsing, efficiency, etc. En aan 
de andere kant een toenemende roep om maatwerk, indivi-
duele leerwegen, talentontwikkeling en eigen keuzemoge-
lijkheden. De standaardisatietendens is verreweg het sterkst 
vanwege het hardnekkige mentale model van de school als 
productiebedrijf (zie hoofdstuk 3). In 1993 startten we in het 
Montessori College in Nijmegen een (eerst nog semi-legale) 
atheneum-afdeling. We hadden één leerling: Jeroen wilde na 
zijn havo-diploma in één jaar het atheneum-diploma halen. Hij 
startte in juni, na zijn eindexamen en nam plaats in de zoge-
naamde atheneumwerkplaats, een speciaal ingericht klaslo-
kaal (dicht bij de docentenkamer) met bureau, boekenkast, 
stereo-installatie en koffiezetapparaat. Er was niet genoeg 
geld om een echt rooster op te stellen voor deze ene leerling. 
Docenten hielpen Jeroen met het maken van een planning en 
kwamen af en toe op afspraak langs in pauzes en vrije uren. 
Soms werkte Jeroen een aantal dagen aan één vak, dan weer 
wisselde hij wat vaker van vak. Soms volgde hij wat lessen in 
5 havo voor wat aanspraak. Jeroen slaagde uitstekend. Met 
één leerling valt er niet te standaardiseren. Het experiment 
met Jeroen werd wel de aanleiding om het eerder genoemde 
bovenbouwrooster te ontwerpen, toen de bovenbouw havo/
vwo tot volle wasdom was gegroeid. De oplossing van het 
tweede orde organisatievraagstuk leidt inherent tot stan-
daardisatie van processen: alle leerlingen van een klas krijgen 
bijvoorbeeld evenveel uren wiskunde of Engels, onafhankelijk 
van niveauverschillen of leerbehoeften. De klassieke oplos-
singen van dit vraagstuk (de ouderwetse roostermethodes, 
groeperingvormen en standaardisatie van het toetssysteem) 
houden deze tendens sterk in stand. Deze standaardisatie leidt 

lesgeven niet mogelijk is (er zitten immers leerlingen vanuit 
verschillende niveaus bij elkaar). In de derde plaats wijkt deze 
roostersystematiek in één opzicht fundamenteel af van de 
gebruikelijke methode: je kunt wel anticiperen op de keuzes 
van de leerlingen, maar het rooster was pas klaar wanneer 
alle leerlingen gekozen hadden, terwijl bij de gebruikelijke 
roostermethoden er een gesloten oplossing klaarligt waarin 
alles al vastligt voordat het de leerlingen bereikt. Pas later 
begreep ik dat dit een paradigmashift betekent, die klassieke 
roosteraars maar lastig kunnen nemen. 

Het verschil tussen havo en vwo
Tenslotte was het mengen van havo- en vwo-leerlingen voor 
vrijwel alle scholen een te grote hobbel, juist in een tijd waarin 
in toenemende mate de verschillen tussen havo- en vwo-
leerlingen benadrukt werden. Havo-leerlingen hebben veel 
meer begeleiding nodig dan de bollebozen in het vwo, meende 
men.  Zelfstandig leren is voor hen erg moeilijk. De verschil-
len tussen havo- en vwo-leerlingen zijn sinds die tijd steeds 
verder uitvergroot en nu is er al een heuse vereniging die pleit 
voor een aparte havo-didactiek. De intelligentieverdelingen 
in havo en vwo overlappen elkaar flink. Ik had havo-leerlingen 
in de klas die veel beter waren in natuurkunde dan een aantal 
vwo-leerlingen. Toch kreeg die havo-leerling een gemakkelijker 
programma voorgeschoteld dan zijn vwo-collega’s. Sterker: 
de havo-leerling moet alle vakken op een lager niveau doen, 
omdat hij gemiddeld lager scoort dan de vwo-leerling. Terwijl 
we hierbij praten over verschillen in een al zeer selecte groep 
(de 40% beste leerlingen). Het is een voorbeeld van de sterke  
beweging om te differentiëren in de leerlingpopulatie van 
het voortgezet onderwijs met het doel om vervolgens zoveel 
mogelijk te homogeniseren en standaardiseren. Als je de vwo-
groep afscheidt van de havo-leerlingen kun je binnen die vwo-
groep vervolgens eenzelfde didactiek toepassen. 

Hoofdstuk 2 Het tweede orde organisatievraagstuk: de logistiek
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Kleurrijke oplossingen
Ook in het mbo en ho wordt nog steeds vastgehouden aan 
roostertechnieken uit de vorige eeuw. Het competentiegericht 
onderwijs in het mbo en hbo is gebaat bij nieuwe organisa-
tievormen met meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden. Daar 
horen ook nieuwe roostertechnieken bij, die recht doen aan 
de individualisering. Mooie oplossingen van het eerste orde 
organisatievraagstuk worden vaak teniet gedaan door de ver-
ouderde gereedschappen waarmee het tweede orde probleem 
te lijf wordt gegaan. Hoog tijd voor creatieve, onderwijskundig 
georiënteerde logistiek-denktanks met een hoog Caran d’Ache 
gehalte. En dus geen roostermaker in schaal 6 als verkeerd 
begrepen bezuinigingsmogelijkheid. 

Het tweede orde organisatievraagstuk gaat over de koppeling 
van een multidisciplinaire groep docenten aan individuele 
of groepen leerlingen verspreid in ruimte en tijd, zodanig dat 
recht wordt gedaan aan de wenselijke oplossing van het eerste 
orde vraagstuk (zie het voorbeeld van ‘adaptief competentie-
leren’).  Daarmee raakt het tweede orde vraagstuk ook aan de 
groepering van docenten, waarmee we bij het volgende hoofd-
stuk belanden over de derde orde: de arbeidsorganisatie. 

tot uitval aan de onderkant van het cognitieve spectrum en 
tot onderpresteren aan de bovenkant. De twee nieuwe hypes, 
‘passend onderwijs’ en ‘talentontwikkeling’, hebben geen 
schijn van kans als de paradigmashift niet gemaakt wordt 
naar nieuwe groeperingvormen en roostertechnieken, die 
het standaardiseringproces juist tegengaan. Er zijn duizenden 
variaties mogelijk in leerlinggroepering, lestijden, dag-, week 
en jaarindeling, etc. roostertechnisch is alles mogelijk.

Adaptief competentieleren
In het begin van deze eeuw kon ik in Amsterdam een project 
starten met de 35 zwakste ivbo-leerlingen. Om gemakkelijk 
subsidie van de gemeente te verwerven noemden we het 
project ‘adaptief competentieleren’. Vijf bevlogen docenten, 
twee gekoppelde lokalen, veel ict, roostering in dagdelen, 
geen vakken in de klassieke zin. Docenten op zoek naar de 
competenties van leerlingen, klassieke schoolse competen-
ties, maar ook elders verworven competenties, bijvoorbeeld 
op het gebied van muziek of sport. Een prachtig project met 
ongelooflijke resultaten, jaren later opgeheven omdat de 
latere directie geen uitzonderingspositie in een deel van de 
school tolereerde. 
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Doe maar iets met teams
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Verschenen: Van twaalf tot achttien, maart 2006

“Hoe krijgen we nou die docenten mee? Ze zijn niet vooruit te branden, ze willen niets. Hoe 
krijg je ze nu zo ver dat ze ook eens verantwoordelijkheid gaan dragen?

Weet je wat: we huren het APC in en vragen hen hier iets met teams te doen. Lijkt me wel 
gemakkelijk, we stellen een paar van die LC-ers aan als teamleiders en die gaan dan bij die  
docenten voor elkaar krijgen wat ons als schoolleiding nooit gelukt is. We sluiten manage-
mentcontracten met ze af, bijvoorbeeld dat ze die leergebieden en projecten moeten in-
voeren in de onderbouw. Laten we zeggen: scenario drie en een half. Hun bevoegdheden? 
Hoe bedoel je bevoegdheden? Ze krijgen toch al verantwoordelijkheid en schaal LC; dat 
lijkt me voorlopig wel voldoende!

We zeggen gewoon tegen alle docenten van bijvoorbeeld de onderbouw dat ze in een 
team zitten. Dan voelen ze zich ook meer thuis, snap je, dan hebben ze een ankerpunt in de 
school. En dat ze voortaan met alles terechtkunnen bij de teamleider, wordt het hier op de 
directiegang ook wat rustiger.

Vind je 25 teamleden te veel voor een teamleider? Ach, moet toch kunnen, in de klas heeft 
ie er meestal nog meer. En hij krijgt er goed voor betaald, bovendien hoeft ie nu nog maar 
18 lessen te draaien. En weet je wat me ook wel goed lijkt, hij houdt met die 25 ook de func-
tioneringsgesprekken. Daar is het hier op school nooit echt van gekomen, maar dat kunnen 
we nu goed ter hand nemen door het in het managementcontract op te nemen. En dan 
hoeven wíj nog maar met zes teamleiders een fg-tje te houden. Komen we eindelijk eens 
toe aan de echte managementtaken.

