
Opinie

Rob MartensOp de website van de commissie, www.toekomstonderwijswe-
tenschappen.nl, staat de zorgelijke aanleiding voor de studie 
wat ambtelijk geformuleerd: ‘De commissie gaat in op de ver-
sterking van de bijdrage van de onderwijswetenschappen aan 
de optimalisering van het Nederlandse onderwijs.’
Waarom zo’n commissie? Zijn er zorgen over onderwijsonder-
zoek? Iedere winst die wordt geboekt in de kwaliteit van onder-
wijs doordat we er iets beter over nadenken en beter onder-
bouwde keuzes maken, levert grote maatschappelijke winst, zo 
rekende de OESO onlangs weer voor. Zou onderwijsonderzoek 
daar dan niet goed aan bijdragen?

Kloof
Er zijn inderdaad signalen die wijzen op een probleem. Veel 
conferenties zijn al gewijd aan de kloof tussen onderwijspraktijk 
en onderwijsonderzoek. Zoals de zeer druk bezochte conferen-
tie ‘Lessen uit onderzoek’ die dit voorjaar werd georganiseerd. 
‘Wetenschappelijke’ onderwijstijdschriften, zoals Pedagogische 
Studiën, worden vrijwel niet meer gelezen door docenten. 
Onderwijsonderzoekers zijn soms zelfs niet meer welkom op 
scholen omdat ze niets zouden bijdragen. Ook wordt geklaagd 
dat onderwijsvernieuwingen onvoldoende onderzoeksmatig 
onderbouwd zijn. Regelmatig wordt in de media geklaagd over 
de ‘publicatiepuntenjacht’ van de sociaalwetenschappelijk on-
derzoeker, die zou leiden tot geringe maatschappelijke relevan-
tie van zijn werk. Het NWO platform Evaluating Research in 
Context schreef een handreiking om de maatschappelijke rele-
vantie van onderzoek te evalueren, vanuit dezelfde zorgen. In 
Stijnen, Martens & Dieleman (2009) staat een overzicht van de 
hardnekkige klachten over de lage relevantie van onderwijson-
derzoek. Het percentage universitair geschoolden of gepromo-
veerden voor de klas neemt ondertussen gestaag af.
Kortom, academische onderwijsonderzoekers en docenten lij-
ken in gescheiden werelden te leven. En onderwijs, nauwelijks 
aangejaagd door onderzoek, vernieuwt amper.
 

Toetsen
Rond 1900 stichtte de inmiddels in de vergetelheid geraakte 
Spaanse onderwijshervormer Francisco Ferrer de ‘moderne 
school’, die hij probeerde te baseren op de nieuwste inzichten 
van wetenschappelijk onderzoek, zoals de ontluikende onder-
wijspsychologie (Avrich, 2006). Revolutionair was bijvoorbeeld 
dat leerlingen uit alle rangen en standen van de samenleving 
bij elkaar in de klas zaten. Ook probeerde Ferrer zo weinig mo-
gelijk te toetsen omdat dat de natuurlijke motivatie van leerlin-
gen in de weg zou staan. Ruim 100 jaar motivatie-onderzoek 
verder lezen we op de website van de gerenommeerde 
Amerikaanse motivatieonderzoekers Ryan en Deci dat uit  
‘recent’ motivatieonderzoek blijkt dat te veel nadruk op toetsen 
de natuurlijke motivatie (= intrinsieke motivatie) verstoort. 
Wie speurt in ‘recent’ onderwijsonderzoek krijgt vaker zo’n déjà 
vu. Uit ‘Brein en Leren’-onderzoek zou blijken dat jongens tra-
ger zijn in hun ontwikkeling, alsook dat individuele verschillen 
tussen leerlingen groot zijn. Onderwijs zou daar meer rekening 
mee moeten houden, zo wordt bepleit op www.hersenenenle-
ren.nl. Een verstandig pleidooi, maar in het werk van Maria 
Montessori uit 1920, staat hetzelfde naast ook haar afkeer van 
overmatig toetsen. Veel onderwijsonderzoekers wijzen erop 
dat onderwijsonderzoek soms in kringetjes draait. Theo 
Bastiaens bijvoorbeeld signaleerde de opmerkelijke overeen-
komsten tussen ‘moderne’ instructietheorieën en het leertrap-
penmodel van Herbart (1776 tot 1841).

