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1 INLEIDING  

Een belangrijke aanbeveling van de commissie Dijsselbloem, die een aantal vernieuwingen in 
het onderwijs onderzocht, heeft betrekking op het vastleggen van de verantwoordelijkheden 
tussen de overheid en het onderwijsveld. De overheid zou zich meer moeten richten op de 
zogenaamde ‘wat’-vraag. De overheid  geeft heldere kaders ten aanzien van de vraag  wat 
leerlingen moeten kennen en kunnen. De verantwoordelijkheid van de scholen richt zich 
daarentegen op de invulling van de ‘hoe-vraag’.  De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk 
voor de wijze waarop de kennis en vaardigheden worden aangeleerd. 
Vandaar dat een discussie over de rolverdeling tussen overheid en onderwijsinstellingen  
essentieel en actueel is. Een dergelijk discussie heeft ook gevolgen voor de wijze waarop en de 
intensiteit waarin de overheid ontwikkelingen binnen de verschillende onderwijsvelden kan en 
wil sturen. 
 
Doel van het onderzoek is het schrijven van een paper ter voorbereiding van een discussie zich 
richt op de volgende onderzoeksvragen: 

 Is het mogelijk en wenselijk om te streven naar een stabiel sturingsconcept dat minder 
gevoelig is voor de politiek-maatschappelijke dynamiek en dat het onderwijsveld voor 
een langere termijn duidelijk biedt? Leidt het stapelen van beleid met verschillende 
sturingsconcepties tot minder effectief beleid of sluit de huidige variëteit in 
sturingsconcepties juist beter aan bij de eisen die uit de samenleving en uit de politiek 
worden gesteld? 

 Hoe zou een sturingsconceptie er voor de komende kabinetsperiode er uit kunnen 
zien? We gaan op zoek naar een effectief concept dat enerzijds aansluit op 
dieperliggende maatschappelijke trends en anderzijds berust op empirische 
bewijsvoering? 

 
Van het te schrijven paper wordt verwacht dat het een wetenschappelijke analyse geeft van de 
ontwikkeling van bestuurlijke paradigma’s in het onderwijsveld en op basis van deze analyse 
bovenstaande vragen tracht te beantwoorden. Kunnen op grond van wetenschappelijke 
inzichten verwachtingen worden opgesteld over de toegevoegde waarde van een stabiele 
sturingsconceptie? In de beantwoording van deze vraag dient ook rekening te worden 
gehouden met een aantal fundamentele veranderingen in onze hedendaagse samenleving. Dit 
is het deductieve spoor dat we volgen. Daarnaast is het belangrijk om voor de beantwoording 
enkele recente beleidsdocumenten te raadplegen, waarin wellicht de contouren van een 
stabiele sturingsconceptie te vinden zijn. Het gaat dan om het rapport van de commissie 
Dijsselbloem en de strategische agenda’s voor hoger onderwijs, het primaire onderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Hiermee tekent zich 
tegelijkertijd een inductief spoor af. Zien we in de stapeling van deze beleidsagenda’s 
overeenkomsten in de wijze waarop het ministerie van OCW de verschillende onderwijsvelden 
tracht te sturen, of spreken ze elkaar juist tegen? 
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De wens naar een stabiel sturingsconceptie zouden we kunnen duiden in termen van 
robuustheid. Kenmerkend voor robuustheid is enerzijds de noodzaak om stabiliteit te creëren en 
daarmee ook voorspelbaarheid. Anderzijds moet een dergelijke sturingsconceptie ook 
voldoende adaptief of flexibel zijn om met veranderende politiek-maatschappelijke 
omstandigheden te kunnen omgaan, zonder dat de centrale elementen in de wijze van sturing 
overboord wordt gezet.  
 
Op grond van deze opdracht gaan we als volgt te werk. In paragraaf 2 gaan we nader in op het 
denken over sturing. Wat is sturing en hoe heeft het wetenschappelijke denken over sturing zich 
ontwikkeld, welke verschuivingen zijn te onderkennen, wat zijn relevante sturingsvormen en 
welke voor- en nadelen kleven hieraan? In paragraaf 3 vragen we aandacht voor de context van 
sturing. Deze politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context zal vooral worden geanalyseerd 
aan de hand van een aantal economische, politicologische en sociologische transformaties. 
Deze transformaties stellen eveneens eisen aan de wijze waarop een overheid kan sturen. In 
paragraaf 4 zoeken we het antwoord op de vraag naar een mogelijk stabiel 
sturingsarrangement langs een andere weg. Een vergelijking van de eerder genoemde 
beleidsdocumenten kan ons laten zien, of er in het recente denken over sturing van het 
onderwijs sprake is van consensus over de te volgen weg, of juist niet. Zien we in de 
documenten de contouren van een stabiele sturingsconceptie? Met deze bevindingen op zak 
trachten we in de laatste paragraaf een antwoord te geven op de eerder gestelde vragen. Is het 
mogelijk om zowel een stabiele als flexibele sturingsconceptie te ontwikkelen en is dit 
wenselijk? Maar alvorens dit antwoord te geven is eerst zinvol om stil te staan bij het denken 
over sturing zoals zich dit in de bestuurskunde heeft ontwikkeld. 
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2 STURING 

2.1 Veronderstellingen achter sturing  

Beleid en sturing zijn nauw met elkaar verweven begrippen. Door middel van beleid tracht een 
overheid sturing te geven aan bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. 
Onder ‘sturing’ wordt verstaan een ‘vorm van gerichte beïnvloeding in een bepaalde context’ 
(Kickert e.a., 1985:46, In ’t Veld, 1989:18). In het denken over sturing - zowel in de 
bestuurskunde als in de bestuurspraktijk – zien we echter dat allerlei veronderstellingen 
binnensluipen die verwijzen naar de vermeende effectiviteit, efficiency en legitimiteit van het 
optreden van overheden (Bekkers, 1994; 2007). De volgende veronderstellingen zijn van 
belang: 

 Veronderstellingen omtrent de politiek-ideologische noodzaak van sturing: Waarom 
moet worden gestuurd? Welke waarden moeten worden beschermd? Is dit bijvoorbeeld 
het veiligstellen van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs? 

 Veronderstellingen omtrent het sturende vermogen van de overheid en het zelfsturende 
vermogen van een samenleving of beleidssector. Is het ministerie van OC&W 
bijvoorbeeld wel in staat om effectief sturen, welke hulpbronnen kan het ministerie 
daartoe gericht inzetten? Maar ook, zijn de verschillende onderwijssectoren ook in staat 
om zichzelf besturen? Hoe staat het met zelforganiserend vermogen van bijvoorbeeld 
het voortgezette onderwijs of het hoger onderwijs? Over welke hulpbronnen beschikken 
zij?  

 Veronderstellingen omtrent het object en context van sturing. Waarop zouden 
bijvoorbeeld scholen moeten worden gestuurd? Wat is het aangrijpingspunt voor 
sturing? En, In hoeverre beïnvloeden specifieke kenmerken van een beleidssector de 
mate waarin gestuurd kan worden? Immers, hoger onderwijs en het wetenschappelijke 
onderzoek hebben andere kenmerken dan bijvoorbeeld het beroepsonderwijs?  

 Veronderstellingen omtrent de rol van kennis, informatie en ICT. Welke kennis en 
informatie is nodig om te kunnen bepalen hoe gestuurd moet worden en wat de 
resultaten van sturing zijn? Wat betekent dit voor de vormgeving van de 
informatierelaties tussen bijvoorbeeld het ministerie en de instellingen? 