Weet je trouwens dat er volgende maand een verrekt aardige reis georganiseerd is voor 
schoolleiders naar Toronto? Iets over teamvorming of zo, zullen we ons eens opgeven?”
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DE DERDE ORDE

Het derde orde organisatievraagstuk 
gaat over het organiseren van 
de medewerkers in de school, 

de arbeidsorganisatie



de vijfde orde: nationaal

de vierde orde: regionaal

de derde orde: arbeidsorganisatie

de tweede orde: logistiek
de eerste orde: didactiek

LErEN 
VAN DE 

LEErLING
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Het ontstaan van een organisatie
In 1948 werd mijn vader Hoofd van de School met de Bijbel 
in Grave aan de Maas in Noord-Brabant. Met zijn komst werd 
de school een tweeklassige school. Mede door de inbreng van 
zijn eigen kinderen telde de school nu 34 leerlingen. Daarvoor 
bestond de school uit één klas, zoals in de mooie film ‘Etre et 
avoir’, met alle leerlingen van klas 1 tot en met 6 in één lokaal bij 
juffrouw De Jong. Door de groei van het aantal leerlingen tot 34 
veranderde de organisatie van de school drastisch. Plotseling 
kreeg de school een directeur (als juffrouw De Jong een man 
was geweest, was hij directeur geworden en zou er een leer-
kracht gezocht zijn). Juffrouw De Jong werd nu werknemer. De 
leerlingen van klas 1 t/m 6 zaten eerst bij elkaar in één lokaal. 
Met de komst van mijn vader werd klas 1 t/m 3 aan juffrouw de 
Jong toevertrouwd en de hogere jaren uiteraard aan mijn vader. 
Ik denk dat deze ingreep zonder enige discussie plaatsvond. 
Alternatieven zijn volgens mij ook niet overwogen: ieder zeven-
tien leerlingen van klas 1 t/m 6, al of niet willekeurig verdeeld. 
Of de ene week mijn vader klas 1 t/m 3 en de andere week juf-
frouw De Jong. Of voor bepaalde vakken juffrouw De Jong en 
voor de andere (natuurlijk geschiedenis en rekenen!) mijn va-
der. Ook de andere zestig mogelijkheden zijn niet gepasseerd. 
Evenmin is er een discussie geweest met het bestuur over de 
directievorm. Niemand overwoog om een duo-leiderschap in 
het leven te roepen. Of juffrouw De Jong en mijn vader beiden 
lid te maken van het MT van de School met de Bijbel, al of 
niet met een voorzitterschap. Het bestuur van de school werd 
gevormd door de kerkeraad (bestuur) van de kleine protestante 
kerk in Grave. Mijn vader werd al spoedig lid van de kerkeraad, 
er werd nog geen ‘good governance’ discussie gevoerd. 

In 62 jaar niets veranderd
De vanzelfsprekendheden van 1948 zijn heden ten dage 
vrijwel niet veranderd. Als twee scholen fuseren, wordt er een 

bovenschools directeur benoemd. In het algemeen betekent 
meer leerlingen meerdere managementlagen. De groepering 
van leerlingen is, net als bij de school van mijn vader, vaak af-
hankelijk van organisatorische redenen, niet van pedagogische 
of didactische. Met de komst van mijn vader werd juffrouw 
De Jong gedegradeerd tot medewerker. Als scholen fuseren 
worden voorheen zelfstandig opererende eindverantwoor-
delijke directeuren plotseling ‘locatieleider’. Het takenpakket 
verandert nauwelijks, de zeggenschap neemt drastisch af, de 
inschaling wordt lager. En de docenten daaronder merken een 
verdere bureaucratisering, mede vanwege de standaardisatie 
van de processen op beide locaties. Een aantal fusies en een 
managementcursus verder besluit de directie om ‘klein binnen 
groot’ te organiseren en worden teams met teamleiders geïn-
stalleerd. Na enige tijd, als de teams en de teamleiders aardig 
draaien klinkt de roep om ‘een managementlaag er tussenuit 
te halen’, enz, enz. En net zoals het juffrouw De Jong in 1948 
verging, vergaat het in de eerste jaren van deze eeuw de groep 
vrouwelijke eindverantwoordelijke directeuren in het basis-
onderwijs: hun aandeel, nog steeds zeer tegen de verhouding 
in, was rond 2003 opgeklommen tot bijna 25%, maar daalde 
daarna in rap tempo beneden de 5%. Net als juffrouw De Jong  
kregen zij een mannelijke directeur boven zich, die nu Boven-
schools Manager heet. 

De school als productiebedrijf
Hoe komt het toch dat organisatieontwikkeling in het onder-
wijs zo clichématig en ééndimensionaal verloopt en de orga-
nisatieprincipes nog hetzelfde zijn als bij dat schooltje in Grave 
in 1948? Erg veel hoogopgeleide professionals hebben veel 
last van de organisatie (ergernis nummer één), maar met al het 
verzamelde intellect blijkt het niet mogelijk om alternatieven 
te bedenken. De school als arbeidsorganisatie is ontstaan in de 
tijd van de Tweede Industriële revolutie en mogelijk is dat een 

Hoofdstuk 3 Het derde orde organisatievraagstuk: de arbeidsorganisatie



33

verklaring voor het  dominante mentale model van de school 
als productiebedrijf. Als een éénmansbedrijfje gaat groeien 
wordt er een knecht aangesteld en wordt de ondernemer 
een baas. Toen de baas nog alleen was, hoefde hij niet gecon-
troleerd te worden, maar nu er een knecht is, moet de baas 
de knecht aan het werk zetten en controleren. Er treedt ook 
arbeidsdeling op en bij nog meer groei worden er voormannen 
benoemd, later filiaalhouders, onderdirecteuren, etc. Er blijft 
steeds een laag werknemers over die het eigenlijke productie-
werk doen en gecontroleerd worden (tegenwoordig heet dat: 
‘aangestuurd’ worden) door een baas. Er treedt zowel stan-
daardisatie op in het productieproces (alle leerlingen hetzelfde 
programma, hetzelfde boek) als ook in de organisatie: regels en 
procedures die voor allen gelden. De beste en tevens gemakke-
lijkste manier om geen last te hebben van deze degradatie van 
professional tot cao-werknemer is om zich te verschansen in 
de klas en zoveel mogelijk buiten bereik te blijven van de baas. 
Die roept vervolgens dat ie ‘op weg wil naar een professionele 
cultuur’ en een ‘lerende organisatie’, maar met behoud van baas 
en werknemerschap. Dus dat schiet niet zo op.

De maskerende cultuurdiscussie
Sinds enkele decennia wordt veel over de organisatiecultuur 
gesproken. Een bekende typologie is het onderscheid tussen 
ambtelijk-politieke cultuur en de professionele cultuur. Zeer 
veel scholen hebben ergens in beleidsplannen staan dat ze op 
weg zijn naar een professionele cultuur. Die wordt getypeerd 
door ‘verantwoordelijkheid nemen’,  ‘elkaar aanspreken’,  ‘beslui-
ten op grond van expertise in plaats van vertegenwoordiging’, 
etc. Zelden vind je in de plannen terug op welke manier het 
management deze professionele cultuur denkt te bereiken. Een 
enkele keer vond ik bij dit thema een set van bureaucratische 
maatregelen zoals de invoering van een gesprekscyclus en het 
bijhouden van competenties, die de beoogde professionele 

cultuur dichterbij zou brengen. Een voorbeeld van het vormge-
ven van een nieuw systeem met de instrumenten van het oude 
systeem dat men verlaten wil. Een niet onbekend verschijnsel 
bij veranderprocessen dat ook bij een aantal onderwijsvernieu-
wingen remmend heeft gewerkt. Ondanks de oprechte wil van 
schoolleiders om de professionele cultuur te bereiken, is deze 
na al die jaren in geen enkele school nog bereikt. Naar mijn 
mening werkt de cultuurdiscussie maskerend voor het bereiken 
van een professionele cultuur. Als niet eerst de structuurkwes-
tie wordt aangepakt, kan er nooit een professionele cultuur 
ontstaan. Alleen maar tegen cao-medewerkers zeggen dat ze 
voortaan professionals zijn, helpt weinig. Een bestuurder van 
een hogeschool onthulde trots de nieuwe slogan voor zijn in-
stituut: ‘professionals in the lead’. Toen ik hem naar het organo-
gram van de instelling vroeg, tekende hij veel actoren (mana-
gers en stafdiensten), maar docenten kwamen er niet in voor. 
Vervolgens vroeg ik hem hoe hij vanuit zijn positie de slogan 
ging waar maken. Er zou een nieuw beoordelingssysteem ko-
men en scholing zou verplicht worden gesteld. En op de heidag 
voor de managers was prof Weggeman als spreker uitgenodigd 
want die heeft het boek geschreven: ‘Leiding geven aan profes-
sionals: niet doen!’. Natuurlijk is deze bestuurder integer en is de 
slogan oprecht bedoeld. Hij heeft de terechte analyse gemaakt 
dat er iets schort aan de positie van de docent als professional. 
Maar hij kan niet loskomen van het zo diep gewortelde mentale 
model van het productiebedrijf. ‘Professionals in the lead’ kan 
alleen waargemaakt worden door professionals in the lead te 
plaatsen. Door teams van docenten in het organogram te plaat-
sen als echte actoren die leiding geven, die dus naast verant-
woordelijkheden de bijbehorende bevoegdheden en middelen 
hebben. Dat zijn geen cultuurinterventies, maar technische 
systeemingrepen in de structuur. Ik stel voor de cultuurdiscus-
sie niet meer te voeren voordat de structuur in orde is. 
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om een managementlaag aan te brengen voor de coördinatie 
tussen die eenheden. Zie het voorbeeld van de fusie tussen 
twee scholen waar onmiddellijk een bovenschoolse directeur 
wordt benoemd (‘want er moet toch eenheid in beleid zijn’). 
Bij de kernteams hebben we de verantwoordelijkheid voor de 
coördinatie met andere teams (voor zover nodig) binnen de 
teams zelf gelegd. 
 
