Marktwerking in het
onderwijs, een Babylonische
spraakverwarring
Mor G r i t
Recensie van: Sietske Waslander (1999) Koopmanschap en burgerschap» Marktwerkti^f in het
onderwijs. Assen, Van Gorcum.
Het concept 'marktwerking' mag in onze maatschappij dan wel een vertrouwd
begrip zijn, in de praktijk roept het veel
verwarring en misverstanden op. De
Groningse sociologe Waslander beschrijft een fraai voorbeeld van een misverstand rond marktwerking in het onderwijs. Tijdens haar verblijf in het
buitenland bleek dat sommige onderwijsdeskundigen het Nederlandse onderwijsstelsel als hét voorbeeld beschouwen van marktwerking in het
onderwijs. Daarbij denkt men dan niet
aan recente voorbeelden van economisering, zoals sponsoring van lesmateriaal of de toegenomen, inzet van marketingtechnieken in het onderwijs, maar
aan de praktijk die hoort bij artikel 23
van de Grondwet - het wetsartikel omtrent vrijheid van onderwijs. Dat leidt
tot een wonderlijke interpretatie van de
strijd van Abraham Kuyper en zijn nazaten: een strijd, voor behoud van
marktwerking in het onderwijs! Verwarring bestaat er ook volop over de capaciteiten van de markt. Als je de tegenstrijdige verhalen over de gevolgen van
marktwerking in het onderwijs naast
elkaar legt, dan blijkt dat ons inzicht in
het functioneren van markten nogal
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beperkt is. Dit weerhoudt velen er echter niet van grote beloften te doen of
rampscenario's te schetsen indien wij
meer marktwerking zouden toelaten.
Kortom, het debat rond marktwerking
in het onderwijs is omgeven met misverstanden, onwetendheid en ongefundeerde ideologie.
Waslander probeert in haar proefschrift Koopmanschap en burgerschap ons
meer zicht te geven op marktwerking in
het onderwijs. Als wetenschapper gaat
zij op zoek naar feiten en argumentaties,
zonder de illusie te koesteren dat zij het
kaf en het koren in het debat zal gaan
scheiden. Want niet iedereen is op zoek
naar dezelfde feiten, en eenmaal vastgestelde feiten blijken tot verschillende interpretaties te kunnen leiden. Ze kiest
daarom voor de structuur van een
rechtszitting, waarbij het verzamelde
bewijsmateriaal niet rechtstreeks tot een
oordeel leidt, maar eerst van een interpretatie voorzien moet worden. De
structuur van een Angelsaksische rechtszaak maakt ons duidelijk dat er meerdere perspectieven geldig en gelijkwaardig
zijn. Door deze bijzondere stijl worden
argumentaties op systematische wijze
verhelderd. De lezer krijgt de rol van ju-

rylid toebedeeld. Het boek is het dossier
over deze zaak, waarmee de lezer zelf een
oordeel over het geschil moet vormen.
Waarover gaat het geschil?
Bij de zaak zijn twee partijen betrokken: markt en overheid.. Beide basisinstituties claimen dat ze het beste de
vraagstukken rond. ordening in het onderwijs kunnen oplossen. Bij ordevraagstukken in het onderwijs gaat het
om drie cruciale kwesties: de inhoud
van het curriculum (wat?), de inrichting
van het onderwijsproces (hoe?) en de
verdeling van onderwijskansen (voor
wie?). Beide partijen komen aan het
woord, waarbij in feite de auteur zelf als
woordvoerder optreedt, om hun eigen
karakteristieke ordeningsprincipes te
verdedigen.
Met deze dichotomie sluit Waslander aan bij een geliefde tweedeling in
veel debatten over ordening van de samenleving, namelijk markt versus overheid. Maar klopt deze tweedeling wel?
Want waar moetje dan dat rare Nederlandse onderwijsstelsel onderbrengen?
Het bestuur van een bijzondere school
voldoet noch aan de kenmerken van de
markt, noch aan die van de overheid.
Hierop zal ik later terugkomen, maar
laten we eerst meegaan in. de analyse
van Waslander, die een interessante en
opmerkelijke aanpak heeft gekozen.
Alvorens het bewijsmateriaal op tafel komt, houdt Waslander eerst een
uiteenzetting over overheidstalen en.
marktfalen en geeft ze een overzicht van
het debat over marktwerking in het onderwijs. De markt zou falen vanwege
bijvoorbeeld onvoldoende informatie
bij consumenten, monopolievorming
en externaliteiten. Externaliteiten zijn