 Veronderstellingen omtrent de vorm en instrumenten van sturing. Hoe wordt gestuurd? 
Hoe globaal of intensief wordt gestuurd? En, welke instrumenten worden dan ingezet?  

2.2 Verschillende sturingsconcepties 

Aan de hand van bovenstaand model zullen we het denken over sturing zoals zich dit 
ontwikkeld heeft binnen de bestuurskunde handen en voeten geven (Snellen, 1987; Frissen, 
1992; Teisman, 1992, Bekkers, 1994, 2007; Koppenjan & Klijn, 2004). Daarbij maken we een 
onderscheid tussen meer ‘klassieke’ vormen, waarbij de overheid het monopolie claimt op de 
sturing van de samenleving. We noemen dit ook wel monocentrische sturing waarbij op grond 
van command and control vanuit een centraal punt wordt gestuurd. (Van Gunsteren, 1976; 
Teisman, 1992). Daarnaast zijn er ‘nieuwe‘  vormen van sturing, waarin wordt onderkend dat de 
overheid slechts één van de vele sturende centra is. Sturing krijgt dan vooral vorm en inhoud 
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door de wederzijdse invloed die door deze verschillende sturende centra wordt uitgeoefend. Dit 
noemen we polycentrische sturing (Teisman, 1992). Beide benaderingen onderscheiden zich 
verder van elkaar door de mate waarin er oog is voor zelfsturing. In onze bespreking geven we 
telkens aan hoe in elke vorm van sturing robuustheid wordt gedefinieerd en wordt gewaarborgd.  

2.2.1 Sturing door middel van command and control 

Kenmerkend voor de meer klassieke, monocentrische vormen van sturing is het grote 
vertrouwen in het vermogen van de overheid om door middel van regulering en planning 
maatschappelijke processen gericht te kunnen beïnvloeden c.q. te kunnen beheersen. Er is 
doorgaans sprake van een groot geloof in de maakbaarheid van de samenleving op grond van  
‘command and control’. (Van Gunsteren, 1976). Deze maakbaarheidsgedachte legitimeert het 
overheidsoptreden. De overheid wordt gezien als ‘de maatschappelijke vormgever pur sang’ die 
vanuit een centraal, boven de samenleving gepositioneerd problemen tracht aan te pakken 
(Den Hoed et al., 1983). De notie van het primaat van de politiek dat de doelstellingen van het 
beleid vaststelt, en daarmee ook de aard en omvang van het aan te pakken probleem 
uiteindelijk definieert, geeft hieraan een verdere invulling. Omdat de doelstellingen van het 
beleid het startpunt zijn voor de verdere beleidsvorming, en later ook leidend zijn in de 
uitvoering van het beleid, zien we dat er vaak sprake is van een sterke fixatie op deze 
doelstellingen. Evaluatiestudies laten echter zien dat hierdoor vaak een monopolisering van de 
definitie en aanpak van het beleidsprobleem plaatsvindt, waarin met name de uitvoerende 
organisaties zich niet altijd herkennen. Hierdoor bestaat het risico van een sterk naar binnen 
gericht beleidsproces (Bekkers, 1994). Weerstand is dan vaak het resultaat en daarmee een 
gebrekkige effectiviteit. 
 
Er is verder een sterk geloof in de rol van  wetenschappelijke kennis als grondslag voor beleid 
en sturing. Rationaliteit is daarom het toverwoord. Veel belang wordt gehecht aan een goede 
beleidstheorie, waarin oorzaak-gevolg en doel-middel relaties helder in kaart zijn gebracht en 
wetenschappelijk zijn onderbouwd. De vraag is echter of deze theorie voorhanden is. Ook kan 
ze niet altijd politiek gewenst zijn. Verder zien we dat kennis vergaard wordt door de 
ontwikkeling van allerlei monitoringsystemen op grond waarvan het verloop van de uitvoering in 
de gaten kan worden gehouden, zodat eventueel kan worden bijgestuurd c.q. gehandhaafd kan 
worden (WRR, 1988; De Kool, 2007).  
 
Het object van sturing zijn de bedrijfsprocessen binnen een organisatie (de zogenaamde 
‘throughput’). In dit geval zou het dan gaan om de gerichte beïnvloeding van de 
onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering in de onderwijsinstellingen. Door middel van allerlei 
instructies, normstellingen en planvorming wordt getracht het verloop en de inhoud van deze 
bedrijfsprocessen in een gewenste richting te beïnvloeden. Doorgaans uit zich dit in vrij 
gedetailleerde regelgeving die in allerlei eventualiteiten en uitzonderingssituaties dient te 
voorzien, of daarop moet reageren. Hierdoor neemt de hoeveelheid regels en normen 
eveneens toeneemt. Het gevolg is vaak een uitdijend en weinig transparant netwerk van allerlei 
gedetailleerde en met elkaar samenhangende maar niet altijd op elkaar afgestemde regels en 
normen. Dit leidt niet alleen tot een explosie aan administratieve lasten maar ook tot een 
voortdurende roep om meer en betere, interne coördinatie (Den Hoed et al, 1983).  
Verder laat onderzoek zien dat sturing van bovenaf op grond van uniforme regels en normen 
die steeds verdere verfijnd moeten worden, leidt tot een vernietiging van lokale leervermogens 
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en de lokale intelligentie (zie bijvoorbeeld Scott, 1998). Deze worden niet als zodanig herkend 
of benut, maar wordt eerder gezien als ‘zand in de machine’. 
 
Robuustheid 
Robuustheid wordt in deze sturingsbenadering vooral gezien als het vermogen om uniforme 
regels en normen te ontwikkelen en te handhaven. Zij ontlenen hun gezag en geldigheid aan 
het feit dat ze van ‘bovenaf’ zijn opgelegd en worden gehandhaafd. Robuustheid veronderstelt 
niet alleen stabiliteit maar ook adaptiviteit. Adaptiviteit wordt vooral opgevat als het vermogen 
om steeds weer in allerlei specifieke (uitzonderings-) situaties te kunnen voorzien en daarvoor 
specifieke regels te ontwikkelen. Toegepast op de situatie van het onderwijs betekent het sturen 
op grond van uniforme regels dat ze immers voor elke school in gelijke mate gelden en dat de 
scholen hun interne functioneren modelleren aan de hand van deze van bovenaf, bij wet 
opgestelde normen die steeds verder worden verfijnd. Het voordeel is dat daardoor 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid wordt gegarandeerd. 
 
Doorgaans geldt dat deze benadering van sturing effectief is onder twee condities. Ten eerste 
wanneer er sprake is van een crisis (vergelijk Mintzberg, 1979; Bekkers, 1996). Centralisatie 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden biedt in dat geval de mogelijkheid om snel 
en gericht van bovenaf te kunnen ingrijpen. Immers de vijandigheid van de situatie vraagt dit. 
Ten tweede kan klassieke sturing soelaas bieden, indien het gaat om relatief getemde 
problemen waarvoor een pasklaar en effectief antwoord is ontwikkeld. Sturing is dan vooral 
gericht op het routinematig bijsturen en onderhouden van de te in te zetten instrumenten. Een 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het sturen op het aantal verplichte lesuren. Daarbij past het 
beeld van de overheid als een ‘machine-bureaucratie’ (Mintzberg, 1979). Probleem is echter dat 
veel beleidsproblemen een ongetemd karakter hebben: niet altijd is duidelijk wat achterliggende 
oorzaken zijn, welke factoren verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van welke effecten, welke 
interventies welke gewenste en ongewenste effecten hebben, terwijl de normatieve grondslag 
op grond waarvan opgetreden wordt, ook onderwerp van politieke discussie is. 
 
