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O
nderwijsbesturen
zijn tegenwoordig
verdacht. Aleid
Truijens spreekt in
haar column(Ten
eerste, 14maart)
vanduurbetaalde
bestuurdersmet

kantorenvolhofhouding,gerommel
metvastgoed, slechtbetaaldeenon-
bevoegde leraren, steedsmeereisen
enmindervrijheidvoordedocenten
eneenalmaar slinkenddeel vanhet
onderwijsgelddat indeklas terecht
komt.
Hetbeelddat zij scheptkomtde

laatste tijdopveel andereplaatsen te-
rug. Samengevat: bestuurders inhet
onderwijsdeugenniet, denkenalleen
aanzichzelf enhetonderwijs isde
dupe.Kloptdatbeeld?Wijdenken
vanniet.

Omonsheenzienwetal van
schoolbesturendieopeengewetens-
vollewijze leidinggevenaanhunor-
ganisatie.Die scholenderuimtege-
vendiezenodighebben,waargoed
gepresteerdwordtenwaardebe-
drijfsvoeringoporde is.
Zoook inonzeorganisatie, een

schoolbestuurmet scholenvoor
voortgezetonderwijs inDenHaagen
Rijswijk.De scholenbinnenonsbe-
stuurzijnkleinschaligenhetprofiel,
depedagogiekendedidactiekbin-

nendeverschillendescholenworden
bepaalddoorderectorende leraren
opdeschool zelf. Er zijnweinigonbe-
voegdedocentenenzijndieerwel,
dan zijnzenagenoegallemaal inop-
leiding.

Enwij zijnbepaaldniethet enige
schoolbestuurwaarhet zogeorgani-
seerd is.Waaromdandatberoerde
beeldvandieonderwijsbestuurders?
Natuurlijk, er zijn incidentenge-
weest.Daarwaarhetmisgaatmoet
worden ingegrepen.Maarhetwaren
wel incidenten.

Wat isdanhetechteprobleem?De
politiekbelijdtmetdemonddaton-
derwijs eenhogeprioriteitheeft, voor
sommigepartijenzelfsdeallerhoog-
steprioriteit. Enmenvoegtdaaraan
toedathetonderwijsbij allebezuini-
gingenvandeafgelopen jaren (en
ookvoordekomende) steeds isont-
zien.Alsdan tochdewerkdrukvan
docentenhogerwordt,deklassen
groterenhetonderwijsaanbodgerin-
ger,danmoethetwel aandiemegalo-
manebestuurders liggen.

Dat ishetbeelddatdoormenig
commentatorendaaropmeedei-
nendepoliticimetenigegretigheid
wordtneergezet.Naaronzemening
onterecht.

De financiëlepositie vandescho-
len inhetvoortgezetonderwijs is
doorbeleidvandeoverheidverslech-
terdendiewordter indekomende ja-
rennietbeterop.Naastdirectebezui-
nigingenhebbenscholenal eenaan-
tal jaren temakenmet forse stillebe-
zuinigingen. Stijgendekostenop
basis vanoverheidsbeleidwordenon-
voldoendegecompenseerddoordie-
zelfdeoverheid.

Het ishierdoor, enalleenhierdoor,
datbestuurdersenschoolleidersge-
dwongenwordentebezuinigenop
hetvakkenaanbodenopde leraren.
Ca. 80procentvanonzekostenzijn
immerspersoneelskosten.Moeten
wedanweer terugnaardesituatie
vandevorigeeeuwwaarinhetonder-
wijs volledigonderdevleugels vande
overheidzat, zoals sommige opinion
leadersbepleiten?Wijdenkenvan
niet.

Uithet laatsteOESO-rapport (Edu-
cationataGlance, 2014)blijktdatNe-
derlandmet relatief weiniggeld rela-
tief goedscoort alshetgaatomon-
derwijskwaliteit. Voorons ishetdui-
delijkhoedatkomt:doorde
autonomievandescholen.Wantau-
tonomiebetekentonafhankelijkden-
kenenzelfsturing.Autonomescho-
lenkunnenzelf huneigenkeuzesma-
ken.Als andere instantiesdiekeuzes
voorhengaanmaken,wordenscho-
len louteruitvoerders vanregels en
verliezenzehundenkvermogen,hun
creativiteit.

Onderonsbestuurvallen tienscho-
len,dieonderlingsterkeverschillen
vertonen. Endatwillenweook:ou-
ders en leerlingen inderegioHaag-
landenhebbenwat tekiezen.Heton-
derwijswordtbinnendescholen
vormgegevendoorgedrevenprofes-
sionele lerarenmetbetrokken
schoolleiders. Enhetbestuurmoeter
voorzorgendatdatookzoblijft.Dat
doenwijook.Dát isonsbelang.

Endeoverheid?Diemoet stoppen
metbezuinigenophetonderwijs.

Onderwijs

Als de overheid weer alles
gaat bepalen, verliezen
scholen hun denkvermo-
gen en creativiteit.

Arno Peters en Peter van Laar-
hoven zijn voorzitter en lid van
het College van Bestuur van de
stichting VO Haaglanden.

Echteprobleem
inonderwijszijn
nietdeschoolbe-
sturen,maarde
almaarbezuini-
gendeoverheid

Aspirant-senator
OSFdreigt imago
Senaat teschaden

H
et schimmigste
deel vanhetdemo-
cratischproces is
misschienwelde
gedoogstoelen-
dansdie zichopdit
momentafspeelt
inachterkamers, in

torentjes enopachterbankenvan
rijkslimousines. Eenkoninkrijk
vooreenzetel.

Aspirant-senatorvoordeOSF,
Hendrik tenHoeve, solliciteertop-
zichtig (Teneerste, 26maart)naar
eenzetel indeEersteKamerviahet
aanbiedenvangedoogsteunaanhet
kabinetmochtdie zetelbehaald
worden.