kosten en baten die niet in de prijs zijn
verwerkt, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de C0 2 -uitstoot van vliegtuigen. De overheid kan falen door onder
andere het budget niet in de hand te
houden, het ontbreken van concurrentie en gebrekkige regelgeving. In het
debat blijken drie met elkaar samenhangende twistpunten naar voren te
komen: informatieproblemen, externaliteiten en segregatie. Een. informatieprobleem is bijvoorbeeld het vaststellen
van. de baten van onderwijs: wat is de
waarde van een diploma voor het individu en de maatschappij? Externaliteiten treden bijvoorbeeld op doordat
onderwijs kan bijdragen aan burgerschapszin zonder dat dit een expliciet
doel was. Segregatie wijst op het probleem dat de leerlingenpopulatie van
de school geen goede afspiegeling
vormt van de bevolking ~~ bijvoorbeeld
het fenomeen van de zwarte school

7*
O
—t

O
1

s:
to
13

TO

O
3
Cu

to
to
to
3
CO

m
cr

3
CTQ

Met behulp van vier* casestudies verzamelde Waslander bewijsmateriaal over
bovengenoemde twistpunten. De studies beogen de volgende onderwerpen
te onderzoeken: de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, indicatoren
voor onderwijs, de financiering van speciaal onderwijs en de gevolgen van de
introductie van marktwerking in het
onderwijs. De casestudies beogen bewijsmateriaal, te leveren voor de zitting
op basis waarvan beide partijen moeten
beoordelen wie het beste de problemen
in het onderwijs kan oplossen.
De eerste casestudy, 'puzzelen met
het leerplan', iaat zien dat het niet realistisch is te verwachten dat de specifieke invulling van het curriculum een
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groot effect heeft op de latere kansen op
de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau
is een veel grotere factor hierin dan het
leerplan zelf
De casestudy 'passen en meten' gaat
over het ontwikkelen van indicatoren.
Baten van onderwijs blijken moeilijk te
meten te zijn, niet zozeer vanwege methodologische problemen, maar veeleer
door ideologische verschillen - wat willen we meten? Inmiddels is er redelijk
wat bekend over het meten van opbrengsten als inkomens en cognitieve
vaardigheden. Moeilijker ligt dat voor
burgerschap, juist ook vanwege ideologische twisten. Zo groot als de consensus inmiddels is over het belang van
maatschappelijke vorming, zo gering is
die over de inhoud van de sociale functie
van het onderwijs. Verschillende opvattingen over de ideale samenleving leiden tot verschillende concepties van
burgerschap. Canada bijvoorbeeld besteedt vooral aandacht aan sociale verantwoordelijkheid en tolerantie, terwijl
Nieuw-Zeeland meer waarde hecht aan
betrouwbaarheid en eerlijkheid, Waslander toont aan dat de methodologische problemen weliswaar voor een
flink deel oplosbaar zijn, maar daarmee
is nog niets bereikt om de ideologische
kloof tussen verschillende maatschappijvisies te overbruggen. Het is dan de
vraag of de aanbidders van meer marktwerking en de aanhangers van meer bemoeienis door de overheid wel een
identieke maatschappijvisie delen.
De derde casestudy, 'prijzen en.
prikkels', gaat over de vraag hoe de prijs
als prikkel fungeert in het onderwijs.
Waslander analyseert de gevolgen van

