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De vragen

 Wat zijn: 

 Het doel van toezicht in het onderwijs?

 Contemporaine issues in het onderwijs en dus het toezicht? 

 Wat zijn mogelijke en nodige interventies van het toezicht? 
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Het is doel van toezicht op het onderwijs is een 
afgeleide van de functie van het onderwijs in de 

samenleving

 De functie van onderwijs in de samenleving = 

 De ontwikkelende reproductie van de samenleving en het 
daartoe ontwikkelen en vormen van jonge leden van de 
samenleving (Plato, Aristoteles, Augustinus, Arendt, Sen) 

 Onderwijs zelf is dus altijd toekomstgericht, de titel van dit congres / deze 
voordracht, is dan ook een pleonasme
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Wat is de functie van het onderwijs in de 
samenleving?

 Het ontwikkelen van een bevolking:  
 die innovatief en productief is, zowel in de vorm van betaalde als 

onbetaalde arbeid, 

 waarin kennis wordt overgedragen en nieuwe kennis wordt ontwikkeld, 

 waarin burgers het vermogen hebben om van cultuur te genieten en om 
zich cultureel te uiten, 

 waarin  burgers verantwoordelijkheid weten te nemen en te dragen

 waarin burgers vorm en inhoud geven aan democratische verhoudingen 

 waarin burgers constructief met vrijheid kunnen omgaan

 waarin burgers het vermogen en de moed hebben tot individuele 
oordeelsvorming respectievelijk zelfstandig denken
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Onderwerp van toezicht

 Goed onderwijs kan slechts gegeven worden vanuit een specifieke visie op 
de toekomstige samenleving

 Wie is bevoegd die samenleving te verbeelden? 

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

 Elke onderwijsinstelling moet zich publiek bekennen vanuit welke visie op 
de samenleving het onderwijs wordt gegeven

 De kwaliteit van onderwijs wordt gedefinieerd door de kwaliteit van de 
(toekomstige) samenleving (en omgekeerd)
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Onderwijs: Géén ‘vraagsturing’

 Milton Friedman (de voorvechter van de vrije markt) 
 “A stable and democratic society is impossible without a minimum 

degree of literacy and knowledge on the part of most citizens and 
without widespread acceptance of some common set of values … the 
gain from the education of a child accrues not only to the child or to his 
parents but also to other members of the society.”

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

 Wel: een pluriform aanbod wat betreft de levensbeschouwelijke of 
maatschappijbeschouwelijke uitgangspunten, idem pedagogische 
uitgangspunten, maar zo dat ouders keuzes kunnen maken.

 RvT’s moeten er op toezien dat er pluriformiteit is van aanbod van 
onderwijs, o.m. door dat hun eigen instelling in het werkgebied niet te groot 
wordt
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De rol van de ouders

 Sommige groepen ouders zien het onderwijs als instrument voor sociale 
stijging

 Sommige groepen ouders stellen hoge eisen om hun kinderen in dezelfde 
sociaal-economische bovenlaag te behouden waartoe ze zelf behoren

 Er zijn groepen ouders die geen biografie meer voor zichzelf schrijven, dus 
niet voor hun kinderen; ouders die niet nadenken over de toekomst

 Er zijn ouders die zich consumptief tegenover onderwijs opstellen, mede 
ook omdat sommige scholen ouders degraderen tot ‘klant’ en op 
‘klanttevredenheid’ sturen, wat nog eens in de hand wordt gewerkt door het 
valse idee van ‘horizontaal toezicht’ Ouders staan boven de school, zijn 
mede verantwoordelijk voor maatschappelijk goed onderwijs en dit bepaalt 
ook de relatie tussen de ouders en de RvT
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Waarin RvT’s moeten compenseren

 Het onderwijs in Nederland ontbeert een duidelijke institutionele 
(maatschappelijke) context (itt de jaren vijftig van de vorige eeuw) als input 
om vorm en inhoud te geven aan de  kernfunctie van onderwijs
 De overheid geeft verkeerde signalen af, idem het bedrijfsleven

 Dit impliceert dat RvT er op moeten toezien dat de onderwijsinstelling zelf 
actief een visie op de samenleving ontwikkelt en op de multimediale context 
en overige maatschappelijke verhoudingen waarbinnen onderwijs moet 
worden gerealiseerd, en de RvT moet scherp toezien welke bronnen 
daarvoor worden gebruikt 

 De RvT van een onderwijsinstelling dient zich in de eerste plaats te richten 
op het belang van de samenleving of specifieke groepen daarin
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De RvT en de ‘professional’

 Een professional is een persoon die op grond van geëxamineerde kennis 
en vaardigheden is toegelaten tot de uitoefening van een door de 
samenleving gedefinieerde rol (vital need-principe)

 Een professional werkt vanuit een maatschappelijk belang voor het 
concrete individu, zowel disciplinerend als beschermend, en is daarover 
verantwoording verschuldigd aan de samenleving i.c. de RvT

 Een professional (nomen est omen) moet zich bekennen vanuit welke 
waarden etc. zij of hij werkt

 Een professional heeft in concrete gevallen discretionaire bevoegdheid (itt 
de ambtenaar), maar is steeds gebonden aan wet, body of knowledge en 
tuchtrecht, een professional is niet autonoom!  
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De RvT en geld

 Uitgaven door de samenleving aan onderwijs zijn geen consumptieve 
uitgaven, maar besparingen en dus investeringen gericht op toekomstige 
inkomsten 

 De middelen door de Staten-Generaal gevoteerd aan het onderwijs moeten 
dus ook ongeveer in dat begrotingsjaar aan het onderwijs worden besteed

 Als RvT’s niet snel de te hoge reserves corrigeren, dan corrigeert de politiek 
het lump sum systeem 
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Hoe zorgt de RvT voor goed onderwijs? 

1. De RvT zorgt er eerst voor dat de instelling een goede  visie heeft op wat 
voor de ontwikkeling van het land, een regio, een wijk, een 
maatschappelijke groepering, goed onderwijs is

2. In dat proces worden waar nodig, passend bij die visie, uitvoerders 
(pedagogen, leerkrachten) geselecteerd en gedeselecteerd 

3. De RvT verzamelt informatie over het effect van het onderwijs op de 
samenleving/omgeving (longitudinaal) + toetst de ontwikkeling van de 
reputatie van de onderwijsinstelling

4. De RvT beoordeelt hoe het docentencorps de maatschappelijke 
doelstellingen systematisch en tijdig vertaald, corrigeert en verbeterd in 
operationele onderwijsdoelstellingen en de realisatie daarvan

5. De RvT beoordeelt of alle leden van het docentencorps jaarlijks voldoende 
tijd, geld en energie steken in hun persoonlijke en professionele 
ontwikkeling
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