mystificatie van het begrip ‘lerende organisatie’
In de tachtiger en negentiger jaren werd het begrip ‘lerende or-
ganisatie’ populair. Dat begon in de productiesector. Bedrijven 
moesten om concurrerend te blijven zich aanpassen aan veran-
derende omstandigheden. Die omstandigheden, in de markt, in 
de technologie, etc. veranderden steeds sneller. Bedrijven moes-
ten dus  hun  organisatie zo inrichten dat informatie vanuit de 
veranderende buitenwereld snel tot handelen leidde. Dat was 
daarvoor niet zo nodig omdat die buitenwereld slechts geleide-
lijk veranderde. Peter Senge schreef in 1990 zijn bestseller over 
lerende organisaties ‘De vijfde discipline’ als managementboek 
voor de private sector.  Halverwege de negentiger jaren werd 
dit boek ook populair in kringen van het onderwijsmanage-
ment. In 2000 verscheen de versie voor onderwijsorganisaties: 
‘Schools that learn’. Hoewel beide boeken zich presenteerden 
als handboeken voor het creëren van lerende organisaties en in 
iedere managementcursus voor onderwijsmanagers ter sprake 
kwamen, heeft het vrijwel niet geleid tot lerende onderwijsor-
ganisaties. Voor een belangrijk deel komt dat door de mystifi-
catie van het begrip lerende organisatie waaraan het werk van 
Senge in belangrijke mate heeft bijgedragen.  De vijf ‘disciplines’ 
die hij als de belangrijkste pijlers ziet voor een lerende organi-
satie (persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde 
visie, teamleren en systeemdenken) is een merkwaardige en 
nogal willekeurige verzameling van verschijnselen die deels 
voorwaardelijk en deels het gevolg zijn van een transitie naar 

Kernteams
In 1993 was de Westerhelling, waar ik toen directeur van was, 
één van de vier fusiepartners in Nijmegen om samen een brede 
scholengemeenschap te vormen: het Montessori College  
Nijmegen/Groesbeek. Ik werd rector. Om de fusie ook onder-
wijskundig en organisatorisch een meerwaarde te geven be-
sloten we om de onderwijskundige uitgangspunten ambitieus, 
maar niet te gedetailleerd te omschrijven. De onderwijskundige 
ontwikkeling lieten we over aan kleine teams van vijf docenten 
elk, die de verantwoordelijkheid kregen voor onderwijs aan en 
begeleiding van een beperkte groep leerlingen, honderd tot 
honderdvijftig in totaal. Voor deze teams introduceerden we 
de naam ‘kernteam’, waarmee we aangaven dat het team de 
kern vormde van de groep docenten die lesgeven aan de betref-
fende groep leerlingen (er zijn dus ook ‘gastdocenten’), dat dit 
team zich bezighield met de kerntaken van de school, namelijk 
onderwijs en begeleiding en dat de teams de kern vormden 
van de organisatiestructuur. Zo werden er 18 kernteams in het 
leven geroepen, bemensd door 90 docenten. Zo’n veertigtal 
docenten was geen lid van een kernteam omdat deze docenten 
te kleine banen hadden, hun lessen te veel verdeeld waren over 
veel klassen of omdat zij zich niet geschikt vonden voor het 
kernteamlidmaatschap en zich liever alleen wilden concentre-
ren op het lesgeven. Bij de samenstelling van de teams werd 
globaal de 60% regel gehanteerd, die we als praktijktheorie 
ontwikkelden: ieder kernteamlid werkt tenminste 60% in de 
klassen van het kernteam (voor commitment en efficiencyre-
denen) en de leden van het kernteam geven samen tenminste 
60% van de lessen in de betreffende klassen (voor de sturings-
kracht en effectiviteit van het team). Het aantal van maximaal 
vijf docenten was gekozen om de teams een collectieve ver-
antwoordelijkheid te kunnen laten dragen. Bij grotere teams 
vindt er al snel afschuiven van verantwoordelijkheid plaats 
en is er een teamleider nodig voor coördinatie. De gecondi-
tioneerde reflex bij meerdere eenheden in de organisatie is 
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van het eerste leerjaar tot aan diplomering? Het gaat dus om 
de afbakening van een ‘logische’ groep leerlingen en de lengte 
van het programma (het aantal leerjaren) waarvoor een groep 
docenten de verantwoordelijkheid kan nemen. In het boek 
‘De Derde Orde’ zal ik uitgebreid ingaan op de vele indelings-
varianten in het po, vo en mbo met al hun voor- en nadelen. 
Het resultaat moet in ieder geval zijn dat een beperkte groep 
docenten de verantwoordelijkheid kan nemen voor het gehele 
onderwijs (inclusief begeleiding) van een afgebakende groep 
leerlingen, daarbij eventueel bijgestaan door extra experts 
(gastdocenten). Die  groep professionals moet een beperkte 
grootte hebben vanwege pedagogisch-didactische redenen 
(niet te veel versnippering) en vanwege sociaal-psychologische 
redenen (met meer dan 7 mensen collectieve verantwoorde-
lijkheid dragen is erg lastig).  Zo ontstaan multidisciplinaire 
teams rond een gemeenschappelijke uitvoeringspraktijk 
(onderwijs aan een specifieke groep leerlingen), waarvoor het 
team volledig verantwoordelijk is en waarvoor het team ook 
alle bevoegdheden heeft om die verantwoordelijkheid waar 
te maken. De leden van het team zijn ook lid van disciplinaire 
teams (expertiseteams) voor de professionele ontwikkeling van 
het vakgebied. Daarmee ontstaat niet de matrixorganisatie, die 
zo veel onduidelijkheid brengt in schoolorganisaties, maar een 
organisatie van geschakelde multidisciplinaire en disciplinaire 
leerteams van professionals met onderscheiden verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden. 

Teamleren
De tweede belangrijke pijler onder een lerende organisatie naast 
de structuur is de organisatie van het leerproces in de teams. Het 
is een misvatting dat teams ‘vanzelf’ leren, als de structuur maar 
goed is. Individuen leren vrij chaotisch, niet systematisch, cy-
clisch, lineair, iteratief, etc. In een onderwijsleerproces wordt die 
chaos enigszins gestructureerd door een bepaalde kunstmatige 

een lerende organisatie. Het werk van Senge biedt nauwelijks 
handvatten om de eigen organisatie tegen het licht te houden 
en na te denken over stappen die gezet moeten worden op 
weg naar een lerende organisatie. Ook ik heb het boek gebruikt 
in opleidingen voor schoolleiders, maar ik ben bang dat dit in 
het geheel niets teweeg heeft gebracht. Op een symposium 
vroeg ik eens of  iemand wist wat een lerende organisatie was. 
“Dat is iets met mentale modellen en systeemdenken” werd er 
toen geantwoord…

“It’s the structure, stupid!”
In een lerende organisatie wordt door alle medewerkers veel 
geleerd. Niet alleen individueel, maar ook in groepen, in teams, 
die verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van de taken van 
de organisatie. Die teams passen op grond van dat leren hun 
praktijk aan, zij verbeteren of veranderen die via reflectie op 
de praktijk en hun kennis van de buitenwereld.  Het leren van 
individuen en van teams leidt uiteindelijk tot aanpassingen, ver-
beteringen die de gehele organisatie raken, doordat het leren 
van de teams met elkaar verbonden wordt. Veranderingen in de 
koers van de organisatie, soms zelfs de doelstellingen, zijn het 
gevolg van gekoppelde leerprocessen in de organisatie. Net als 
in de klas moet het leren in de schoolorganisatie georganiseerd 
worden. Dat begint met het ontwerpen van een structuur, waar-
in het werk van de school geregeld wordt. Hiermee raakt de 
oplossing van het derde orde organisatievraagstuk direct aan 
de oplossing van het tweede orde probleem, de onderwijslo-
gistiek. Want de groepering van leerlingen en hun programma 
bepalen welke medewerkers er nodig zijn voor het verzorgen 
van het onderwijs. Vormt klas 1 tot en met 4 van het vmbo een 
logische groep of is het beter de onderbouw van de boven-
bouw te scheiden? Kun je in het mbo de diverse opleidingsni-
veaus binnen één opleiding als groep beschouwen, moet je die 
horizontaal verbinden of moet je denken in opleidingsgroepen 
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woon hoge didactische vaardigheden voor vereist. Het leren van 
het team van professionals, passend in bovenbeschreven team-
structuur, start altijd bij de uitvoeringspraktijk, de performance. 
En het eindigt altijd bij aanpassingen van die uitvoeringsprak-
tijk.  Er is dus sprake van een zich herhalende leercyclus (en 
waarschijnlijk meerdere cycli tegelijkertijd). 

organisatie of disciplinering van dat proces. In teams van profes-
sionals is het niet anders. Om er voor te zorgen dat in teams niet 
meer vergaderd maar echt geleerd wordt en dat dit leren leidt 
tot verbetering van de gemeenschappelijke uitvoeringspraktijk, 
moet dit proces gestuurd worden. Door de teamleden zelf, door 
een procesbewaker of door een teamleider. Daar zijn buitenge-

reflecteren

verbeteren
veranderen
innoveren

conceptualiseren

besluiten

performance

data
verzamelen
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professionele handelen. In deze opvatting wordt er, professi-
oneel gezien, niet geleerd door een team wanneer de praktijk 
niet verandert. 
Uiteraard wordt er door individuele professionals naast het 
teamleren ook nog geleerd in andere settings (cursussen, litera-
tuur, gesprekken, etc). Dit leren wint erg aan kracht en effect 
wanneer het geleerde benut kan worden in de multidiscipli-
naire setting van het team omdat alleen daar majeure verbete-
ringen en veranderingen tot stand kunnen komen.