de financieringsstructuur voor de integratie van kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in het reguliere
onderwijs. Uit een internationale vergelijking komt naar voren dat niet zozeer prijsprikkeis bepalend zijn voor de
omvang van het speciale onderwijs,
maar de mogelijkheden, van verschillende actoren tot strategisch gedrag.
Ontvangers en verdelers van het budget
mogen niet de kans krijgen om. kosten
of leerlingen op anderen af te wentelen.
De vierde casestudy, 'een onderwijsmarkt in bedrijf, beoogt de gevolgen
van marktwerking in het onderwijs in
kaart te brengen. Nieuw-Zeeland is
daarbij een. interessante case omdat het
proces van economisering nergens zo
ver is doorgevoerd in de afgelopen twee
decennia als in dit land. De veranderingen in de onderwijssector waren zodanig dat we kunnen spreken over een sociaal experiment. Waslander suggereert
voorzichtig dat de segregatie als gevolg
van marktwerking zou zijn toegenomen, omdat scholen nu konden gaan
selecteren. De scholen moesten met elkaar gaan concurreren, om de gunst van
de consument, waardoor de kwaliteit
van het onderwijs zou gaan stijgen.
Daartoe werden de schoolzones afgeschaft en vervangen door een systeem
waarbij iedere leerling een toegangsrecht kreeg tot de buurtschooi. Scholen
mochten alleen via loting gaan selecteren onder aangemelde leerlingen van
buiten de voormalige zone, Na een paar
jaar werden de scholen alweer vrijgelaten in hun. selectie, zolang ze maar niet
in strijd handelden met de antidiscriminatiewetgeving.

Wanneer scholen zelf mogen selecteren, neemt de segregatie toe omdat zij
een voorkeur hebben voor kinderen uit
de hogere milieus. Ouders uit etnische
of lagere sociaal-economische groepen
zagen hun wensen het minst vaak vervuld. Deze ouders beschikten weliswaar
over een zekere exit-optie (het verlaten
van de huidige school), zoals de theorie
over marktwerking ons terecht doet geloven, maar ze bleken niet over een serieuze entry-optie (het aangenomen worden bij de school naar keuze) te
beschikken. Populaire scholen konden,
aan de poort selecteren, omdat de soevereiniteit bij hen. lag en niet bij de consument. Volgens Waslander heeft de
markt hierin gefaald - alleen het systeem van loting vormde een uitzondering. Ze verzuimt daarbij aan te geven
dat een gereguleerde markt wel degelijk
tot goede resultaten leidde. In het lotingssysteem hadden de laagste groepen meer marktmacht omdat scholen
geen onderscheid mochten maken tussen leerlingen. De overheid kan dus de
machtsverhouding tussen aanbieder en
consument ten gunste van de laatste
sturen.
Waslander constateert dat er in de
nieuwe situatie in Nieuw-Zeeland geen
evenwicht is ontstaan tussen vraag en
aanbod. Dat klopt, in zoverre je uitgaat
van de kloof tussen wens en realisatie.
Maar het niet vervuilen van dromen is
toch bij uitstek een kenmerk van de
markt? Veel autobezitters dromen over
een BMW of een Audi, slechts weinigen
rijden daadwerkelijk in zo'n topwagen.
Ironisch zou je kunnen zeggen: onderwijs in Nieuw-Zeeland is dus een échte

