
Wat is de maatschappelijke functie en Wat is de maatschappelijke functie en 
inbedding van het onderwijs? inbedding van het onderwijs? 

Hans Hans StrikwerdaStrikwerda

Utrecht, 29 oktober 2008Utrecht, 29 oktober 2008



29/10/0829/10/08 22

Autonomie en sturingAutonomie en sturing

Waarom zijn dit onvruchtbare begrippen?Waarom zijn dit onvruchtbare begrippen?

In een democratische rechtsstaat bestaat er geen absolute In een democratische rechtsstaat bestaat er geen absolute 
autonomieautonomie

Sturing: mechanisch eenrichtingsverkeer Sturing: mechanisch eenrichtingsverkeer 

Ook niet: wie neemt welke beslissingenOok niet: wie neemt welke beslissingen
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Autonomie en sturingAutonomie en sturing

Prealabele vraag: Prealabele vraag: 

Wat is de opdracht van het bestuur van een onderwijsinstelling? Wat is de opdracht van het bestuur van een onderwijsinstelling? 
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Autonomie en sturingAutonomie en sturing

Wat is de functie van het onderwijs in de samenleving? Wat is de functie van het onderwijs in de samenleving? 

Plato Aristoteles

Augustinus

Arendt Sen (econoom) 
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Wat is de functie van het onderwijs in de Wat is de functie van het onderwijs in de 
samenleving?samenleving?

De ontwikkelende reproductie van de samenleving en De ontwikkelende reproductie van de samenleving en 
het daartoe ontwikkelen en vormen van jonge leden van het daartoe ontwikkelen en vormen van jonge leden van 
de samenlevingde samenleving
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Wat is de functie van het onderwijs in de Wat is de functie van het onderwijs in de 
samenleving?samenleving?

Het ontwikkelen van een bevolking Het ontwikkelen van een bevolking 
die innovatief en productief is, zowel in de vorm van betaalde adie innovatief en productief is, zowel in de vorm van betaalde als ls 
onbetaalde arbeid, onbetaalde arbeid, 
Waarin kennis wordt overgedragen en nieuwe kennis ontwikkelt, Waarin kennis wordt overgedragen en nieuwe kennis ontwikkelt, 
Waarin burgers het vermogen hebben om van cultuur te Waarin burgers het vermogen hebben om van cultuur te 
genieten en om zich cultureel te uiten, genieten en om zich cultureel te uiten, 
Waarin  burgers verantwoordelijkheid weten te nemen en te Waarin  burgers verantwoordelijkheid weten te nemen en te 
dragendragen
Waarin burgers vorm en inhoud geven aan democratische Waarin burgers vorm en inhoud geven aan democratische 
verhoudingen verhoudingen 
Waarin burgers  met vrijheid kunnen omgaan Waarin burgers  met vrijheid kunnen omgaan 
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Dit roept vragen op: Dit roept vragen op: 

Wie is bevoegd die samenleving te verbeelden? Wie is bevoegd die samenleving te verbeelden? 

Is het vandaag de dag nog wel mogelijk beelden te vormen van Is het vandaag de dag nog wel mogelijk beelden te vormen van 
de samenleving waartoe we onze kinderen onderwijs geven? de samenleving waartoe we onze kinderen onderwijs geven? 
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Onze samenleving is een door de mens gemaakte Onze samenleving is een door de mens gemaakte 
samenleving op basis van het utopisch denken sinds de samenleving op basis van het utopisch denken sinds de 
zeventiende eeuw (met uiteraard de nodige fouten en zeventiende eeuw (met uiteraard de nodige fouten en 
ontsporingen) ontsporingen) 

Zelfs de mens is gemaakt (Zelfs de mens is gemaakt (FoucaultFoucault): de mens waar we ): de mens waar we 
nu over spreken bestond nu over spreken bestond honderdvijftighonderdvijftig jaar geleden niet jaar geleden niet 

Ons is dus de plicht tot tenminste onderhoud en verdere Ons is dus de plicht tot tenminste onderhoud en verdere 
ontwikkeling van de samenlevingontwikkeling van de samenleving



29/10/0829/10/08 99

De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Het postmodernisme heeft de grote verhalen terzijde Het postmodernisme heeft de grote verhalen terzijde 
geschoven (de verlossing, de verlichting, geschoven (de verlossing, de verlichting, ……))