Impasse
De gevolgen van deze impasse zien we terug in het onderwijs. 
Ook daar blijkt, grofweg, maar weinig te veranderen en zien we 
steeds dezelfde discussies terugkeren. De laatste jaren hebben 
onderwijsvernieuwingen veel kritiek te verduren gehad en 
werd gepleit voor de autonomie van de docent die zich vooral 
moest richten op het overdragen van kennis. Sla het boek 
‘Zonder wrijving geen vooruitgang, 70 jaar onderwijsvernieu-
wing in Nederland’ er maar eens op na. Op pagina 16 wordt de 

Aansturing van onderwijs: 
visionairs of boekhouders?
De commissie Toekomst Onderwijswetenschapen onder leiding van Thom de Graaf werkt 
aan een advies, dat eind dit jaar verschijnt. Volgens Martens zou de commissie er goed aan 
doen een nieuwe visie op onderwijswetenschappen te ontwikkelen. Daarnaast zou het 
verstandig zijn als er een einde komt aan het opzetten van nog meer afrekenmechanismen.
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onderwijsdiscussie van de eerste helft van de vorige eeuw be-
schreven. Een groep jonge vakbondsmannen, klasse-onderwij-
zers onder leiding van Theo Thijssen, opende de aanval op on-
derwijsvernieuwers die iets propageerden wat we nu compe-
tentiegericht onderwijs noemen: “(...) alleen de professionele 
autonomie van de klasse-onderwijzer telde. Hun vijandbeeld 
bevatte behalve schoolhoofden, inspecteurs en roosters, ook 
alles wat naar methoden of theorie rook – ongeacht de inhoud. 
Volgens hen kwam de enige echte deskundigheid van de on-
derwijzer voort uit de werkervaring in zijn eigen klas; niets en 
niemand anders had hem daar iets over te leren. Publiceren 
over onderwijsvernieuwing werd van nu af keihard bestreden 
als onzinnige methodische indoctrinatie (…). In terugblikken 
van tijdgenoten en nakomers is wel gezegd dat de verkettering, 
ingezet door Thijssen en bondskompanen, voor lange tijd elke 
poging tot onderwijsvernieuwing de mond snoerde”. (De 
Zwaard, Van Oenen & Huismans, 2008).
Dit lijkt veel op de situatie anno 2010 waarin bijvoorbeeld Beter 
Onderwijs Nederland op haar website als kernpunten noemt: 
‘Geef de docent zijn vak terug’ en ‘Zeggenschap over de inrich-
ting van het onderwijs binnen de instituten moet liggen bij le-
raren en docenten’. Te grote klassen, een overheid die te veel op 
onderwijs bezuinigt, lage status van het leraarsberoep, leraren 
die niet willen vernieuwen; alles komt terug in de honderd jaar 
lange Nederlandse onderwijsdiscussies.
Waar R&D in veel sectoren, zoals de ict, een motor achter ver-
nieuwing en vooruitgang is, kunnen we niet anders dan conclu-
deren dat deze motor bij het onderwijs hapert. In weerwil van 
wat sommigen ons willen doen geloven: in het onderwijs wordt 
weinig vernieuwd. Veel rapporten wijzen er op: de professiona-
lisering van leraren blijft achter, evenals het gebruik van ict 
door scholen (zie bijvoorbeeld het rapport ‘Advies van de com-
missie leraren’ van de commissie Rinnooy Kan uit 2007 en vele 
Kennisnet-rapporten).

Falende overheidsaansturing
Onderwijs en onderwijsonderzoek worden voornamelijk  
betaald door belastingbetalers. Met andere woorden, in de 
westerse wereld wordt onderwijs aangestuurd door de over-
heid. Er zijn wel particuliere scholen en er is vrijheid van onder-
wijs, maar dat neemt niet weg dat de overheid grote invloed 
uitoefent.
Als de vernieuwing van onderwijs en onderwijsonderzoek  
hapert, dan zal tenminste een deel van de verklaring ervan  
te maken hebben met de manier waarop de overheid dit aan-
stuurt.
Omdat onderwijs en wetenschap erg abstracte onderwerpen 
zijn, even ter verduidelijking de moeder aller voorbeelden van 
falende overheidsaansturing: de Nederlandse Spoorwegen. 
Eindeloze vertragingen en geen vernieuwing van betekenis.  
Als u vanochtend met de trein reisde is de kans groot dat u in 

een ‘Hondenkop’ zat, alias ‘Mat 1964’, genoemd naar zijn bouw-
jaar, of in een ‘Koploper’, in productie sinds 1977. De reistijd 
Enschede – Maastricht bedraagt ruim 4 uur, een afstand van  
240 km. In diezelfde 4 uur zoeft u in een comfortabele TGV de 
780 kilometer van Marseille naar Parijs. De portee van dit voor-
beeld: qua aansturing heeft de Nederlandse overheid weinig 
meer gedaan dan de ‘geprivatiseerde’ NS af te rekenen op het 
percentage vertraagde treinen en in vergelijking met bijvoor-
beeld Frankrijk is er geen serieuze, toekomstbestendige visie op 
de nationale infrastructuur.
Een ander belangrijk punt: als gebruiker van het wegennet of 
het openbaar vervoer mag u wel betalen, maar niet kiezen. U 
kunt niet zelf bepalen of om morgen naar Utrecht te reizen over 
een filevrije péage, of met een duurderde, maar luxe trein met 
espressobar in plaats van een stokoude trein waar ko!e uit een 
rugzak wordt geschonken.