Leiderschap in een lerende organisatie
Na bovenstaande is het noodzakelijke leiderschap in een 
lerende organisatie eigenlijk simpel te duiden. De hoofdtaak 
is het organiseren van de leerprocessen in de organisatie, dwz 
het faciliteren en onderhouden van de twee pijlers: organisatie-
structuur en teamleerprocessen. Zeer ontwikkelde didactische 
competenties zijn dus vereist voor de schoolleider. Daarnaast 
zorgt het leiderschapsteam (geen teamorganisatie zonder een 
leiderschapsteam) ervoor dat de managementprocessen (het 
ondersteunend geregel) dienstverlenend aan de leerprocessen 
worden georganiseerd. Niet zo ingewikkeld dus. Complexer 
is de vraag of dit nieuwe type leiderschap voorhanden is. 
Schoolleiders zijn leiders geworden, omdat zij de weg konden 
vinden in de hiërarchische, verticale organisatiestructuur.  Van 
hen wordt nu gevraagd om ‘horizontaler’ te gaan denken en 
organiseren in een omgeving (intern en extern) die niet anders 
dan het verticale model kent en verwacht. 

Bestuur
Tot 2005 was het bestuur van een school buiten de school 
georganiseerd. In de meeste gevallen betrof het een bestuur van 
vrijwilligers, aangezocht vanwege deskundigheden op diverse 
terreinen als financiën, personeelsbeleid en juridische aangele-
genheden. En soms ook onderwijs. In het voortgezet onderwijs 

De leercyclus voor professionele leerteams
Om goed te kunnen reflecteren op de uitvoeringspraktijk 
dienen er goede data aanwezig te zijn. Dat kunnen resulta-
ten van leerlingen zijn, maar ook directe waarnemingen van 
de praktijk, observaties van collega’s, enquêtes, etc. Ook het 
eigen gevoel over de uitvoering hoort bij de relevante data. 
Data zijn dus zeker niet altijd kwantitatief. Soms zullen extra 
inspanningen verricht moeten worden voor het verkrijgen van 
goede data. Voor de leercyclus geldt dat iedere fase aan kracht 
wint door de kwaliteit van de voorgaande. In de lastige fase 
van het conceptualiseren wordt de reflectie verbonden met 
theorie, met kennis van de buitenwereld. De verschijnselen 
worden in een breder perspectief geplaatst. Zoveel mogelijk 
kennis van de teamleden wordt benut. Soms is de conclusie 
dat er harder gestudeerd of meer onderzoek gedaan moet 
worden. Met name in deze fase wordt geprofiteerd van profes-
sionaliseringsactiviteiten middels opleidingen, congressen en 
literatuurstudie.

Vervolgens worden verbeteringen ontworpen (enkelslag leren), 
soms veranderingen (dubbelslagleren) en een heel enkele keer 
een innovatie (drieslagleren). De leercyclus is pas afgerond als 
deze interventies ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daar-
voor moet het lerende team een besluit nemen en dus ook de 
bevoegdheid hebben om zo’n besluit te nemen. Ook hier zien 
we weer dat het lerend vermogen van een organisatie recht-
streeks afhangt van de organisatiestructuur. Een belangrijke 
leerstoornis in organisaties is de ontkoppeling van verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden. Het team heeft de verantwoor-
delijkheid voor goed onderwijs, maar is alleen bevoegd om 
kleine verbeteringen toe te passen,  niet om grotere verande-
ringen of innovaties tot stand te brengen. Daarmee worden 
dubbelslag en drieslag leren direct ontmoedigd. 
Het leren eindigt en begint tenslotte bij het daadwerkelijke 



ren wordt nog sterker benadrukt dat het bedrijfsbelang boven 
het gemeenschapsbelang gaat. De directeur van een school 
was eerst, net als de docenten, werknemer van het bestuur. Het 
bestuur had, naar goed gebruik, een taak om schooloverstij-
gende belangen mee te wegen in het beleid van de school. Nu 
heeft de directeur de positie van eigenaar/bestuurder van een 
BV. Sinds enige tijd moeten deze nieuwe bestuurders naar dure 
cursussen ‘good governance’, om te leren dat een school een 
maatschappelijke functie heeft.

De aansluiting met het vierde orde organisatievraagstuk moet 
hier de oplossing bieden.

was al langer de praktijk ontstaan dat het bestuur vooral 
toezichthoudend was en de directie in feite de bestuurdersrol 
vervulde. In 2005 is de scheiding tussen bestuur en toezicht 
wettelijk geregeld. Hoewel goed bedoeld, wordt daarmee toch 
opnieuw een stap achterwaarts gezet richting de school als 
productiebedrijf. De directie, die eerst al centrale directie ging 
heten, heet nu college van bestuur. Met op afstand een raad 
van toezicht. Met iedere naamsverandering gingen de salaris-
schalen omhoog, terwijl het werk niet zwaarder werd, meestal 
zelfs eenvoudiger. Ik ken scholen waar teamleiders dertig func-
tioneringsgesprekken houden en de directeur hooguit twee. 
Door het bestuur ook formeel binnen het bedrijf te positione-
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Verschenen: Van twaalf tot achttien, april 2007

Vorige week bezocht ik het verzorgingstehuis bij mij in de buurt. Er was een open dag en omdat ik al 
af en toe moeilijkheden begin te krijgen met het volgen van alle hypes in onderwijsland, besloot ik 
mij te oriënteren op mijn toekomst. Aan de deur werd ik allervriendelijkst ontvangen door de direc-
teur, kreeg een kleurrijke informatiemap en werd toevertrouwd aan een kwieke tachtiger die, aan zijn 
vrolijke button te zien, met enkele andere grijsaards was uitverkoren om bezoekers rond te leiden. 
De man vertelde met onverholen trots dat het tehuis sinds kort een nieuw profiel had. Was vanouds 
het profiel van het tehuis gebaseerd op zijn fameuze klaverjastoernooien, sjoelbakmarathons en 
samenzangavonden met liedjes uit de oude doos, nu werd goede sier gemaakt met het Sudokarium, 
waar bejaarden steeds weer hetzelfde sudoku probeerden op te lossen en het Alztechnium, een 
ruimte vol met technisch lego.
Later vernam ik van de directeur dat de profilering bijdroeg aan een scherpe penetratie van het 
marktsegment van hoger opgeleide bejaarden en dat gedacht werd aan een retailformule voor de 
was- en kleedbeurten, teneinde de concurrentie via kostenreductie met een verhoogde profit-on-
salesindex definitief het nakijken te geven. Hij speelde ook met de gedachte om het bedrijf naar de 
beurs te brengen omdat hij grote investeringsmogelijkheden zag in India en China, om zo greep 
te krijgen op de totale productieketen van crèches tot begrafenisondernemingen. Hij troonde me 
glimmend van trots mee naar een multifunctionele ruimte, waar krasse oudjes van de afdeling sport 
en beweging op hometrainers energie opwekten. Hun inspanningen leidden tot een besparing van 
veertien procent op de energiekosten. De verhoogde sterftekans werd gecompenseerd door de ver-
hoogde instroom vanwege de nieuwe profilering. Het break-evenpoint zou spoedig bereikt worden, 
verwachtte hij. De beursgang zou ook grote voordelen opleveren, omdat via optieregelingen nieuw 
management zou kunnen worden aangetrokken. De marktwerking in de bejaardenbranche leidde nu 
al tot een duidelijke kwaliteitsverbetering van de directiekamers. De directeur zag ook mogelijkhe-
den in de markt voor het openen van een nieuwe vestiging met een duidelijk euthanasieprofiel. De 
versnelde productiecyclus in dit Euthanasium leverde betere mogelijkheden tot voorraadbeheersing, 
zodat met kleinere winstmarges genoegen kon worden genomen. De mogelijkheden tot profilering 
zijn nog lang niet uitgeput, we staan nog maar aan het begin. 
Wat zegt u, u komt uit het onderwijs? Verbazingwekkend dat daar nog zo weinig geprofiteerd wordt 
van de marktwerking. Outsourcen van de veel te dure leerlingenzorg en het oprichten van een 
Dyslectasium voor hoogbegaafde adhd-ers zou hij toch als eerste aanpakken. Een gat in de markt. 
Ik vluchtte langs de afdeling met zelfsturende rollators en struikelde over een technisch-lego-robot. 
Toen ik op Sri Lanka langzaam uit mijn coma ontwaakte op de outsource-afdeling herinnerde ik me 
mijn droom: ik was voorzitter van de vereniging BZN - Betere Zorg Nederland - en iedereen liep klak-
keloos achter de muziek aan.
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Wel het geld niet de invloed
Als rector van het Montessori College in Nijmegen had ik in de 
negentiger jaren regelmatig overleg met de gemeente. Een 
paar keer paar jaar zaten alle besturen met de wethouder aan 
tafel en op onregelmatige tijden overlegde ik over bouwzaken 
en wat andere dingen met gemeenteambtenaren.  Het was de 
tijd dat het openbaar onderwijs ‘op afstand werd gezet’, zodat 
de wethouder niet meer twee petten ophad: die van bestuurder 
van het openbaar onderwijs en tegelijkertijd die van bestuur-
der van de gemeente. Die operatie deed nauwelijks iets af aan 
het onduidelijke en troebele karakter van de verhouding tussen 
de schoolbesturen en de gemeente. De scholen beconcur-
reerden elkaar in hevige mate, maar bij de borrel smeedden 
de schooldirecties samen plannen om de gemeente buiten de 
deur te houden. Dat wil zeggen: we moesten er voor zorgen 
dat er zo veel mogelijk geld van de gemeente  naar de scholen 
kwam, maar de gemeente moest vooral niets te vertellen heb-
ben over de scholen. Het bleek niet moeilijk om de gemeente 
op afstand te houden en geld te ontfutselen, omdat de wethou-
ders niet op grond van kennis tot het ambt waren geroepen 
en de gemeenteambtenaren in schaal 10 en 11 geen enkele 
partij waren voor de doorgewinterde schooldirecties in schaal 
15 en 16. Grote sommen geld werden van de gemeente naar de 
scholen gesluisd om zorgleerlingen beter te begeleiden zonder 
enige prestatieverplichting. Als leerlingen een beetje moeilijk 
werden voor de school werden ze bij de gemeente op de stoep 
gedumpt met het verwijt dat de gemeente meer moest doen 
aan jeugdzorg. Het dumpen van moeilijke leerlingen werd extra 
bevorderd door de hevige concurrentieslag. Havo-vwo scholen 
hielden zich verre van de opvang van vmbo leerlingen, laat 
staan ‘zorgleerlingen’ om aantrekkelijk te blijven voor de ouders. 
Het is een van de vele voorbeelden die laten zien dat markt-
werking in het onderwijs juist niet leidt tot hogere kwaliteit. De 
gemeente was en is volledig machteloos om goed onderwijs 