Het subjectivisme stelt het individu centraal (Het subjectivisme stelt het individu centraal (ThatcherThatcher: : 
ThereThere is is nono societysociety))

Het Het neoneo--liberaleliberale marktfundamentalisme is de marktfundamentalisme is de apexapex van van 
het subjectivisme het subjectivisme 

Met Met competentie managementcompetentie management als ultiem instrument voor als ultiem instrument voor thoughtthought
controlcontrol over het individu over het individu 
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Deze functie is deels overgenomen door Deze functie is deels overgenomen door 
arbeidsorganisaties (een fabriek produceert niet alleen arbeidsorganisaties (een fabriek produceert niet alleen 
producten, maar ook sociale relaties en identiteiten, producten, maar ook sociale relaties en identiteiten, 
geen geen fullfull citizencitizen)) )) 

Idem door de marketing, die echter er uitsluitend op Idem door de marketing, die echter er uitsluitend op 
gericht is de (jonge) burger te vormen tot gericht is de (jonge) burger te vormen tot consumentconsument

Idem de multimediale wereld (internet, Idem de multimediale wereld (internet, gaminggaming) vanuit ) vanuit 
een onbestemd (verborgen) mengsel van commercieen onbestemd (verborgen) mengsel van commerciëële, le, 
ideologische belangen en manipulaties   ideologische belangen en manipulaties   
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

De overheid: De overheid: 
in een pluriforme samenleving is de overheid niet langer in een pluriforme samenleving is de overheid niet langer 
representant van de identiteit van de samenlevingrepresentant van de identiteit van de samenleving

De overheid als staat is het politieke compromis met betrekking De overheid als staat is het politieke compromis met betrekking 
tot de nagestreefde samenleving: de staat is daarom niet tot de nagestreefde samenleving: de staat is daarom niet 
bevoegd de nagestreefde samenleving te formuleren bevoegd de nagestreefde samenleving te formuleren 

(in het verleden was deze functie georganiseerd in de zuilen) (in het verleden was deze functie georganiseerd in de zuilen) 
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Het bedrijfsleven: Het bedrijfsleven: 

Er voltrekken zich sinds de jaren negentig fundamentele Er voltrekken zich sinds de jaren negentig fundamentele 
veranderingen in de microveranderingen in de micro--economie en in de institutionele economie en in de institutionele 
grondslagen van het bedrijfsleven. Innovatieve bedrijven gaan grondslagen van het bedrijfsleven. Innovatieve bedrijven gaan 
daar vrijwel uitsluitend daar vrijwel uitsluitend intuintuïïtieftief--instrumenteelinstrumenteel mee om: mee om: Het Het 
bedrijfsleven is niet in staat te articuleren waaraan de bedrijfsleven is niet in staat te articuleren waaraan de 
toekomstige leidinggevende, ondernemer, creatieve toekomstige leidinggevende, ondernemer, creatieve 
kenniswerker zou moeten voldoenkenniswerker zou moeten voldoen

Als gevolg van vasthouden aan bestaande belangen geven Als gevolg van vasthouden aan bestaande belangen geven HRHR--
afdelingenafdelingen, maar ook beroepsverenigingen, verkeerde signalen , maar ook beroepsverenigingen, verkeerde signalen 
af aan het onderwijs af aan het onderwijs 
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Industrialisatie notaIndustrialisatie nota’’s > 1949 < 1960s > 1949 < 1960
Sterke Sterke sociaalsociaal--economischeeconomische context voor het technisch context voor het technisch 
onderwijs onderwijs internationaal succesinternationaal succes

De De SociaalSociaal--EconomischeEconomische Raad: Raad: 
Zit nog vast aan de tegenstelling Zit nog vast aan de tegenstelling kapitaalkapitaal--arbeidarbeid, terwijl de , terwijl de 
dominante tegenstelling is: dominante tegenstelling is: kenniskennis--zeggenschapzeggenschap

Innovatieplatform: Innovatieplatform: 
Begrijpt de economische ontwikkelingen niet, gaat nog uit van deBegrijpt de economische ontwikkelingen niet, gaat nog uit van de
kenniseconomie (was kenniseconomie (was ±±18751875--±±1975), de 1975), de aardaard van van kenniskennis is is 
inmiddelsinmiddels gewijzigdgewijzigd, , alsookalsook de de ontwikkelingontwikkeling en exploitatie en exploitatie 
daarvandaarvan
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Ouders: Ouders: 
Sommige groepen zien het onderwijs als instrument voor sociale Sommige groepen zien het onderwijs als instrument voor sociale 
stijgingstijging