Elementen van deze vorm van sturing zien we bijvoorbeeld terug in het rapport van de 
commissie-Dijsselbloem (2007:128-141). De basisvorming zou gezien kunnen worden als een 
vorm van klassieke sturing die gericht was op het veranderen van de werkprocessen binnen het 
voortgezet onderwijs. Een aantal valkuilen van deze vorm van sturing zien we terug in de 
analyse van de commissie. Er is sprake van een relatief eenzijdige (dus gemonopoliseerde) 
probleemdefinitie. Goed onderzoek naar de aard van de problemen waarop de basisvorming 
een antwoord moest geven en daarmee een bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van een 
beleidstheorie was echter afwezig, of zelfs niet gewenst. Er was sprake van een sterke politieke 
fixatie op ambities en doelstellingen, waardoor de politiek ook in de vrijheid van de scholen trad 
en intervenieerde op de inhoud en verloop van de didactische processen (dit wil zeggen de 
bedrijfsprocessen op de scholen). Daarnaast maakten lokale omstandigheden duidelijk dat de 
uitvoering complex was, terwijl de scholen tegelijkertijd genoodzaakt waren om zich te 
conformeren aan deze opgestelde normen en werkwijzen. Hierdoor werd het vermogen om te 
kunnen leren (zowel op lokaal niveau als op collectief niveau) vernietigd. Hoewel van de ene 
kant werd gestuurd via relatief lege raamwetten, werd deze van de andere kant echter door 
middel van lagere regelgeving (amvb’s en nadere regels) werd gedetailleerd ingevuld. 
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2.2.2 Van monocentrische naar polycentrische sturing 

Bovenstaande kanttekeningen hebben in de bestuurskunde en in de praktijk van het openbaar 
bestuur geleid tot een zoektocht naar nieuwe vormen van sturing die we polycentrische sturing 
kunnen. Kenmerkend voor polycentrische sturing is de idee dat sturing plaats vindt vanuit 
verschillende sturende centra, waarvan de overheid er slechts één is; terwijl diezelfde overheid 
ook weer uit allerlei sturende centra bestaat (Teisman, 1992). 
 
In het denken over deze nieuwe vormen van sturing is er sprake van een relativering van het 
sturende vermogen van de overheid. Belangrijk is om oog te hebben voor de grenzen van 
sturing en te erkennen dat organisaties of sectoren over zelfsturende vermogens beschikken. In 
het laatste geval gaat het vooral om het mobiliseren van deze zelfsturende vermogens (ook wel 
meta-sturing genoemd, zie Bekkers & Van de Donk, 1989). Deze vorm van sturing wordt politiek 
vaak gelegitimeerd onder verwijzing naar het liberale of communautaristische gedachtegoed, 
waarin een terughoudende overheid wordt gepropageerd en er ruimte bestaat voor eigen 
initiatief en zelforganisatie. Tegelijkertijd kent Nederland een traditie waarin op grond van 
politieke leerstukken zoals het subsidiariteitsbeginsel en het principe van soevereiniteit in eigen 
kring, een grote autonomie is toegekend aan allerlei maatschappelijke organisaties. 
 
Bestuurskundig onderzoek - maar ook het werk van diverse parlementaire onderzoek- en 
enquêtecommissies – laat zien dat organisaties zich in de uitvoering van beleid niet gedragen 
als willoze en machteloze radertjes in een machine (voor een overzicht: Pressman & Wildavsky, 
1973; Korsten & Derksen, 1986; Maarse, 1986). Het opkomen voor de eigen belangen en 
posities maar ook de noodzaak om het eenmaal vastgestelde beleid alsnog aan te passen aan 
de specifieke omstandigheden, onderstreept dat deze organisaties over zelfsturende 
vermogens beschikken. Deze vermogens worden in deze nieuwe opvattingen over sturing niet 
als ‘stoorzender’ beschouwd maar worden gezien als een belangrijk aangrijpingspunt voor 
sturing.  
Verder maken deze studies duidelijk dat de overheid slechts één van de vele partijen is die 
invloed uitoefenen op wijze waarop maatschappelijke problemen worden aangepakt, al naar 
gelang de in het geding zijnde belangen, posities en taken. Daarbij geldt ook nog dat ‘de 
overheid’ niet bestaat: ook deze is gefragmenteerd en heeft verschillende uiteenlopende 
belangen te dienen. Kortom, fragmentatie is het toverwoord. 
Enerzijds gaat het om relatief autonome partijen, anderzijds zijn deze partijen wel afhankelijk 
van elkaar. De ene partij heeft namelijk hulpbronnen (bijvoorbeeld geld, kennis, bevoegdheden, 
relaties) ter beschikking die een andere partij ontbeert; hulpbronnen die moeten worden gezien 
als machtsbronnen op grond waarvan getracht wordt het te ontwikkelen of uit te voeren beleid 
in een bepaalde richting te beïnvloeden. Kennis en informatie zijn in dat verband ook vitale 
machtsbronnen die worden ingezet om posities, belangen en claims te ondersteunen. Vandaar 
dat tussen deze partijen een ingewikkeld spel ontstaat waarin overleg, onderhandeling, 
coalitievorming en ruil belangrijke spelelementen zijn. De verhoudingen tussen de betrokken 
partijen kunnen worden getypeerd in termen van een ‘netwerk’ of een ‘keten’.  
 
Dit heeft ook gevolgen voor de rol die doelstellingen in het beleidsproces spelen en de 
openheid c.q. geslotenheid van beleidsprocessen. Doelstellingen zijn niet het startpunt voor 
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bijvoorbeeld het overleg tussen de betrokken partijen. Zij zijn de uitkomst van een proces van 
gemeenschappelijke beeldvorming over nut en noodzaak van een bepaald gewenst 
overheidsoptreden. Op deze manier wordt voorkomen dat er sprake is van een mogelijke 
monopolisering van de definitie en aanpak van problemen waarin partijen die een belangrijke rol 
spelen in de uitvoering, zich niet herkennen.  
Vandaar dat in de zoektocht naar nieuwe vormen sturing meer oog bestaat voor enerzijds de 
pluriformiteit van probleemdefinities en aanpakken en anderzijds voor het streven te komen 
naar een gedeeld beeld van de werkelijkheid (Teisman, 1992; Bekkers, 1994). Sturing wordt 
dan gezien als het organiseren van samenhang en samenspel in ketens en netwerken ten 
einde processen van gedeelde beeldvorming over de aard en aanpak van bepaalde 
vraagstukken mogelijk te maken. Om dit echter mogelijk te maken is het wel belangrijk dat 
nagedacht over de vraag, wie dit proces regisseert.  
 
De notie van zelfsturing en zelfregulering als aangrijpingspunt voor sturing wordt dan op 
verschillende manieren uitgewerkt. De mate van zelfsturing varieert echter, en daarmee ook de 
mate waarin er ruimte is voor andere probleemdefinities en aanpakken (Snellen, 1987).  