voor haar inwoners af te dwingen. Ook toen de gemeente er een 
machtsmiddel bij kreeg in de vorm van de gelden voor de huis-
vesting, hebben de gemeenten verzuimd om dit machtsmiddel 
in te zetten voor het verbeteren van het onderwijs. De meeste 
gemeenten verdelen deze middelen op eenzelfde bureaucrati-
sche en beleidsarme wijze als eerder het ministerie deed. 

Een goed glas champagne
In 2003 werkte ik enkele maanden voor de gemeente Am-
sterdam (na eerst enkele jaren als bestuurder in het vo in de 
dezelfde gemeente gewerkt te hebben). Toenmalig wethouder 
van onderwijs Oudkerk wilde iets met het vmbo en de beroeps-
kolom en ik moest het “regionaal Arrangement Beroepson-
derwijs Amsterdam” (rABA) van de grond tillen. De gedachte 
was dat het vmbo, het mbo, het bedrijfsleven en de gemeente 
moesten gaan samenwerken om een veel betere aansluiting 
op de Amsterdamse arbeidsmarkt te bewerkstelligen met veel 
minder uitval van leerlingen. Na zes maanden overleg met alle 
partijen werd in het Grand Hotel een feestelijke bijeenkomst 
gehouden met alle besturen en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, onder leiding van Oudkerk en werd een conve-
nant getekend. De ronkende, maar volstrekt vrijblijvende tekst 
werd verwelkomd als een doorbraak in de bestrijding van de 
voortijdige schooluitval en Oudkerk zette mijn aangeleverde 
droge tekst om in een gloedvol betoog over de ambities van de 
gemeente op het gebied van het beroepsonderwijs. De cham-
pagne vloeide rijkelijk en ieder was tevreden. Vrijwel niemand 
van de aanwezige bestuurders, Oudkerk voorop, begreep waar 
het convenant over ging en niemand voelde enige urgentie 
het inderdaad grote probleem van de zwakke beroepskolom 
in Amsterdam op te lossen. Ondanks de miljoenen die de 
gemeente sindsdien besteed heeft aan het beroepsonderwijs 
in Amsterdam, is de situatie op dit moment niet of nauwelijks 
verbeterd. De gemeente heeft geen poot om op te staan en 
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geen enkel schoolbestuur is primair verantwoordelijk voor een 
goede beroepskolom in Amsterdam. 

Beloning voor falend bestuur
Machteloos pompt de gemeente grote hoeveelheden geld in 
het onderwijs, voor de zorgleerlingen of voor de verbetering 
van zwakke scholen. Falende schoolbesturen kunnen niet 
worden aangesproken, maar kunnen wel rekenen op grote 
sommen geld voor verbetertrajecten. Op kosten van de ge-
meente werd ik enige jaren geleden gevraagd om scholings-
activiteiten te verrichten in een zwak scholencluster in het vo 
in Amsterdam. Al snel bleek dat bestuurlijk falen ten grondslag 
lag aan de problematiek in de scholen. De bestuurders van 
de betreffende scholengroep waren  ondertussen bezig een 
fusie voor te bereiden met een rOC, een geheel onnodige 
en megalomane fusie tussen twee instellingen die beide hun 
zaken niet op orde hadden. Gelukkig zijn er ook veel scho-
len in Amsterdam die goed presteren en prachtig onderwijs 
verzorgen, maar niemand heeft de regie over het totale 
voorzieningenniveau. De ongeveer 40 instellingen voor vmbo 
in Amsterdam horen bij ongeveer 20 verschillende besturen. 
Iedere locatie heeft een willekeurige samenstelling van afstu-
deerrichtingen (sectoren), de ene locatie heeft techniek en 
administratie, de volgende verzorging en administratie, weer 
een andere alleen ‘groen’ en een enkele alleen één richting 
binnen een sector. Die locaties staan verspreid door de stad en 
het is dus afhankelijk waar je woont in welke sector je terecht 
komt. Die samenstelling van de scholen is een overblijfsel van 
het scholenbestand dat soms al een eeuw geleden tot stand is 
gekomen: er waren mulo’s, ambachtscholen, huishoudscholen 
en scholen voor administratief onderwijs. Via een aantal fusies 
is die samenstelling wat gewijzigd, maar heeft aan willekeur 
niets verloren. Individuele besturen maken zich niet druk over 
het ontbreken van bepaalde sectoren, zien dat vaak als een 

onwrikbaar natuurverschijnsel en bij de invoering van het 
vmbo is slechts marginaal aan de samenstelling gesleuteld. 
Het gevolg is natuurlijk wel dat de doorstroom naar mbo 
afdelingen moeizaam verloopt en zeer veel leerlingen bij deze 
overgang van sector wisselen (en daarna nog een keer omdat 
ze niet wisten waarvoor ze gekozen hebben). De gemeente 
Amsterdam is voor een belangrijk deel van zijn economische 
ontwikkeling afhankelijk van goed onderwijs in de beroeps-
kolom. Niet alleen gaat het hier om 60% van alle leerlingen, 
maar het zijn ook de leerlingen die meer dan andere leerlin-
gen doorstromen naar de regionale arbeidsmarkt. Maar de 
gemeente kan, mede door de halfwassen privatisering van het 
onderwijs vrijwel niets uitrichten.  

Regierol
De gemeenten worden geacht de ‘regierol’ te hebben. Maar 
een regierol zonder enige bevoegdheid stelt weinig voor. 
Een vitaal en erg duur onderdeel van de publieke sector, het 
onderwijs, is aan vrijwel iedere democratische controle ont-
trokken. De gemeente moet voor een goede straatverlichting 
en riolering zorgen, maar kan ten behoeve van haar inwoners 
geen verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs in 
de gemeente. En ook de landelijke overheid heeft hier geen 
greep op. Weliswaar zijn er ‘deugdelijkheideisen’, maar die 
hebben bijvoorbeeld geen betrekking op het oplossen van 
bovenstaand probleem over het voorzieningenniveau. De 
gemeente had vroeger nog enige greep op het openbaar 
onderwijs, maar heeft het bestuur daarover uit handen 
gegeven. Ook veel gelden voor het onderwijs, met name voor 
de zorg zijn overgeheveld naar de schoolbesturen. Nu dreigt 
de gemeente ook nog het laatste machtsmiddel, de onvol-
doende als zodanig benutte gelden voor de huisvesting, over 
te dragen aan de schoolbesturen. Daarmee waarschijnlijk nog 
meer fusies uitlokkend en de weg vrijmakend voor prestigieuze 
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bouwprojecten die ten koste gaan van het onderwijsgeld, 
zoals regelmatig in het ho en mbo gebeurd is. 

misbruik artikel 23 van de grondwet
Tegenstanders van meer overheidsbemoeienis bij het onder-
wijs verwijzen vaak naar Artikel 23 van de Grondwet over de 
vrijheid van onderwijs. Artikel 23 zou dan pleiten voor terug-
houdendheid daarin. Maar niets is minder waar. Artikel 23 legt 
juist bij de overheid de zorg voor goed onderwijs neer, naast de 
gelijkschakeling van openbaar en bijzonder onderwijs. Dit laat-
ste is al geregeld: door het op afstand plaatsen van het bestuur 
van het openbaar onderwijs is de facto de gelijkschakeling een 
feit. Maar Artikel 23 wordt met voeten getreden daar waar het 
gaat over de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Zoals 
eerder Artikel 23 misbruikt is voor het vestigen van machtspo-
sities van besturenorganisaties in protestantse en katholieke 
bolwerken, wordt nu in de seculiere wereld dit artikel misbruikt 
voor de verdediging van de privatisering van de afzonderlijke 
schoolbesturen. Scholen wordt door de overheid vriendelijk 
gevraagd zich te verantwoorden bij hun ‘stakeholders’, maar dat 
is wel een erg magere invulling van de verantwoordelijkheid 
van de overheid. 