Sommige groepen stellen hoge eisen om hun kinderen in Sommige groepen stellen hoge eisen om hun kinderen in 
dezelfde dezelfde sociaalsociaal--economischeeconomische bovenlaag te behouden waartoe bovenlaag te behouden waartoe 
ze zelf behorenze zelf behoren

Er zijn groepen ouders die geen biografie meer voor zichzelf Er zijn groepen ouders die geen biografie meer voor zichzelf 
schrijven, dus niet voor hun kinderenschrijven, dus niet voor hun kinderen

Er zijn ouders die zich consumptief tegenover onderwijs Er zijn ouders die zich consumptief tegenover onderwijs 
opstellen, mede ook omdat sommige scholen ouders opstellen, mede ook omdat sommige scholen ouders 
degraderen tot degraderen tot ‘‘klantklant’’ en op en op ‘‘klanttevredenheidklanttevredenheid’’ sturensturen
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De ontwikkelende reproductie van de De ontwikkelende reproductie van de 
samenlevingsamenleving

Het onderwijs ontbeert een duidelijke institutionele Het onderwijs ontbeert een duidelijke institutionele 
context als input om vorm en inhoud te geven aan de context als input om vorm en inhoud te geven aan de dede
kernfunctie van onderwijskernfunctie van onderwijs
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De oplossing: marktwerkingDe oplossing: marktwerking

MiltonMilton FriedmanFriedman (de voorvechter van de vrije markt) (de voorvechter van de vrije markt) 

““A A stablestable and and democraticdemocratic society is society is impossibleimpossible without a minimum without a minimum 
degreedegree of of literacyliteracy and and knowledgeknowledge onon the part of most the part of most citizenscitizens and and 
without without widespreadwidespread acceptanceacceptance of of somesome commoncommon set of set of valuesvalues …… the the 
gaingain fromfrom the the educationeducation of a of a childchild accruesaccrues notnot onlyonly toto the the childchild oror toto hishis
parentsparents butbut alsoalso toto otherother members of the society.members of the society.””

Vanwege de sterke Vanwege de sterke externaliteitenexternaliteiten van onderwijs voor de gehele van onderwijs voor de gehele 
samenleving kan het nodige onderwijs niet via een samenleving kan het nodige onderwijs niet via een 
marktmechanisme tot stand komen: dus art 23:1 van de Grondwet. marktmechanisme tot stand komen: dus art 23:1 van de Grondwet. 

Wel: een pluriform aanbod wat betreft de levensbeschouwelijke ofWel: een pluriform aanbod wat betreft de levensbeschouwelijke of
maatschappijbeschouwelijke uitgangspunten, idem pedagogische maatschappijbeschouwelijke uitgangspunten, idem pedagogische 
uitgangspunten, maar zo dat ouders keuzes kunnen maken. Dit uitgangspunten, maar zo dat ouders keuzes kunnen maken. Dit 
verplicht de staat tot het reduceren van informatieasymmetrie.  verplicht de staat tot het reduceren van informatieasymmetrie.  
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De rol van de staatDe rol van de staat

Met betrekking tot de Met betrekking tot de platformplatform functies van onderwijs: functies van onderwijs: 
minimum eisen stellen en die doen naleven (ter wille van minimum eisen stellen en die doen naleven (ter wille van 
het functioneren van de samenleving, in het bijzonder het functioneren van de samenleving, in het bijzonder 
ook de democratie) ook de democratie) 

Hiertoe behoren niet allerlei beleidsissues, integratie Hiertoe behoren niet allerlei beleidsissues, integratie 
bijvoorbeeld is het resultaat van goed onderwijs, niet een bijvoorbeeld is het resultaat van goed onderwijs, niet een 
opdracht van het onderwijs opdracht van het onderwijs 

Toegang garanderen tot het onderwijsToegang garanderen tot het onderwijs

Door onhandigheden in parlement en op OCW worden doelDoor onhandigheden in parlement en op OCW worden doel-- en en 
middelformulering verhaspeld, met als gevolg allerlei middelformulering verhaspeld, met als gevolg allerlei 
onduidelijkhedenonduidelijkheden
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De De ‘‘professionalprofessional’’