2.2.3 Sturing op in- en outputparameters 

Deze vorm van sturing richt zich op het formuleren van eisen die aan de input of de 
output/outcomes van een organisatie worden gesteld. Eisen worden echter gesteld aan het 
functioneren van de organisatie (Snellen, 1987). Hierdoor neemt de sturingslast af. In de praktijk 
zien we echter dat deze vorm van sturing wordt gezien als een vorm van ‘verlichte klassieke 
sturing’ waarbij er de facto sprake is van een hiërarchische positiebepaling: het gaat namelijk 
om centraal vastgestelde input- en output/outcomeparameters. De aan te sturen organisaties 
hebben echter wel de ruimte gekregen om binnen bepaalde kaders hun eigen afwegingen te 
maken. Er is dus sprake van zelfsturing binnen van bovenaf vastgestelde kaders, kaders die 
meestal aangeven welke prestaties moeten worden geleverd (De Bruijn, 2001).   
Bij sturing op basis van inputparameters geldt dat voor de realisatie van bepaalde diensten een 
budget ter beschikking wordt gesteld, doorgaans in de vorm van een ‘lump sum’. De besteding 
van de ‘lump sum’ is vrij. Met betrekking tot de output kunnen eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten c.q. het gewenste voorzieningenniveau 
(bijvoorbeeld het aantal afgeleverde diploma’s ) en de effecten (outcomes) die daarmee worden 
gerealiseerd (bijvoorbeeld voorzien in behoefte van de arbeidsmarkt). We zien dat binnen deze 
vorm van sturing vaak gebruik wordt gemaakt van de volgende, nauw met elkaar verweven 
sturingsinstrumenten: contractmanagement, budgettering, benchmarking en kengetallen.  
 
Voordelen 
Wat zijn de voordelen van deze vorm van sturing (De Bruijn, 2001; Denters, 2001)? Ten eerste 
kan meer maatwerk worden geboden; dit alles in het licht van de specifieke situatie waarin een 
organisatie zich bevindt en de doelgroepen die zij moet bedienen. Ten tweede stimuleert het 
innovatie en ondernemerschap. Prestatiesturing kan er bijvoorbeeld toe leiden dat scholen hun 
blik naar buiten keren, waardoor ze nieuwe doelgroepen, nieuwe vormen van dienstverlening 
en nieuwe mogelijkheden voor voorzieningen zien. Ook kan het aanleiding zijn om de kwaliteit 
van de organisatie onder de loep te nemen. Een derde voordeel is dat het kan leiden tot een 
verbetering van de transparantie van en de verantwoording over de bereikte resultaten. Het 
werken met meetbare doelstellingen leidt er doorgaans toe dat de transparantie van de 
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organisatie en de daaraan ten grondslag liggende (bedrijfsvoering-) processen doorzichtiger 
worden, waardoor beter verantwoording kan worden afgelegd. Tenslotte kan deze vorm van 
sturing het leer- en oordeelsvermogen stimuleren. Meer systematisch kan inzichtelijk worden 
gemaakt waarom welke resultaten zijn bereikt. Hierdoor kan eerder en beter worden 
bijgestuurd.  
 
Nadelen 
Daar staan echter ook nadelen tegenover (Bekkers, 1994; Smith, 1995; Borderwijk & Klaassen, 
2000; De Bruijn, 2001; Van Thiel & De Leeuw, 2003). Ten eerste hebben organisaties vaak de 
neiging hebben om slechts die doelen en prestaties na te streven die relatief gemakkelijk te 
formuleren zijn of die beloond worden (bijvoorbeeld door middel van bonussen). Het gevolg is 
risicomijdend gedrag, waardoor er ook weinig prikkels voor innovatie en ondernemerschap zijn. 
Dit kan worden voorkomen door deze input- en outputnormen van bovenaf op te leggen. De 
ervaring leert echter dat organisaties die zich niet herkennen in de aan hen gestelde normen, 
weerstand gaan organiseren. Vooral via de te verstrekken informatie trachten ze de sturende 
werking van deze normen te ondermijnen. Een ander gevolg is het ontstaan van de 
zogenaamde prestatieparadox:  er is een kloof tussen enerzijds de gepresenteerde prestaties 
die op papier wellicht indrukwekkend zijn en anderzijds de feitelijke maatschappelijke prestaties 
die fors tegenvallen (Van Thiel & De Leeuw, 2003).  
Ten tweede bestaat het risico dat naarmate een prestatie-indicator eenmaal is ontwikkeld, hij 
een eigen leven gaat leiden waarop organisaties zich vervolgens eenzijdig gaan richten. Zij 
dragen daarmee bij aan een bepaalde vorm van fixatie. Alleen de werkelijkheid die in prestatie-
indicatoren is gevat, wordt door beleidsmakers gezien als betekenisvol. Het feit dat 
outputsturing een voorkeur heeft om de geleverde prestaties uit te drukken in meetbare 
grootheden kan ertoe leiden dat alleen die prestaties worden gedefinieerd die gekwantificeerd 
kunnen worden. Hierdoor vindt een reductie van de werkelijkheid plaats, omdat de statistisch 
geaggregeerde werkelijkheid die in de prestatie-indicatoren tot uitdrukking wordt gebracht, geen 
recht doet aan de complexiteit, multi-dimensionele en kwalitatieve aard van veel 
maatschappelijke vraagstukken en de specifieke context waarbinnen een organisatie moet 
opereren. Hierdoor kan een vorm van schijntransparantie ontstaan. Dit speelt vooral bij die 
organisaties waarbij de prestaties vooral geduid moeten worden in termen van kwaliteit, zoals 
zeker in het onderwijs het geval is. Dit wordt nog lastiger als het kwaliteitsbegrip niet helder 
vaststaat en onderwerp van discussie is. Wat is bijvoorbeeld deugdelijk onderwijs? 
Ten derde kan in- en outputsturing bureaucratisering in de hand werken. Sturing op grond van 
budgettering en op grond van prestaties stelt hoge eisen aan de informatie die moet worden 
verzameld over de mate waarin bepaalde parameters zijn behaald of moeten worden 
meegenomen in een verdeelmodel voor de toekenning van budgetten. In veel gevallen gaat dit 
gepaard met aanzienlijke administratieve lasten en moeten nieuwe informatiesystemen worden 
geïnstalleerd of bestaande systemen worden aangepast. 
 
Robuustheid 
Robuustheid betekent in een dergelijke sturingsvorm - toegepast op de situatie van het 
onderwijs - dat het gaat het om het formuleren van universele input- en outputnormen voor alle 
categorieën van scholen. Adaptiviteit wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld scholen of 
universiteiten vrij te laten hoe ze deze normen wensen te realiseren.  
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2.2.4 Sturing door middel van incentives 

Een andere vorm van nieuwe sturing is sturing op grond van prikkels (‘incentives’). Door middel 
van gedragsbeïnvloedende, niet dwangmatige prikkels - bijvoorbeeld subsidies, boetes, 
belastingvoordelen en investeringspremies – wordt bijvoorbeeld een school verleid om een 
bepaald gewenst gedrag aan de dag te leggen. Incentives proberen de keuzen van scholen te 
beïnvloeden door een andere kosten-batenafweging te realiseren, zonder dat bepaalde keuzes 
wordt opgelegd, maar waarbij bepaald gedrag wordt beloond en ander gedrag wordt bestraft. 
Een voorbeeld van deze vorm van sturing is het VVE-beleid waarin subsidies worden verstrekt 
om taalachterstand bij allochtone kinderen gerichter aan te pakken.  
 
Voordelen 
Incentive-sturing heeft als voordeel dat het organisaties de ruimte geeft om een eigen afweging 
te maken, juist omdat dwang afwezig is. De eigen afwegingen en het daarbij passende 
referentiekader wordt gerespecteerd, waardoor incentive-sturing ruimte biedt voor een 
gedifferentieerde manier van sturen, daarbij ruimte biedend aan lokale afwegingen (De Bruijn & 
Ten Heuvelhof, 1991). Ook dit kan bijdragen aan het verminderen van weerstand, waardoor de 
effectiviteit kan toenemen.  
 