markt geworden, waarbij met name de
lagere sociaal-economische groepen
met onvervulde dromen blijven zitten.
Het zijn juist deze groepen die buiten
de boot vallen, vanwege te weinig
koopkracht (om kinderen ver weg te
brengen), of te weinig vaardigheden,
(om goed te verwoorden waarom men
naar deze school wil), of een afwijkend
profiel (waarbij discriminatie op de loer
ligt). In die zin lijkt de onderwijsmarkt
op reëel bestaande arbeidsmarkten,
waarbinnen het selectieproces niet ten
gunste werkt van de lagere sociaal-economische klasse. Door de kwestie te
vertalen in termen van het al dan niet
goed functioneren van de markt, ontloopt Waslander hier te gemakkelijk
het ideologische debat waar het haar
uiteindelijk om gaat: mogen scholen
selecteren?
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In het slot van het boek komen de
markt en de overheid aan het woord.
Beide erkennen het informatieprobleem in het onderwijs, maar ze menen
elk dat de ander daar het meest last van
heeft. Verder heeft de advocaat van de
markt minder boodschap aan externaliteiten dan de overheid en is de markt
zelfs bereid om de overheid in een beperkt aantal gevallen corrigerend te laten optreden. Wat de segregatie betreft
lijkt de markt zich daar het minste druk
om te maken - niet alle verschillen in
scholen zouden, ongewenst zijn. Daarnaast deelt de markt mijn interpretatie
dat de cijfers niet ondubbelzinnig aantonen dat de segregatie als gevolg van
marktwerking is toegenomen. De
markt wijst er terecht op dat in de fase
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gelsaksische landen. Het gaat te ver om
ouderorganisaties, onderwijsbonden of
onderwijskoepels, die zeker hier te lande enige stem in het kapittel hebben,
onder de vlag van de markt te brengen,
De verwarring over het Nederlandse
onderwijsstelsel kan niet opgehelderd
worden zonder een derde basisinstitutie te thematiseren. De onlangs weer
opgelaaide strijd over vrijheid van onderwijs - zwarte scholen in het openbaar onderwijs - staat dan ook volledig
los van de discussie omtrent marktwerking.
Een ander groot nadeel van Waslanders aanpak is dat ze mengsels die
in de praktijk bestaan te veel verdoezelt. Pleitbezorgers van mengvormen
ontbreken, omdat zij zich te veel beperkt tot het Angelsaksische debat. De
gereguleerde markt mag dan wel in
Nieuw-Zeeland tot de beste resultaten
leiden op het gebied van integratie,
maar niemand verdedigt deze optie
omdat alleen puristen het woord krijgen. Bovendien ontzegt Waslander ons
- de jury - interessant bewijsmateriaal,
daar zij het hybride Nederlandse stelsel, ontstaan uit een traditie van verDe systematische aanpak van Waslanzuiling en pacificatie, buiten de zitting
der werkt verhelderend omdat hierhoudt. Juist Nederland leert dat de tedoor argumentaties rond marktwergenstelling overheid/markt te simpli' king beter in kaart worden gebracht.
ficerend is, waardoor allerlei interesZij weet het debat uit een zwaarbelasante
onderwijsproblemen
én
den ideologische sfeer te trekken. Daaroplossingen onbesproken blijven. Het
naast maakt haar relativerende aanpak
duale perspectief werkt niet meer verons alert voor te snelle en gemakzuchhelderend, maar ontneemt juist het
tige conclusies en tempert ze terecht al
zicht op interessante kwesties. Waslante hoge verwachtingen ten aanzien van
der slaagt er daardoor niet goed in om
zowel markt als overheid. Toch mis ik
de Babylonische spraakverwarring
een paar belangrijke partijen in het geschil Allereerst ontbreekt de civil society, rond marktwerking in het onderwijs
ongedaan te maken.
doordat zij zich te veel richt op de Anvóór de marktwerking er ook al sprake
was van segregatie en dat deze op
schoolniveau zelfs hoger lag dan op
buurtniveau. De overheid pleit weliswaar voor integratie, maar de geschiedenis leert dat zij dit streven amper kan
waarmaken.
Het pleidooi, van de overheid kwam
wat ongemakkelijk over, omdat zij te
sterk suggereert dat ruimte voor meer
marktwerking zou impliceren dat de
overheid totaal uit beeld dient te verdwijnen. Nergens in de wereld, ook niet
in Nieuw-Zeeland, is dat toch een reëel
bestaande situatie? Als landen al het
pad op gaan van marktwerking dan
kiest men voor een mix van markt en
overheid. Desondanks maakte de voorstander van de overheid op mij een
meer overtuigende indruk. Heeft deze
pleiter een sterker betoog? Of komt het
door mijn eigen scepsis over marktwerking in het onderwijs? Of gaat het uiteindelijk om een ideologische keuze
omtrent gelijke kansen, de maatschappelijke rol van het onderwijs en de multiculturele samenleving?