Een professional is een persoon die op grond van Een professional is een persoon die op grond van 
gegeëëxamineerde kennis en vaardigheden is toegelaten tot xamineerde kennis en vaardigheden is toegelaten tot 
de uitoefening van een door de samenleving de uitoefening van een door de samenleving 
gedefinieerde rol (gedefinieerde rol (vitalvital needneed--principeprincipe))

Een professional werkt vanuit een maatschappelijk Een professional werkt vanuit een maatschappelijk 
belang voor het maatschappelijk belang en is belang voor het maatschappelijk belang en is 
verantwoording verschuldigd aan de samenleving verantwoording verschuldigd aan de samenleving 

Een professional heeft in concrete gevallen Een professional heeft in concrete gevallen 
discretionairediscretionaire bevoegdheid (bevoegdheid (ittitt de ambtenaar), maar is de ambtenaar), maar is 
steeds gebonden aan wet, steeds gebonden aan wet, body of body of knowledgeknowledge en en 
tuchtrecht  tuchtrecht  
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De opdracht van het bestuurDe opdracht van het bestuur

Waar in het verleden besturen impliciet werden gestuurd Waar in het verleden besturen impliciet werden gestuurd 
door de zuilen en in een specifieke periode ook door een door de zuilen en in een specifieke periode ook door een 
sterk sterk sociaalsociaal--economischeconomisch beleid, bestaat deze beleid, bestaat deze 
definidefiniëërende context niet meer rende context niet meer 

Het ontbreken van deze context uit zich in een Het ontbreken van deze context uit zich in een 
ongebreidelde groei van kwaliteitsmetingen en ongebreidelde groei van kwaliteitsmetingen en 
verantwoordingen, waarvan menigeen zich afvraagt wat verantwoordingen, waarvan menigeen zich afvraagt wat 
het nut daarvan is het nut daarvan is 

Het bestuur heeft als eerste taak te expliciteren vanuit Het bestuur heeft als eerste taak te expliciteren vanuit 
welke maatschappijvisie, respectievelijk visie op actuele welke maatschappijvisie, respectievelijk visie op actuele 
omstandigheden vorm en inhoud wordt gegeven aan het omstandigheden vorm en inhoud wordt gegeven aan het 
onderwijs onderwijs als vitale functie in de samenlevingals vitale functie in de samenleving
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Is het bestuur autonoom in deze taak? Is het bestuur autonoom in deze taak? 

Het bestuur heeft als eerste taak te expliciteren vanuit welke Het bestuur heeft als eerste taak te expliciteren vanuit welke 
maatschappijvisie, respectievelijk visie op actuele omstandighedmaatschappijvisie, respectievelijk visie op actuele omstandigheden vorm en en vorm en 
inhoud wordt gegeven aan het onderwijs inhoud wordt gegeven aan het onderwijs als vitale functie in de samenlevingals vitale functie in de samenleving

Het bestuur van een stichting heeft een opdracht Het bestuur van een stichting heeft een opdracht 
krachtens de statuten (deze kan de krachtens de statuten (deze kan de levensbeschouwlijkelevensbeschouwlijke
uitgangspunten formuleren), waarden soms ook; visie, uitgangspunten formuleren), waarden soms ook; visie, 
strategie etc. is de strategie etc. is de discretionairediscretionaire bevoegdheid van het bevoegdheid van het 
bestuur, behoudens beperkingen gesteld in de wet.  bestuur, behoudens beperkingen gesteld in de wet.  

Vgl. bestuur van een vennootschap: is autonoom Vgl. bestuur van een vennootschap: is autonoom 
behoudens beperkingen in de statuten en in de wetbehoudens beperkingen in de statuten en in de wet
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Onderwijs is geen dienstverlening (en heeft leerlingen, Onderwijs is geen dienstverlening (en heeft leerlingen, 
geen geen ‘‘klantenklanten’’); het is een institutie, geen ); het is een institutie, geen public public 

service service 

Discover and Extract
Commodities

Develop and Make
Goods

Devise and Deliver
Services

Determine
and Guide

Transformations

Depict and Stage
Experiences

Bewerkt naar: Pine, B. J., & Gilmore, J. H. 1999. 