Autonomievergroting blijft steken bij bestuur
Dat het onderwijs  zijn plaats in het publieke domein verloren 
heeft is natuurlijk niet een op zichzelf staand fenomeen.  Het 
wantrouwen tegen de publieke sector, die als een hindernis 
werd ervaren op weg naar de individuele ontplooiing en ma-
terieel succes, kreeg vooral vorm in de tachtiger jaren en de al-
gemeen geaccepteerde remedie was het privatiseren van over-
heidstaken. Het werd het begin van het imitatieproces waarbij 
het bedrijfsleven als voorbeeld dient voor de bedrijfsvoering 
van een school en de roep om meer autonomie logischerwijs 
de roep wordt om meer autonomie voor de ondernemer.  De 

grotere autonomie van de scholen, gekoppeld aan de bewe-
ging naar een bedrijfsmatig model voor een school heeft vooral 
geleid naar meer macht van de bestuurders en afname van de 
zeggenschap van medewerkers. Tekenend in dit verband is de 
reparatiepoging van Plasterk, die scholingsgeld rechtstreeks 
toebedeelt aan docenten om de bestuurders te passeren. Die 
kunnen vervolgens besluiten om zelf minder geld vanuit de 
lumpsum aan scholing te besteden. 

De onderwijsburgemeester
De democratische controle op het reilen en zeilen van de be-
langrijkste poot van de publieke sector is de laatste decennia 
verder gemarginaliseerd. Daarbij is een punt bereikt waarbij je 
je kunt afvragen of meer investeringen in het onderwijs, zoals 
vrijwel alle politieke partijen bepleiten, wel gegarandeerd leidt 
tot kwaliteitsverbetering. Om goed onderwijs en een goede 
onderwijsinfrastructuur te bewerkstellingen moet de gemeen-
te echt de regierol kunnen spelen. Dat betekent dat er veel 
meer macht bij de gemeente moet liggen om namens haar be-
woners dat goede onderwijs af te dwingen. Daarbij valt te den-
ken aan de instelling van een ‘onderwijsburgemeester’. Met een 
schuin oog kan daarbij (gedeeltelijk) gekeken worden naar de 
positie van de  ‘Local Authorities’ in Engeland en de ‘Superin-
tendant’ in de VS. De onderwijsburgemeester wordt benoemd 
door de gemeenteraad. Hij/zij heeft de kwaliteiten van een 
superschoolleider/bestuurder en mag best betaald worden op 
rutte-niveau vanwege het grote belang voor de regio. Het zou 
mooi zijn wanneer het plan om Nederland van zijn provincies 
te ontdoen en op te delen in 30 gemeentes, doorgang vindt. 
Eenheden van zo’n 500.000 inwoners zijn mooie eenheden om 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middel-
baar beroepsonderwijs te organiseren. Bij deze schaalgrootte 
kan voldoende diversiteit en samenhang gerealiseerd worden 
en is afstemming tussen beroepsonderwijs en bedrijvigheid 

Hoofdstuk 4 Het  vierde orde organisatievraagstuk: regionaal
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meente. Het wordt nog wel een kunststukje om de bespreking 
van het concept van de onderwijsburgemeester te ontdoen 
van de connotaties met de traumatisch logge ambtelijke ap-
paraten  die destijds het openbaar onderwijs bestierden. Het 
gaat hier om iets geheel anders: een gekozen topbestuurder 
(bij voorkeur gekozen voor zes jaar door de gemeenteraad), 
die namens de burgerij  schoolbesturen contracteert voor het 
leveren van goed onderwijs.
In hoofdstuk 3 werd (impliciet) de interne democratisering van 
de onderwijsorganisatie geregeld, in dit hoofdstuk is deze nu 
aangevuld met de externe democratisering door de publieke 
zeggenschap op het niveau van de (groot)gemeente te positi-
oneren. Uiteraard moet het model van de regionale sturing van 
het onderwijs eerst op nationaal niveau geregeld worden. Over 
dat niveau gaat hoofdstuk 5. 

mogelijk. Het hoger onderwijs kan het beste landelijk georga-
niseerd worden, dat kent immers meer mobiliteit. Het toezicht 
op kwaliteit kan hetzelfde georganiseerd blijven, maar de zeg-
genschap over bijvoorbeeld het voorzieningenniveau  wordt 
door de burgemeester bepaald. Hij contracteert met school-
besturen om afdelingen in het leven te roepen of te sluiten of 
geheel nieuwe scholen op te richten. Hij kan kwalitatief slecht 
presterende scholen (=schoolbesturen) tot de orde roepen, 
zwakke scholen sluiten, extra bekostigingsvoorwaarden 
opstellen, etc. Artikel 23 blijft recht overeind, sterker, wordt juist 
niet verder uitgehold, zoals nu gebeurt. In zo’n model hoeft de 
pseudo-privatisering (zie hoofdstuk 5) niet meer teruggedraaid 
te worden en kunnen zelfs, naar Zweeds model,  ook geheel 
private partijen binnen het onderwijsbestel van een regio een 
rol spelen, mits onderworpen aan de regierol van de ge-
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Verschenen: Van twaalf tot achttien, oktober 2006

Zo’n honderd jaar geleden kwamen we erachter dat het zo niet langer door kon gaan. Ouders 
voedden hun kinderen onvoldoende op voor de maatschappij en onze zorgvuldig opge-
bouwde samenleving werd bedreigd door hordes wilden: de onvoldoende geciviliseerde 
kinderen. Drastische maatregelen volgden, bijna stalinistisch avant la lettre. Alle ouders wer-
den bij wet - de zogenoemde leerplichtwet - voor een belangrijk deel uit de ouderlijke macht 
gezet. Zij moesten hun kinderen overdag afstaan aan staatsinstituten om hen tot betere 
burgers op te leiden. Die instituten werden scholen genoemd. De overheid stelde opvoeders 
aan en bepaalde hoe de opleiding tot goede burger moest verlopen.
Omdat burgerschapscompetenties - toen nog een onbekend begrip - best wel een complex 
geheel vormen, werd besloten het geheel in stukjes te hakken. Die stukjes werden vakken ge-
noemd, met een eigen expert, de zogenoemde docent. Wie alle vakken goed beheerst, wordt 
een goede burger. Kun je bijvoorbeeld een beroep uitoefenen, weet je goed en kwaad te
onderscheiden en kun je het zesde couplet van het Wilhelmus uit volle borst en overtuiging 
meezingen.
Lange tijd ging dit goed. Maar toen gebeurden er rare dingen. Veel scholen zeiden dat ze 
niet langer wilden opvoeden. Terwijl ze de kinderen toch nog steeds aan de ouderlijke macht 
onttrokken! Die scholen vonden dat de ouders moesten opvoeden - na schooltijd - en dat zij 
de rest van de burgerschapsvorming uitvoerden. Blijkbaar waren dat te scheiden zaken. En 
onlangs constateerde de samenleving dat de scholen, die de opvoeding dus al de deur had-
den uitgedaan, ook hun primaire taak – eerzame burgers opleiden - niet goed uitvoeren. De 
inburgering is mislukt. Opnieuw bedreigen hordes wilden onze zo moeizaam opgebouwde 
samenleving.
Dus moet er nieuw beleid komen. Misschien zijn die zeventien vakken niet genoeg, want bij 
geen enkel vak leren ze het zesde couplet van het Wilhelmus. En misschien moet er ook een 
vak bij om buiten school te kijken: knakworstverwarmen in een gaarkeuken voor drugverslaaf-
den, ook wel ‘maatschappelijke stage’ genoemd. Naar verluidt komen de uitgevers binnenkort
met een interactieve methode voor het knakworstverwarmen, uiteraard mét CD-rom. Cito 
heeft de eerste competentieprofielen al ontwikkeld.

De Berlijnse Muur is gevallen. Toch wordt in Nederland nog niet nagedacht over afschaffing 
van de leerplicht, maar juist over uitbreiding ervan. Ouders kunnen niet opvoeden en scholen 
willen het niet, maar het is wel mooi dat het Wilhelmus straks in de gaarkeukens weerklinkt.
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mooie volzinnen en schrale regelgeving
De drie grote hervormingen in het voortgezet onderwijs van 
de laatste decennia, de Basisvorming, de Tweede Fase en de 
invoering van het vmbo heb ik van nabij mogen meemaken, 
vooral als schoolleider en een klein stukje op landelijk niveau.  
De overeenkomst in de drie operaties is dat de preambules op 
de wetswijzigingen prachtige volzinnen bevatten over de aan-
leiding en de bedoeling van de onderwijsverandering, maar dat 
de regelgeving zelf erg schraal is. Die gaat veelal over lessen-
tabellen en toetsing. De mislukking van alle drie de operaties 
zat al ingebakken in compromisvolle en daardoor halfslachtige 
uitvoeringsbesluiten. Daarbij kwamen dan ook nog bezuini-
gingen en werd tegelijkertijd  de pseudo-privatisering van het 
onderwijs ingezet. 

Vervroeging van determinatie
De basisvorming beoogde uitstel van keuzes door een stevig 
gemeenschappelijk fundament. Het tegengestelde effect 
werd bereikt: na invoering van de basisvorming werd het 
keuzemoment juist vervroegd tot de achtste groep van de 
basisschool. Belangrijke oorzaken waren de grote vrijheid 
van de scholen om zelf de structuur te bepalen en de door 
de overheid aangewakkerde concurrentie tussen de scholen 
die zich nu eenmaal vooral afspeelt aan de bovenkant van het 
cognitieve spectrum. Scholen konden hun concurrentiepositie 
versterken door gymnasium- en vwo-leerlingen in de brugklas 
al apart te zetten. De basisvorming werd een erg dure hervor-
mingsoperatie, ingezet na meer dan twintig jaar discussie, die 
geheel tot niets leidde. 