Afrekencultuur
In onderwijs en wetenschap zien we iets van hetzelfde patroon 
terug: er wordt veel afgerekend en weinig met visie vernieuwd, 
zo betoogde Cornelisse (2010) overtuigend. En weer: de betaler 
heeft weinig te kiezen. De overheid stelt eisen aan zowel de in-
houd als de organisatie van het onderwijs. Hierin staat beschre-
ven wat leerlingen na de eerste fase van het voortgezet onder-
wijs (vo) moeten weten en kunnen. In totaal zijn er in de vo-on-
derbouw 58 kerndoelen die voor alle leerlingen gelden. De on-
derwijsinspectie controleert, daarbij gebruikmakend van een 
grote hoeveelheid toetsuitslagen. Op het eerste gezicht een 
glashelder systeem, hoewel de keuzen voor al die leerdoelen, 
vakken en zaken die getoetst worden nogal willekeurig over- 
komen. Want waarom moet je als leerling wel iets weten van 
Keynes, maar niets van Maslow of Milgram? 
In het primair onderwijs (po) zien we dezelfde afrekencultuur: 
waar de CITO-toets ooit bedoeld was als een onafhankelijk  
advies, naast het oordeel van de meester of juf, is het nu een  
belangrijk middel voor competitie tussen scholen. 
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Hbo-instellingen worden afgerekend op aantallen uitgedeelde 
diploma’s, wat AVANS-bestuursvoorzitter Paul Rüpp afgelopen 
juli in de actualiteitenrubriek ‘Eén vandaag’ deed verzuchten 
dat dat een perverse prikkel is die diplomafraude bevordert. 
Wat ontbreekt is een toekomstgerichte visie op het waarom van 
ons onderwijs, zo betoogt Rob Knoppert in zijn boek Edutopia 
(2008). Hoe ziet de samenleving over tien jaar uit? Waar moet 
een school nu echt op voorbereiden? Is er niet iets belangrijkers 
dan de onderlinge nationale en internationale vergelijkingen 
op rekenvaardigheid in een tijd waarin alle kennis van de we-
reld overal permanent mobiel beschikbaar komt? En leidt al dat 
afrekenen nu echt tot vernieuwing, bevlogenheid en levenslange 
leergierigheid? Zou dit het moderne, motiverende onderwijs 
zijn dat Maria Montessori zich van het jaar 2010 voorstelde?

Doorgeslagen
Hoe zit dit bij wetenschap, wordt daar ook afgerekend? Reken 
maar. En wel net zo gestandaardiseerd, namelijk op internatio-
nale publicatiepunten. Trots meldt het ministerie van OCW dat 
in 2008 het aantal wetenschappelijke publicaties groeide tot 
63.026 stuks.
Ook dit afrekensysteem staat inmiddels ter discussie. Niemand 
is tegen wetenschappelijk publiceren, maar sommigen vinden 
dat het systeem is doorgeslagen. Zou Darwin zijn theorie  
hebben bedacht als hij jaarlijks werd afgerekend op publicatie-
punten? Thomas Reeves, een toonaangevende Amerikaanse 
onderwijsonderzoeker, wijst in een korte maar rake videobood-
schap op de doorgeslagen publicatiepuntenjacht die dominant 
geworden is en waar (onderwijs)onderzoekers zich naar heb-
ben te voegen. Wetenschappelijke onderwijstijdschriften met 
hun korte artikelen zijn geneigd de complexe werkelijkheid van 
onderwijs erg te versimpelen en hebben een notoire voorkeur 
voor positieve resultaten betoogt Reeves, wat onbetrouwbare 
of voor de praktijk irrelevante uitkomsten oplevert. In plaats 
van alleen af te rekenen op gescoorde publicatiepunten zou-
den onderwijsonderzoekers ook afgerekend moeten worden 

op de impact die ze hebben op het onderwijs. Doordat zij vra-
gen beantwoorden die ook echt leven in het onderwijs en zich 
er op richten om samen met die onderwijspraktijk onderzoek te 
ontwikkelen en de resultaten te delen. Pas dan krijgt onderwijs-
onderzoek, aldus Reeves, de impact waar het onderwijs al zo 
lang op wacht.
Hoe we dat voor elkaar krijgen? Door beleidsmakers die meer 
visie durven te hebben en academische vrijheid niet verwarren 
met afrekenmechanismen gericht op output. En door beleids-
makers met een niet al te eenzijdige en schrale kijk op wat 
goede wetenschap inhoudt. Daarnaast door degene die betaalt 
voor al dat onderwijsonderzoek en die zit te springen om bruik-
bare resultaten, ook de kans te geven mee te denken, zelf keuzes 
te maken en vragen te stellen.
Krijgen we zo’n nieuwe visie in Nederland of blijven we boek-
houden? Binnenkort zien we wat de commissie Toekomst 
Onderwijswetenschappen bedacht heeft.
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