Nadelen 
Omdat incentive-sturing gericht is op het veranderen van de kosten/batenafweging van een 
actor is het echter de vraag, of een verandering in de verdeling van kosten en baten uiteindelijk 
wel van doorslaggevende betekenis is voor de uiteindelijke afweging die een actor maakt. Vaak 
zijn andere factoren doorslaggevender (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991). Het nadeel van 
incentive-sturing is dat vaak wordt uitgegaan van een eenvoudig stimulus-respons-model.  
Een ander probleem bij incentive-sturing is dat de facto geen resultaten worden geboekt en/of 
slechts optische gedragwijzingen worden bereikt (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2001). 
Bijvoorbeeld omdat bepaalde kosten ten gevolge van bijvoorbeeld een heffing kunnen worden 
afgewenteld. Ook kan bijvoorbeeld een subsidie op eerste gezicht succesvol zijn, wanneer 
gekeken wordt naar de benutting van de subsidieregeling, terwijl bij nader inzien blijkt dat 
datgene voor wie de subsidie in feite bedoeld was, nauwelijks worden bereikt.  
 
Robuustheid 
Op grond van deze overwegingen kunnen ook uitspraken worden gedaan over de vermeende 
robuustheid van deze vorm van sturing. De robuustheid van deze vorm van sturing is vrij gering, 
omdat slechts een prikkel wordt gegeven die mogelijkerwijs een andere kosten/baten-afweging 
in gang zet. De ervaring leert dat deze vorm van sturing doorgaans gekoppeld wordt aan 
andere vormen van sturing. 

2.2.5 Sturing door middel van structurering en procedurering 

Een andere vorm van sturing is sturing op de structurering en procedurering van de relaties en 
de interacties tussen partijen in een beleidssector. In dat geval wordt getracht de overleg-, 
onderhandelings-, ruil- en communicatieprocessen tussen de betrokken partijen op een 
dusdanige manier te organiseren dat zij bijdragen aan de beoogde doelstellingen van het 
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beleid, zonder dat deze doelstellingen dwingend worden opgelegd en worden ingevuld (Snellen, 
1987). In dit geval wordt ook vaak gesproken over netwerkmanagement (Koppenjan, De Bruijn 
& Kickert, 1993) of over institutioneel ontwerp (Goodin, 1998). Hierbij richt de sturing zich op:  

 het veranderen van de posities van bepaalde partijen in een netwerk, zoals het 
versterken van de informatiepositie van bijvoorbeeld ouders in het toegang krijgen tot 
informatie van de Onderwijsinspectie;   

 het veranderen van de relaties tussen bepaalde partijen in een netwerk, zoals de 
discussie die wordt gevoerd over het afschaffen van artikel 18 GW inzake de vrijheid 
van de organisatie van onderwijs op levensbeschouwelijke basis; en  

 het geven of veranderen van de spelregels tussen de betrokken partijen, zoals 
bijvoorbeeld het principe van hoor en wederhoor wanneer de Onderwijsinspectie haar 
oordeel over de kwaliteit van een school heeft geveld.  

 
Sturing gericht op structurering en procedurering van de relaties zien we ook nog op een ander 
manier terug, daar waar wordt gesproken over het creëren van een ‘level playing field’. Bij de 
privatisering en liberalisering van veel overheidsmonopolies zien we deze vorm van sturing 
terug. Sturing is dan gericht op het inrichten en waarborgen van bepaalde marktcondities die 
ervoor zorgen dat er sprake is van marktwerking en dus concurrentie. Aandachtspunten zijn dan 
de toe- en uittreding van marktpartijen, de prijsstelling en de kwaliteit van dienstverlening en de 
borging van het publieke belang door middel van onafhankelijk toezicht (WRR, 2001). 
 
Voordelen 
Door te sturen op posities, relaties en spelregels wordt getracht de uitkomsten van de 
onderlinge ruil-, onderhandelings- en communicatieprocessen in een bepaalde richting te 
sturen, zonder dat de uitkomst vaststaat. Sturing richt zich op het afbakenen van het speelvel, 
waarbinnen partijen een eigen sturingspraktijk en hun eigen beleid ontwikkelen op basis van 
zelfregulering. Het voordeel is dat elke partij zijn eigen belangen en referentiekaders, maar ook 
hulpbronnen kan inbrengen. Sturing door middel van structurering en procedurering is in feite 
gericht is om voor elke partij een ‘faire’ uitgangspositie te creëren.  
 
Nadelen 
Toch zitten enkele addertjes onder het gras (Bekkers, 2007). Ten eerste is het belangrijk om te 
kijken naar het realiteitsgehalte van de veronderstellingen die beleidsmakers hanteren en die 
gebruikt worden als argument om posities en relaties te veranderen. Zo is introductie van 
marktwerking vaak gebaseerd op het ideaaltype van de vrije markt en de consument als 
rationele actor. De praktijk is echter dat deze situatie vaak ook, nadat  marktwerking is 
geïntroduceerd, niet altijd voor handen is of nog lang op zich laat wachten c.q. moet worden 
afgedwongen door een toezichthouder; een situatie die vooral in het voordeel is van de reeds 
gevestigde partijen en hun belangen. Hierdoor is er niet altijd sprake van een gelijke 
uitgangsituatie voor elke partij, waardoor machtsongelijkheid ontstaat.  
Ten tweede kunnen ook allerlei ongewenste effecten ontstaan die voorheen niet voorzien waren 
op grond van normatieve model dat door beleidsmakers wordt gehanteerd. Zo heeft de 
concurrentie tussen zorgaanbieders vooralsnog vooral geleid tot een concurrentie op prijs voor 
bepaalde zorgpakketten en niet op kwaliteit. Daarmee is een belangrijke doelstelling van de 
liberalisering van de zorgverzekering vooralsnog niet behaald.  
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Ten derde veronderstelt het veranderen van de spelregels en positie van actoren in een sector, 
arena of netwerk dat bepaalde partijen hiermee instemmen en dus bewust een verlies aan 
invloed zullen accepteren. Een dergelijke verandering kan echter een bedreiging inhouden. Zij 
zullen daarom alle zeilen bij zetten om de te op te stellen spelregels ten dienste te laten zijn 
voor hun eigen voordeel, terwijl ze daarnaast er ook voor kunnen kiezen om de invoering van 
bijvoorbeeld een nieuw stelsel te traineren. Hoe wordt met deze weerstand omgegaan? Welke 
sancties worden dan toepast om te dit voorkomen? Een ander belangrijk en hiermee verweven 
aandachtspunt is de vraag: wie stelt de regels vast en hoe onafhankelijk worden deze regels 
vastgesteld? Zijn er bijvoorbeeld verborgen belangen? Een ander punt van aandacht betreft de 
borging van bepaald ‘zwakke belangen’ zowel in formele als in materiële zin.  
 
Robuustheid 
De robuustheid van deze vorm van sturing komt vooral tot uitdrukking in het opstellen van een 
aantal procesnormen die de positie, de relaties en spelregels vaststellen, zodat de betrokken 
partijen een gelijke startpositie hebben en machtsmisbruik wordt voorkomen. De adaptiviteit 
wordt gewaarborgd door het feit dat deze procesnormen niet de inhoud van het te voeren beleid 
voorschrijven maar dat partijen die inhoud, al naar gelang hun eigen en gezamenlijke 
overwegingen, zelf kunnen definiëren. Hierdoor kunnen ze dus ook sneller inspelen op allerlei 
veranderingen. 