Traditionele bedrijfsleven
Ondersteunende dienstverlening vanuit 

ssc’s

(transacties)

Religie, psycho-analyse, onderwijs, vorming
zorg

(interactie)

Theater, themaparken, de beleving van 
onderwijs (collectieve herinnering aan, 

sociale patronen)
(access) 
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Bestuurlijke autonomie = intellectuele Bestuurlijke autonomie = intellectuele 
autonomieautonomie

Missie

Waarden

Visie

Strategie

Processen

Allocatie van middelen

Outcomes

Maximale 
ontwikkeling 

van de leerling

Ouders die 
de school 

dankbaar zijn

Een hechte, 
welvarende en 

innovatieve 
samenleving

Geïnspireerde 
medewerkers
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Autonomie en sturing = Correctie van de Richtlijn Jaarverslag Autonomie en sturing = Correctie van de Richtlijn Jaarverslag 
Onderwijs (p. 17) = Onderwijs (p. 17) = ““de gemiste kans om onderwijsinstellingen te de gemiste kans om onderwijsinstellingen te 

stimuleren zelf onderwijsbeleid te doen formulerenstimuleren zelf onderwijsbeleid te doen formuleren””
Te beantwoorden vragen opdat bestuur resulteert in goed Te beantwoorden vragen opdat bestuur resulteert in goed 
onderwijs onderwijs De Richtlijn Jaarverslag Onderwijs De Richtlijn Jaarverslag Onderwijs 

MissieMissie Welke functie vervullen wij in de samenleving? Hanteert onjuiste formulering en Hanteert onjuiste formulering en 
invulling van begrip invulling van begrip missiemissie

WaardenWaarden Wat is onze levensbeschouwelijke opvatting, visie op de 
samenleving, uitgedrukt in waarden? OntbreektOntbreekt

VisieVisie
Hoe zien wij voor de komende 5-10 jaar de feitelijke 
verhoudingen en issues in de samenleving waarbinnen de 
missie gerealiseerd dient te worden? 

Ontbreekt, respectievelijk visie Ontbreekt, respectievelijk visie ≠≠

 
doelstellingdoelstelling

StrategieStrategie

Gegeven de missie, waarden, en visie, welke keuzes maken 
wij met betrekking tot het te geven onderwijs? Welke 
instrumentele doelstellingen worden geformuleerd als 
hulpmiddel

 

om de beoogde maatschappelijke outcome te 
realiseren? 

Is vermeld, maar formulering is te Is vermeld, maar formulering is te 
instrumenteel instrumenteel 

ProcessenProcessen
Gegeven de strategische keuzes, wat zijn de kritische 
processen om gestelde doelen te realiseren? Welke 
pedagogische keuzes worden gemaakt? Wat impliceert deze 
voor personeelsbeleid, systemen en faciliteiten? 

Is niet expliciet vermeld, Is niet expliciet vermeld, 
respectievelijk het begrip kwaliteit is respectievelijk het begrip kwaliteit is 
onjuist ingevuldonjuist ingevuld

GeldGeld
Wat is de optimale verdeling van de beschikbare middelen, Wat is de optimale verdeling van de beschikbare middelen, 
gegeven de gemaakte keuzes over activiteiten/processen, gegeven de gemaakte keuzes over activiteiten/processen, 
welk conflict tussen ambities en beschikbare middelen welk conflict tussen ambities en beschikbare middelen 
stimuleert innovaties met de hoogste opbrengsten? stimuleert innovaties met de hoogste opbrengsten? 

De Richtlijn is een gemiste kans om De Richtlijn is een gemiste kans om 
besturen/scholen te stimuleren geld besturen/scholen te stimuleren geld 
als instrument in te zetten voor als instrument in te zetten voor 
verbetering van het onderwijs verbetering van het onderwijs 
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ConclusieConclusie

In de samenleving is er een omslag gaande van In de samenleving is er een omslag gaande van 
georigeoriëënteerd zijn op nteerd zijn op positiepositie naar een orinaar een oriëëntatie op ntatie op 
contributiecontributie

Niet: wat mag ik beslissen, maar wat wordt ik geacht en kan ik Niet: wat mag ik beslissen, maar wat wordt ik geacht en kan ik 
bijdragen (aan de effecten van het onderwijs, de ontwikkeling bijdragen (aan de effecten van het onderwijs, de ontwikkeling 
van de samenleving, de ontwikkeling van het individu) van de samenleving, de ontwikkeling van het individu) 

SapereSapere  audeaude! ! 
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