DeEersteKamer toetst als cham-
brede réflexionwetsvoorstellenop
rechtmatigheid,uitvoerbaarheiden
handhaafbaarheid.DeGrondwet
ontzegtde indirectgekozenEerste
Kamergeenpolitieke rol,maarer is
eenhistorische taakverdelingwaar-
bijdeTweedeKamerhetpolitiekpri-
maatheeft.DeEersteKamerzou
zichzelf sneloverbodigmaken, als
meneentegrotepolitieke rol zou
ambiëren.

Toch is er indeEersteKamer sinds
eenpaar jaar veel veranderd.Decoa-
litie vanVVDenPvdAwasbijde for-
matie vergetendatmengeenmeer-

derheidhad indeEersteKamer.
Voor ingrijpendewetsvoorstellen
werddaaromeencurieuze ‘oplos-
sing’ gekozen. IndeTweedeKamer
werdoverlegdmetde fractieleiders
vanD66,CUenSGPomzichvaneen
kleinemeerderheid indeEersteKa-
mer teverzekeren.Bijherhaling
bleekdatdeD66,CUenSGP inde
EersteKamerbraaf deeldersuitge-
zette routevolgden.Degedoogcon-
structiewasgeboren, indevorm
vaneen ‘constructieveoppositie’.
Hetkreegeralle schijnvandatde

onafhankelijke rol vandeEersteKa-
mer inhetgedingwas.Kennelijk
werdenwetsvoorstellenniet langer
beoordeelduitsluitendophunei-
genkwaliteit,maarhet inhet zadel
houdenvandecoalitie vanVVDen
PvdA leekopeensminstensevenbe-
langrijk.Oppositiewerdmonddood

gemaaktviagedoogconstructiesdie
ervoorzorgdendatdebattenvooral
omdeskeizersbaardgingen.Mijn
collegaNikoKoffemanvandePartij
voordeDierensprakvan ‘politieke
matchfixing’ endat is exactwater
gebeurde.
En doordatdecoalitie voortdu-

rendbij anderepartijen tebiecht
moest,metnegatievepubliciteit tot
gevolg,diendeereenzondebokge-
vondenteworden:deEersteKamer
als instituut.HalbeZijlstra (VVD)
pleitteonbeschaamdvoorhetop-
heffenvandeEersteKamer. Zijnmo-
tivering:deEersteKamerzoueen
kopievandeTweedeKamerzijnge-
worden. Eengotspeomeendemo-
cratischorgaandeschuld tegeven
vandematchfixingdiehaarwordt
aangedaandoordiezelfdeVVD.
Nadezomervan2014kwamde

gedoogconstructieondergrote
druk te staanendevijf partijenbe-
gonnenelkaar steedsmeer ineen
klemmendeomhelzing tehouden.
EersteKamerfracties vanVVDen
D66werdentot stemveegeredu-
ceerd, eneenaantal vanhun leden
werddoordepartijleiders zonder
pardontotdeordegeroepen.Geen
wonder, als éénvandiepartijleiders
eenvoormaligveilingmeester isdie
blindgelooftdatalles tekoop is voor
dehoogstebieder.Dathetgezagvan
deEersteKamerverderwerdaange-
tast, leekgeenoverweging.
Nuhet stof vandeStatenverkie-

zingen isneergedaald,hebbencoali-
tieplusgedweeëdrieniet langereen
meerderheid indeEersteKamer.
BramvanOjik (GroenLinks) en
50-plusbodenal extragedoogsteun
aan indeEersteKamer,maarweluit-
zonderlijk schaamteloos ishetaan-
bodvanHendrik tenHoevevande
OSF.
DeOSFheeftniet voldoendestem-

mengekregenenzouzelfsmet
steunvandekoepel van lokalepar-
tijenniet verzekerdzijnvaneenze-
tel. Ineenvabanque-pogingalsnog
eenzetel indewacht te slepen, lonkt
deOSFnaardecoalitiepartijen inde
kennelijkehoopdatdiedebeno-
digdeextra stemmenviaeenPvdA-
of eenVVD-vertegenwoordiger inde
provincie zullenwillen leveren.
In ruildaarvoorzoudende lokale

enprovincialepartijenniet langer
totdeoppositiebehoren,maarzich
alsdank inslaafseafhankelijkheid
opstellen jegenshetkabinet.Weg
onafhankelijkheid,wegspreekbuis
van lokaleenregionalebelangen,
wegkritischebejegeningvande lan-
delijkepolitiekepartijendieons
land indehuidige systeemcrisisge-
dompeldhebben.
Als senatorvoordeOSF schaamik

mijdiepvoormijnpartij endezeop-
portunistischewerkwijzediehet
imagovandeEersteKamerernstig
dreigt te schaden.
Ikhoopzeerdat ledenvanProvin-

ciale Statenzichniet zullen lenen
voormedewerkingaanhetbij op-
bodverkopenvaneenzetel inde
EersteKamer in ruil voorbeloften
vanuitdecoalitie.
Last butnot least, het zouook in

strijd zijnmetdeambtseedvoor se-
natoren: ‘Ik zweer (belove)dat ik,
omietshoegenaamdindezebetrek-
king tedoenof te laten, vannie-
mandhoegenaamdeenigebeloften
of geschenkenaannemenzal, direc-
telijkof indirectelijk.’

Eerste Kamer

Het OSF-aanbod om in
ruil voor extra stemmen
slaafs het kabinet te die-
nen, is schaamteloos.

Kees de Lange is
senator voor de
OSF.

VVDgafSenaat
deschuldvan
doorhaarzelf
bedreven
matchfixing