2.2.6 Sturing op grond van gemeenschappelijke beeldvorming 

Een andere sturingsmodaliteit is sturing gericht op het faciliteren van gemeenschappelijke 
beeldvorming over de aard en omvang van een bepaald probleem en de wijze waarop deze 
problemen kunnen worden aangepakt. De sturing richt zich dan vooral op het bij elkaar brengen 
van partijen en het bieden van een platform waarbinnen overleg, onderhandeling en ruil kan 
plaats vinden (Snellen, 1987). In dat verband wordt ook wel gesproken over de coproductie van 
beleid. De bereikte consensus kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een convenant, een 
contract, maar soms ook in wet- en regelgeving. Vaak veronderstelt deze vorm van sturing een 
bepaalde vorm van structurering en procedurering die we zojuist hebben beschreven 
Coproductie van beleid, als uitkomst van een proces van gemeenschappelijke beeldvorming 
tussen partijen in een beleidsnetwerk, vertoont overigens ook een sterke verwantschap met 
‘interactieve beleidsvoering’. Hieronder verstaan we ‘het voeren van een beleid, waarbij de 
overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
andere overheden bij de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid 
betrekt. Daarbij is het van belang dat partijen met elkaar in dialoog treden’ (Pröpper & 
Steenbeek, 1998). Soms worden interactieve beleidsvoering en coproductie als synoniemen 
gebruikt; soms wordt interactieve beleidsvoering vooral gezien als een vorm vormen van sturing 
die gericht zijn op de participatie van burgers teneinde een beter inzicht te krijgen in de wensen, 
voorkeuren en behoeften van deze (groepen van) burgers, terwijl coproductie veel meer wordt 
gezien als het organiseren van samenspel tussen bepaalde organisaties en (belangen)groepen. 
Dat laatste wordt in de Engelstalige bestuurskundige literatuur ook wel aangeduid als 
‘governance’ (Rhodes, 1997; Papaddopoulos, 2003), terwijl in de Nederlandse praktijk dit 
proces vaak wordt aangeduid als ‘polderen’. 
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Voordelen 
Het voordeel van deze vorm van sturing is dat onderkend wordt dat maatschappelijke 
vraagstukken waarop het te ontwikkelen beleid een antwoord moet geven een pluriform 
karakter heeft. Deze pluriformiteit moet niet bestreden moet worden maar als uitgangspunt moet 
worden genomen. Dit impliceert dat partijen in staat worden gesteld om hun specifieke 
perspectief, hun probleemperceptie maar ook mogelijke aanpakken in te brengen. Hierdoor 
worden vaak nieuwe en andere kennis en ervaringen gemobiliseerd, waardoor een proces van 
probleemverrijking kan ontstaan. Nieuwe en andere oplossingen kunnen daardoor eerder voor 
het voetlicht worden gebracht. Daarnaast heeft deze vorm van sturing als voordeel dat de kans 
op weerstand in de uitvoering fors vermindert. Omdat partijen op basis van een gedeelde 
probleemdefinitie en aanpak gezamenlijk een beleidspraktijk ontwikkelen die recht doet aan de 
wederzijdse afhankelijkheden die tussen hen bestaan, staan de neuzen daarmee eerder in 
dezelfde richting en is steun eerder verzekerd (Bekkers, 1994; Teisman, 1997).  
 
Nadelen 
Daar staat echter tegenover dat ook het omgekeerde kan gebeuren: er ontstaat geen 
gemeenschappelijk beeld van de weg die moet worden bewandeld, waardoor het proces 
verzandt. Daarom wordt coproductie, in termen van schikken en plooien,  ook vaak geduid in 
term van ‘stroperigheid’ (Hendriks & Toonen, 1998). Patstellingen kunnen een adequate aanpak 
dan verhinderen. 
Een ander punt van kritiek betreft de vraag, welke actoren zijn betrokken in dit soort processen? 
Hoe representatief en gezaghebbend zijn ze? Hoe wordt omgegaan met ‘zwakke belangen’, 
hebben deze ook een stem? Vaak staan deze vormen van sturing vooral ten dienste van de 
gevestigde belangen, waardoor niet-geïnstitutionaliseerde belangen weinig kans krijgen hun 
stem te laten horen. Daarnaast is er kritiek op de verwaarlozing van de machtscomponent in dit 
soort van sturingspraktijken. Het is namelijk naïef zijn om te veronderstellen dat in processen 
van gemeenschappelijke beeldvorming macht afwezig zou zijn; dat er sprake zou zijn van een 
open en eerlijke dialoog, waarin partijen zich laten leiden door rede en argumentatiekracht. 
Een ander punt van aandacht is de mate waarin de eenmaal bereikte consensus wordt 
nageleefd en welke sancties zijn afgesproken bij niet naleving van de gemaakte afspraken en 
inspanningen.  
Ook de rol van overheid is hierin een lastige (Ringeling, 1990). Zij neemt hierin een op zijn minst 
dubbele positie in. Vaak brengt zijn de partijen bij elkaar, maar zit daarnaast als een 
inhoudelijke partij aan tafel met bepaalde belangen en taken, terwijl zij bovendien specifieke 
machtsbronnen kan inbrengen waarover andere partijen per definitie niet beschikken 
(bijvoorbeeld formele bevoegdheden). 
 
Robuustheid 
De robuustheid van dit model zit vooral in het draagvlak dat kan worden bereikt, zeker wanneer 
de bereikte consensus juridisch kan worden gecodificeerd. De robuustheid kan verder worden 
versterkt, indien deze vorm van sturing is ingebed in een stelsel van positie- en procesnormen. 
Dit versterkt de legitimiteit van de uitkomst. De adaptiviteit is gewaarborgd in het feit dat er 
ruimte is voor het inbrengen van verschillende probleemdefinities en aanpakken en dat in en 
door overleg en onderhandeling op maat gesneden oplossingen kunnen worden gerealiseerd. 



 

 15 

2.3 Balans en reflectie 

Laten we de kenmerken van deze klassieke en nieuwe vormen van sturing nog een keer op een 
rijtje zetten, zodat duidelijk is waarin ze zich van elkaar onderscheiden. 

VERONDERSTELLINGEN 

T.A.V. STURING 
KENMERKEN VAN MONOCENTRISCHE 

STURING 
KENMERKEN VAN POLYCENTRISCHE  STURING 

Politiek-ideologische 
legitimatie 

Maakbaarheid en vooruitgang. De 
overheid als ‘maatschappelijke 
probleemoplosser’. Overheid 
bovengeschikt aan de samenleving. 

Terugtred van de overheid als 
maatschappelijke probleemoplosser. Neo-
liberale gedachten over marktwerking. 

Sturend vermogen van 
de sturende organisatie 

Sturend vermogen wordt vooral 
gezien als een 
structureringsvraagstuk van de 
sturende organisatie: de organisatie 
als machine, piramide en doelboom. 

Weinig aandacht. In eerste instantie vooral 
gericht op interne bedrijfsvoering 

Zelfsturend vermogen 
van organisaties en 
maatschappelijke 
sectoren 

Weinig tot geen aandacht voor 
zelfsturend vermogen van 
organisaties en sectoren. Deze zijn is 
immers maakbaar. 