Heimwee naar de HBS
Menigmaal mocht ik in het gevolg van Nel Ginjaar en Clan 
Visser ‘t Hooft  van de Stuurgroep Tweede Fase, in fora plaats-
nemen om mooie vergezichten te schilderen over zelfstandig 

lerende leerlingen in uitdagende studielandschappen.  In 1995, 
drie jaar voor de feitelijke start van de Tweede Fase, hadden we 
in Nijmegen al een bord ‘Studiehuis’ op de muur van de boven-
bouwlocatie van het Montessoricollege geschroefd en zorgde 
de geheel nieuwe roostertechniek ervoor dat leerlingen de 
helft van hun rooster zelf konden invullen en vier keer per jaar 
van rooster wisselden. Tegen de tijd dat de wet moest worden 
aangenomen was het eerst positieve en optimistische klimaat 
volledig omgeslagen in sceptische tegenstand, ondersteund 
door venijnig azijnzure commentaren in de Volkskrant en de 
NrC.  Ik werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan de serie 
‘Heimwee naar de HBS’ in de Volkskrant. Naast Clan Visser 
’t Hooft en mij waren acht scribenten aangezocht die een 
uiterst negatief beeld schetsten van de teloorgang van ons 
onderwijs als het studiehuis zijn intrede zou doen.  Bij het slot-
debat in De Balie waar wij tienen met elkaar in gesprek zouden 
gaan werd Clan door gespreksleider Michael Zeeman - respect-
loos en treiterig - onderuit gehaald. ‘Moeder van het studiehuis 
zegt nu zelf: het Studiehuis bestaat niet’, kopte de Volkskrant 
de volgende ochtend.  Vet gemarkeerd sierde het stuk het 
prikbord van menige docentenkamer.  De politiek aarzelde. 
Vlak voor de stemming kwam D66 met het onzalige voorstel 
om scholen die dat wilden, een jaar uitstel te geven.  Daarmee 
haalde de wetswijziging het, maar was de kiem gelegd voor 
een uiterst beroerd invoeringstraject, waarbij in 90% van de 
scholen de docenten een jaar langer de tijd kregen de hakken 
in het zand te zetten. Toen die in 1999 dan toch moesten begin-
nen met de Tweede Fase ondersteunden de directies binnen 
twee maanden een scholierenprotest op het binnenhof tegen 
de zwaarte van het programma en het moeilijke ‘handelingsge-
deelte’ van de toetsing (die toen nog nergens begonnen was).  
Op dat ogenblik, november 1999, was ik uitgenodigd voor een 
hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Het 
vmbo moest worden ingevoerd en ik maakte me als landelijk 
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voorzitter van de 70 avmb-scholen ongerust over de afschaffing 
van deze succesvolle leerwerkroute voor zorgleerlingen die in 
het toenmalige vbo uit de boot dreigden te vallen.  Algemene 
Voorbereiding op Maatschappij en Beroep (avmb) was ontwik-
keld door docenten van 70 scholen, die wilden voorkomen 
dat leerlingen die het zogenaamde A niveau niet aankonden, 
rechtstreeks naar de goot werden verwezen. Avmb paste niet 
in de nieuwe vmbo-plannen en moest worden afgeschaft, 
inclusief de prachtig ingerichte praktijk-theorielokalen waarin 
de kwetsbare avmb-leerlingen basisvaardigheden leerden om 
zich staande te houden in eenvoudige beroepen of vervolg-
opleidingen. Na enkele jaren vmbo voerden vele scholen het 
avmb-model weer in, uiteraard onder andere namen, zoals 
‘werkplekkenstructuur’ of ‘open leercentrum’.

Neefjes en nichtjes
De hoorzitting, die over de positie van zorgleerlingen in  het 
vmbo zou gaan, werd afgelast omdat de kamer wilde debat-
teren over de stenengooiende vwo-leerlingen. Enkele Kamerle-
den vertelden over hun neefjes en nichtjes die het belachelijk 
vonden dat er nieuwe vakken waren zoals  Algemene Natuur-
wetenschappen  (ANW) en dat de leraar te weinig uitlegde. Na 
uren debatteren zegde de staatssecretaris wijzigingsvoorstellen 
toe. Enkele weken later werd de wijzigingswet voor het vmbo 
over de zorgleerlingen (met onder andere de opheffing van 
het lom onderwijs) zonder veel discussie binnen een kwartier 
behandeld en aangenomen. Een cynische illustratie van het 
‘OSM’ gehalte van het politieke debat over het onderwijs.  Het 
lom werd opgeheven, maar de mavo ( ‘het categoriaal gymna-
sium van het vmbo’) bleef bestaan. Net als bij de Tweede Fase 
en de Basisvorming werd bij de invoering van het vmbo de 
verdere structuurdiscussie taboe verklaard.  Daarom hebben de 
drie hervormingen hun doelstellingen in de verste verte niet 
gehaald.  De vroegtijdige selectie in het onderwijs, de gebrek-

kige voorbereiding van het vmbo op het mbo en het talentver-
lies door de onnodig scherpe scheiding  tussen havo en vwo 
zijn het resultaat van deze structuurangst en het ontbreken 
van politiek leiderschap in het onderwijsdomein. De commis-
sie Dijsselbloem heeft op zich het historische perspectief van 
de hervormingen mooi beschreven maar is vervolgens in de 
fout gegaan door de mislukkingen toe te schrijven aan te veel 
overheidsbemoeienis in plaats van juist te weinig of halfwas-
sen optreden.  Op een hoorzitting van de commissie turfde ik 
ongeveer 40 klachten van de insprekers over ondervonden 
misstanden in hun scholen.  Allemaal het gevolg van wanbe-
leid  uit ‘Zoetermeer’ of  ‘Den Haag’. Dachten ze. In werkelijkheid 
waren 35 (!) van de 40 genoemde misstanden het gevolg van 
eigen schoolbeleid of de door het veld zelf bedachte cao.  De 
overheid had daar niets mee te maken. Docenten noemden de 
bureaucratie van de schoolexamens, het niet meer klassikaal 
mogen lesgeven, de gebrekkige ict-voorzieningen,  de grote 
klassen, de lessentabellen, enz., allemaal zaken die de school 
zelf bepaalt.  De commissie Dijsselbloem noteerde het allemaal 
klakkeloos en zag zich bevestigd in de vooraf al omarmde 
conclusie dat de overheid en al die onderwijsgoeroes (waar-
onder de Montessorimaffia!) het onderwijsveld een verfoeilijke 
staatspedagogiek door de strot had geduwd met een ernstige 
niveaudaling als gevolg. Dat het matige rapport, dat enthousi-
ast werd ontvangen door de politiek, de pers, Beter Onderwijs 
Nederland en de VO-raad (ieder haalde zijn gelijk), geen enkel 
effect heeft, is wellicht nog het beste resultaat. 

Het sturingsvraagstuk voor de overheid
De bespreking  van het rapport in de Tweede Kamer eindigde 
met een vage discussie over het hoe en het wat in het onder-
wijs, waarmee de illusie gewekt werd dat nu de taak van de 
landelijke overheid met betrekking tot het onderwijs duidelijk 
was gemaakt.  De centrale vraag in het debat had moeten zijn: 
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hoe maakt de overheid zijn verantwoordelijkheid waar voor 
goed onderwijs?  Wat en hoe moet je sturen vanuit Den Haag.  
Er wordt nogal wat over het onderwijs geroepen of uit de krant 
geciteerd in de politiek, waarbij maar al te vaak  het sturings-
vraagstuk  over wordt geslagen. 

Pseudoprivatisering
Het is goed dat de overheid verantwoordelijkheden en be-
voegdheden decentraliseerde naar de besturen en de autono-
mie van de scholen vergrootte. Maar daarbij is en wordt een 
belangrijke denkfout gemaakt. Men heeft bij deze publieke 
functie autonomievergroting verward met pseudoprivatisering. 
Ik gebruik het woord pseudoprivatisering, om aan te geven 
dat er geen sprake kan zijn van echte privatisering. Ouders of 
leerlingen zijn geen echte klanten en betalen niet, er is geen 
echte marktwerking en het product wordt slechts ten dele naar 
de wens van de consument vormgegeven. Tegelijkertijd worden 
scholen aangemoedigd om als bedrijven te  opereren en richten 
zij de organisatie als zodanig in. In de voorgaande hoofdstukken 
zagen we al dat dit vooral leidt tot autonomie van besturen en 
juist niet van professionals. Bovendien leidt het tot een onwen-
selijke tweedeling tussen bedrijfsbelang en publiek belang.  Bij 
de decentralisatiebeweging had onderscheid gemaakt moeten 
worden tussen de publieke taak om voor goed onderwijs te 
zorgen (deze had naar de gemeente gedelegeerd moeten wor-
den) en de uitvoeringstaken (met bijbehorende bevoegdheden) 
voor goed onderwijs, die naar de schoolbesturen gedelegeerd 
moeten worden.  Deze verwarring heeft ertoe geleid dat er nau-
welijks enige democratische controle meer is over zo’n belang-
rijk deel van de publieke sector. Zowel de interne als de externe 
democratische controle is door dit proces achteruit gegaan.  

Sturingskracht bij de gemeente
Het vijfde orde organisatievraagstuk is vergelijkbaar met de 

andere ordevraagstukken.   Het moet zo worden aangepakt dat 
het de wenselijke oplossingen van de lagere orde, in dit geval 
dus de vierde orde, mogelijk maakt. Dat betekent in de eerste 
plaats de sturingsmogelijkheden van de gemeente aanzienlijk 
vergroten. Daarbij gaat het vooral om bevoegdheden om het 
voorzieningenniveau te reguleren en toe te zien op de kwaliteit 
van het onderwijs. De taken en bevoegdheden van de provincie 
op het gebied van het onderwijs zijn al verminderd en  kunnen 
het beste maar geheel verdwijnen.  Het is goed dat op landelijk 
niveau de ‘deugdelijkheidseisen’ vastgesteld worden en dat de 
inspectie landelijk wordt georganiseerd, maar de rapportage 
is aan de onderwijsburgemeester. De gemeente contracteert 
immers in het belang van haar burgers met de besturen over 
het voorzieningenniveau en de kwaliteit.  De onderwijsburge-
meester grijpt in wanneer de gecontracteerde kwaliteit niet 
geleverd wordt.  En de gemeente hoeft niet meer beleefd aan 
schoolbesturen te vragen om mee te werken aan bijvoorbeeld 
inclusief of passend onderwijs.  De gemeente stelt vast welk 
voorzieningenniveau in de regio vereist is en besturen moeten 
dat niveau leveren.  De gemeente doet alleen zaken met bestu-
ren die aan de eisen van de gemeente tegemoet komen. Dat is 
bij het openbaar vervoer of bij het stratenleggen niet anders. 

Geen macht bij tussenlagen
De financiering van het onderwijs verloopt via het gemeente-
fonds (een geoormerkte superlumpsum). Salarissen (ook die 
van bestuurders) en andere materiële emolumenten worden 
vastgesteld in de cao-onderhandelingen  tussen de overheid 
en de vakbonden. De ridicule cao-onderhandelingen tussen 
de zogenaamde werkgeversorganisatie en de bonden die nu 
gevoerd worden, moeten zo snel mogelijk verdwijnen.  De 
werkgevers hebben geen eigen geld en zijn dus helemaal niet 
in staat om goed te onderhandelen over materiële zaken. En 
over de andere elementen van de arbeidsovereenkomst kan 
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in de meeste landen anders geregeld. Ik ben een sterk voor-
stander van het Nederlandse systeem, omdat daarmee een 
grotere vrijheid en verantwoordelijkheid voor de professionals 
gecreëerd wordt.  Verwacht kan worden dat daardoor kwalita-
tief beter gewerkt wordt, mits de vierde orde (sturingsmacht 
bij de gemeente) en de derde orde (transformatie van scholen 
naar lerende organisaties) goed geregeld zijn. Het onderwijs 
in Nederland is nu nog goed en het docentschap een prachtig 
beroep, maar het is meer dan jammer dat veel potentie (van 
het systeem, de docenten, de leerlingen) nog onbenut blijft.  De 
kosten van die onderbenutting lopen nu snel op: docenten-
tekort door niet ontwikkelde arbeidsorganisatie, voortijdige 
schoolverlaters (leerlingen en docenten!), onvoldoende 
doorstroom in de beroepskolom, gebrekkige aansluiting op 
de arbeidsmarkt, onvoldoende onderwijs voor de excellente 
leerlingen, achterblijven van  migrantengroepen, uitsluiting 
van leerlingen met een beperking, etc..  Het antwoord hierop 
is niet in de eerste plaats meer geld, maar nieuwe oplossingen 
voor het derde, vierde en vijfde orde organisatievraagstuk.  
Het derde orde probleem, de arbeidsorganisatie, is het meest 
urgent : goede oplossingen daarvan leiden tot goede oplos-
singen voor  het eerste en het tweede orde probleem en echt 
lerende organisaties zullen zich meer bewust zijn van hun 
ketenverantwoordelijkheid. Daardoor zullen deze scholen zich 
meer willen verbinden met de rest van het onderwijsveld voor 
het creëren van een passend onderwijsstelsel. 

Het zou mooi zijn als onderwijsbestuurders en politiek samen 
tot nieuwe opvattingen zouden komen over de besturingsfilo-
sofie van het onderwijs in Nederland, maar dat betekent voor 
vele bestuurders wel een heroriëntatie richting het publieke 
domein waar men zo graag uit weg stapte. Voor politici bete-
kent het dat ze het onderscheid zien tussen privatisering van 
het openbaar vervoer en van het onderwijs. 

heel goed op schoolniveau worden onderhandeld in een vol-
wassen arbeidsorganisatie (derde orde). De overheid moet snel 
ophouden met het financieren en gebruiken van de tussenlaag 
van de brancheorganisaties, die als belangenverenigingen ope-
reren.  Die laag is onnodig in een regiostelsel. Fietsenfabrieken 
hebben een brancheorganisatie omdat hun private belang niet 
hetzelfde is als het publieke belang. Bij onderwijs zou dat wel 
het geval moeten zijn.

De vrijheid van onderwijs, naar de definitie van de grondwet, 
wordt niet aangetast, kan zelfs worden uitgebreid. Iedere 
rechtspersoon kan een school beginnen binnen de wettelijke 
en financiële begrenzingen, mits gecontracteerd met de ge-
meente.  Besturen moeten wel binnen een regio gevestigd zijn 
en kunnen dus alleen scholen beheren binnen die regio.  Per 
gemeente is er één mbo instelling, ook die opereert niet regio-
overschrijdend. 

Door het onderwijsbeleid en het bewaken van de kwaliteit te 
decentraliseren kan veel effectiever beleid worden gemaakt 
en kunnen de onderwijsvoorzieningen afgestemd worden op 
de regionale ontwikkeling, wat niet mogelijk is met nationaal 
onderwijsbeleid. Burgers krijgen weer democratische controle 
over één van de belangrijkste voorzieningen in de collectieve 
sector.  Er komt een duidelijke scheiding tussen opdrachtge-
verschap en eigenaarschap zodat op de steeds weer terugke-
rende vraag ‘Van wie is de school?’ niet meer van die ambigue 
antwoorden gegeven hoeven worden.  De school is van het 
bestuur, maar werkt in opdracht van de gemeenschap, die de 
school daarvoor betaalt. 

Onbenutte potentie
In Nederland wordt vanuit de overheid meer op eindniveaus 
gestuurd dan rechtstreeks op curriculuminhouden.  Dat is 



de overheid gaat het om de zeggenschap van de burgers over 
het onderwijs. In deze zin kan dit boekje opgevat worden als 
een pleidooi voor het versterken van het democratisch gehalte 
van het onderwijs, inhoudelijk en institutioneel.  Er is veel voor 
te zeggen dat juist het onderwijs daarin leidend wordt.

Democratie
Op het niveau van de didactiek gaat het in dit boekje om de 
samenwerking van docent en leerling bij het onderzoek naar 
het leren, op het niveau van de schoolorganisatie gaat het om 
teams van professionals die leidend zijn en op het niveau van 
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Verschenen: Van twaalf tot achttien, april 2009

Toen George W. Bush 70.000 stembussen in Irak had geplaatst, riep hij triomfantelijk dat de demo-
cratie gevestigd was in dat land. Op dezelfde manier zijn er nu nog scholen die het hebben van 
een Mr verwarren met democratische verhoudingen. De stelling is goed verdedigbaar dat met de 
komst van de Mr het democratisch gehalte in scholen drastisch is verminderd. Leerlingen hebben 
vrijwel geen enkele invloed op hun eigen leerproces, hoogopgeleide docenten worden als suffe 
cao-medewerkers behandeld (en laten zich graag zo behandelen) in plaats van professionals, 
ouders moeten zich tevreden stellen met 3 van de 2600 ouders die in de Mr mee mogen praten 
over allerlei onbenullige zaken die vrijwel niets met de wezenlijke zaken van het onderwijs aan 
hun kinderen te maken hebben.

Het lijkt er op dat steeds minder mensen in het onderwijs zich druk maken over het ten diepste 
ontbreken van democratische verhoudingen in de school. Democratie gaat over erkenning en 
herkenning van het individu. Niet over stembussen of hemelschreiende wanvertoningen van Mr’s 
met hun schoolleidingen. Laatst was ik op een school waar enkele docenten verzuchtten dat er zo 
vaak zinloos vergaderd werd , “het is veel te democratisch georganiseerd”. Buitengewoon veront-
rustend dat deze begeleiders van de nieuwe generatie zo gesocialiseerd waren geraakt in de fou-
tieve opvattingen over democratie, dat zij niet meer in staat waren de uitwassen van de ambtelijk 
politieke cultuur te onderscheiden van werkelijk democratisch handelen. Centrale directies en 
colleges van bestuur hebben hun toezichthouders op grote afstand geplaatst en kunnen volledig 
ongecontroleerd hun gang gaan, inclusief de vaststelling van hun salarissen. Pas over 3 tot 5 jaar 
zullen de berichten naar buiten komen dat in het onderwijs dezelfde ongecontroleerde bestuur-
lijke wanverhoudingen aanwezig zijn als die welke geleid hebben tot de kredietcrisis, maar dat de 
overheid zichzelf te veel op afstand heeft gezet om in te grijpen. Maar ondertussen was de Mr wel 
bezig met versie 138 van de takenplaatjes-nota en had even niet door waar het werkelijk om ging.

Stop!!
Wat een cynisch en reactionair gemopper! Ik ken immers een school in een klein dorpje in de pro-
vincie waar leerlingen erg serieus worden genomen, waar docenten vanuit hun expertise samen 
het programma bepalen, evenals hun arbeidsomstandigheden, waar de directeur (ja, die hebben 
ze nog) een inhoudelijk inspirerend meewerkend voorman is, waar ouders welkom zijn vanuit hun 
opvoedingsexpertise, waar elke dag weer een bruisende samenkomst is van lerende docenten en 
leerlingen, die elkaar respecteren en vertrouwen. Elke dag schijnt er de zon door de ramen, er is 
geen Mr en Bach klinkt er zacht over de intercom.
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