Zelfsturend vermogen van organisaties en 
sectoren wordt onderkend en tot 
uitgangspunt voor sturing genomen. Sturing 
op hoofdlijnen en op afstand. De overheid 
slechts een actor in het brede beleidsnetwerk 
van actoren. 

Object en context van 
sturing 

Object zijn interne bedrijfsprocessen 
(‘throughput’). De maatschappelijke 
context is gericht te beïnvloeden, 
vooral door goede informatie.  

Relatieve autonomie enerzijds en 
wederzijdse afhankelijkheid van partijen in 
een beleidsnetwerk is kenmerkend voor de 
context voor sturing. Object van sturing is het 
zelfsturende vermogen. 

Kennis en informatie Rationaliteit als toverwoord. Groot 
vertrouwen in kennis en informatie ter 
vergroting van de rationaliteit van 
beleidsprocessen. 

Kennis en informatie als machtsbron, gericht 
op bescherming positie in netwerk. Kennis en 
informatie is beperkt. Meerdere 
perspectieven en rationaliteiten liggen aan 
sturing ten grondslag. 

Sturingsmodaliteiten en  
–instrumenten 

Sturing gericht op de gedetailleerde 
beheersing (‘command and control’) 
van processen en ontwikkelingen 
door middel van wet- en regelgeving 
en planning. 

Sturingsmodaliteiten zijn gericht op: 
a) sturing op sleutelparamaters aan de 

input en outputzijde van organisaties 
door middel van budgetfinanciering, 
contractmangement en prestatiesturing; 

b) sturing door middel van incentives; 
c) sturing gericht op procedurering en 

structurering van de relaties in een 
beleidsnetwerk en de creatie ‘level 
playing fields’; 

d) sturing gericht op gemeenschappelijke 
beeldvorming door middel van 
communicatie, overleg en 
onderhandeling en interactieve 
beleidsvoering. 

Tabel 1: Kenmerken van klassieke en nieuwe vormen van sturing (Bekkers, 2007) 
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De eerste onderzoeksvraag in dit paper had betrekking op de vraag naar de mogelijkheid om 
een stabiel sturingsconcept te kunnen ontwikkelen dat zowel robuust als flexibel is. In de 
bespreking van de verschillende vormen van sturingsvormen hebben we dit telkens 
aangegeven. Maar er zijn nog andere overwegingen die in dit verband relevant zijn. 
 
Mengvormen 
In deze paragraaf hebben we laten zien dat er verschillende vormen van sturing zijn en dat de 
condities waaronder ze effectief zijn, varieert. Bovendien gaat het om ideaaltypische 
beschrijvingen. In de praktijk zien we vaak allerlei mengvormen ontstaan. Daarbij geldt dat de 
combinatie van vormen elkaar kan versterken omdat sterke kanten worden versterkt, of dat 
zwakke kanten kunnen worden gecompenseerd. Ook hierdoor ontstaat stabiliteit. Tegelijkertijd 
kan het ook leiden tot allerlei spanningen, omdat bepaalde sturingsvormen juist gebaseerd zijn 
op uiteenlopende opvattingen over bijvoorbeeld nut en noodzaak van zelfsturing.   
 
Vereiste variëteit 
Verder is het belangrijk om op te merken dat in de sturingstheorie ook “Ashby’s law of requisite 
variety” (de wet van de vereiste variëteit)  wordt omarmd (Asby, 1956). Deze houdt in dat 
variëteit alleen maar hanteerbaar kan worden gemaakt, indien bijvoorbeeld een ministerie een 
gevarieerd aanbod van sturingsmodaliteiten en instrumenten inzet, daarbij rechtdoende aan de 
grote hoeveelheid van specifieke situaties waarmee ze wordt geconfronteerd. Variëteit vraagt 
namelijk niet om meer uniforme normen maar om variëteit. Dit veronderstelt tevens ruimte wordt 
gelaten aan zelfregulering en zelforganisatie, waardoor  beter kan worden ingespeeld om de 
specifieke situatie waarin een organisatie zich bevindt en de specifieke doelgroepen die zij moet 
bedienen. Onderzoek laat zien dat het belangrijk is deze lokale intelligentie niet te vernietigen 
maar juist te stimuleren en te faciliteren (Scott, 1998).  Sturingsarrangementen die deze variëteit 
tracht te beheersen en tracht te reguleren op grond van uniformiteit, zullen namelijk onder zijn 
eigen sturingslast bezwijken, omdat ze telkens weer hun uniforme normen moet bijstellen op 
veranderende situaties. Ook de implementatieliteratuur laat dit voortdurend zien.  
 
Gevarieerde effectiviteit 
Dit betekent ook dat we terughoudend moeten zijn om generieke uitspraken te doen over de 
effectiviteit van bepaalde vormen en combinaties van sturing. Effectiviteit is daarmee 
contextueel bepaald, hetgeen ook gevolgen heeft voor de robuustheid van sturing. Dit betekent 
dat de effectiviteit van bijvoorbeeld sturing op in- en output in de ene onderwijssector misschien 
meer soelaas biedt dan in de andere. Verder is het belangrijk om te beseffen dat de effectiviteit 
van sturing door de overheid mede bepaald wordt door de sturende interventies die 
bijvoorbeeld scholen en hun besturen zelf ondernemen, deels op eigen initiatief, deels in reactie 
op of deels in anticipatie op de sturingspogingen van bijvoorbeeld het ministerie. Kortom, het 
feit dat er in een sector tal van sturende centra bestaan die allen trachten bepaalde 
ontwikkelingen te beïnvloeden in een door hen gewenste richting, betekent dat het zeer lastig is 
om generieke uitspraken te doen over de effectiviteit van bepaalde sturingsbenaderingen.  
 
Sturing is ook politiek bepaald 
Tegelijkertijd dient echter wel te worden onderkend dat sturing geen neutrale aangelegenheid 
is, omdat het gebaseerd is op bepaalde, normatieve opvattingen over de rol en de positie van 
de overheid. Hoe uiteindelijk gestuurd zal worden is daarmee uiteindelijk een politieke keuze, 
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zeker als het gaat om onderwerpen die volop in de politieke belangstelling staan. De 
robuustheid van een sturingsvorm is dus ook afhankelijk van de vraag, of er sprake is van een 
politiek-ideologische consensus omtrent nut en noodzaak van sturing. Naarmate het echter gaat 
om ontembare problemen, is de kans hierop kleiner.  
 
Klassieke sturing heeft ook zijn waarde 
Niet alleen gaat het in de praktijk vaak om combinaties van sturing die toegesneden moeten zijn 
op de specifieke situatie (context) waarbinnen gestuurd wordt. Afhankelijk van de situatie kan 
bijvoorbeeld heel doelbewust gekozen worden voor een klassieke interventie, bijvoorbeeld om 
een patstelling te doorbreken, ook al zijn deze vormen sturing slechts beperkt houdbaar 
(Teisman, 2005). Een voorbeeld zien we terug in de nieuwe wet die de minister van Verkeer en 
Waterstaat als even vorm van directe regulering inzet, om de stroperigheid rondom de aanpak 
van files op bepaalde trajecten te doorbreken. Kortom, impasses en crises kunnen de weg 
vrijmaken voor centrale, top-down interventies, die de kaarten op nieuw schudden (posities, 
relaties en spelregels veranderen hierdoor), waardoor een nieuwe ronde van veel meer op 
coproductie gerichte vormen van sturing een grotere kans van slagen hebben (Teisman, 2006). 
Een klassieke interventie kan ook gericht zijn op het bij wet veranderen van de posities en 
relaties tussen partijen, waardoor bepaalde partijen meer gewicht in de schaal kunnen leggen. 
Door bijvoorbeeld het speelveld anders te ordenen kunnen bepaalde uitkomsten meer kans 
hebben dan voorheen het geval zou zijn geweest (Goodin, 1998).   
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3 BEELDEN VAN EEN VERANDERENDE 
SAMENLEVING  

Sturing vindt plaats in een bepaalde context. Deze context wordt niet alleen gevormd door de 
specifieke kenmerken van een beleidssector maar wordt ook gevormd door een aantal, meer 
fundamentele veranderingen die zich in de samenleving aftekenen. In deze paragraaf wordt een 
aantal beelden van een veranderende samenleving geschetst. Daarbij zullen we telkens 
aangeven welke consequenties deze veranderingen hebben voor sturing. 

3.1 De versplinterde samenleving 

Kenmerkend voor de ontwikkeling van de moderne samenleving is een proces van verregaande 
functionele differentiatie, dat gebaseerd is op een proces van maatschappelijke specialisatie en 
arbeidsdeling. Dit proces kunnen we ook duiden in termen van structurele versplintering, 
waardoor niet alleen het aantal (hyper) gespecialiseerde organisaties exponentieel is gegroeid 
maar ook de toegenomen (wederzijdse) afhankelijkheid tussen deze organisaties (Mayntz, 
1987). Een mooi voorbeeld van deze specialisatie en fragmentatie is de explosieve groei van 
het aantal masteropleidingen in het hoger onderwijs. Tegelijkertijd zien dat ook de 
afhankelijkheid tussen deze gespecialiseerde organisaties steeds kritischer wordt voor hun 
individuele taakvervulling. Ook in het onderwijs zien we dit terug. ROC’s kunnen hun taken 
alleen maar goed vervullen, indien ze kunnen rekenen op de medewerking van regionale 
bedrijven (zoals het midden- en kleinbedrijf)  en non-profitorganisaties (bijvoorbeeld in de 
kinderopvang),terwijl deze laatste ook weer belang hebben bij de instroom van gekwalificeerd 
personeel. De aanpak van langdurig en ongeoorloofd schoolverzuim kan alleen maar worden 
aangepakt als scholen met andere organisaties (de gemeente in verband met leerplicht, 
hulpverleners en eventueel de politie) samenwerken.  
Deze versplintering, die ook wel wordt aangeduid in termen van ‘georganiseerde complexiteit’ 
(Willke, 1984), heeft op zijn minst drie consequenties die ook voor de sturingsopgave van het 
ministerie relevant zijn. Ten eerste is er sprake van een fundamenteel rationaliteitstekort, 
hetgeen de effectiviteit van overheidssturing per definitie ondermijnt. Onze kennis om deze 
complexiteit te doorgronden schiet te kort, de beschikbare kennis is vaak omstreden en 
beleidsmakers verzuipen in de hoeveelheid beschikbare kennis en informatie die hen wordt 
aangereikt of die kan worden ontsloten (Luhmann, 1984; Hoppe, 1989; Van Gunsteren & Van 
Ruyven, 1993). Op grond van welke kennis sturen we eigenlijk? Ten tweede zorgt deze 
georganiseerde versplintering tot een gespecialiseerde, dus beperkte blik op de werkelijkheid. 
Blikvernauwing is het resultaat. Vandaar de roep ook om integraal beleid, hetgeen bepaalde 
eisen stelt aan de wijze waarop gestuurd moet worden. Ten derde zorgt deze versplintering 
ervoor dat de roep om samenwerking alleen maar toeneemt. Dit uit zich onder meer in de vraag 
naar regie, ketenmanagement en netwerksturing. De vraag is echter, wanneer en onder welke 
condities zijn organisaties bereid om daadwerkelijk gezamenlijk op te trekken. De 
sturingsopgave beperkt zich derhalve niet alleen tot de vraag hoe bepaalde maatschappelijke 
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ontwikkelingen inhoudelijk kunnen worden beïnvloed. Het gaat ook om een procesmatige 
uitdaging: hoe kan ik ervoor zorgen dat de neuzen in dezelfde richting gaan? 
 
Kenmerkend voor de versplinterde samenleving is tevens dat er sprake is van politiek-culturele 
versplintering en die onder meer tot uitdrukking komt in de betekenis die waarden en normen 
hebben voor de inrichting van de samenleving en het handelen van mensen, groepen van 
mensen maar ook politieke partijen. Door ontideologisering en ontzuiling zien we dat de 
richtinggevende rol van normatieve kaders op grond waarvan de samenleving, en in het 
bijzonder het onderwijs, konden worden ingericht aan betekenis hebben ingeboet; ook bestaat 
al bestaat er nog steeds een behoefte aan ‘grote verhalen’. Dit type van versplintering zien we 
terug in de poging van bijvoorbeeld het onderzoeksbureau Motivaction om de politiek en 
sociaal-culturele oriëntatie van burgers te vatten in vier burgerschapsstijlen (de 
plichtsgetrouwen, de verantwoordelijkheden, de pragmatici en de buitenstaanders).  
Daarnaast zien onder invloed van het proces van individualisering, de opkomst van een steeds 
mondiger wordende burger. Dit proces van emancipatie zorgde ervoor dat burgers zich steeds 
kritischer opstellen ten opzichte van het beleid en de prestaties van de overheid en steeds beter 
en sneller in staat zijn om hun claims te verwoorden. We zien dit bijvoorbeeld terug in de 
emancipatie van de middelbare scholieren die via het LAKS hun stem laten horen. 
Individualisering, ontideologisering en ontzuiling hebben onder meer bijgedragen aan het 
functieverlies van politieke partijen.  
 
Implicaties voor sturing 
Wat impliceert deze politiek-culturele en structurele versplintering voor sturing? Ten eerste laat 
het zien dat de politieke waarden die in het geding zijn en die overheidssturing legitimeren 
minder van zelfsprekend zijn en minder gevat kunnen worden in allerlei richtinggevende 
schema’s. Ten tweede heeft dit ook gevolgen voor het gezag waarmee de politiek haar primaat 
zou kunnen laten gelden. Tegelijkertijd laat de vergaande structurele versplintering van de 
samenleving ons zien dat de context waarin overheden moeten sturen, er een is van 
georganiseerde fragmentatie en complexiteit. Dit relativeert de effectiviteit van sturing 
verregaand. 

3.2 De netwerksamenleving  

De netwerksamenleving is een tweede metafoor die tracht aan te geven hoe de samenleving 
verandert (Castells, 1996, 1997, 1998).  Kenmerkend voor het ontstaan van de overgang van 
de (post)industriële naar de netwerksamenleving is volgens Castells (1996) de verandering in 
productietechnologie en de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. In de netwerksamenleving zijn 
kennis en informatie de belangrijkste grondstoffen geworden, terwijl informatie- en 
communicatietechnologie de belangrijkste instrumenten zijn die worden ingezet om deze kennis 
en informatie te verzamelen, te verwerken, te bewerken en te verspreiden. Het internet maakt 
dit in een oogopslag duidelijk. Bovendien gaat het om technologie die is doorgedrongen tot in 
de haarvaten van de samenleving, en dat geldt ook voor de overheid, zeker als we kijken naar 
de grote uitvoeringsorganisaties zoals Cfi en IB Groep. Als gevolg hiervan zien we dat in de 
netwerksamenleving de productie van diensten steeds belangrijker is geworden, te meer daar in 
de productie van deze diensten een belangrijk informatieverwerkend aspect zit, waarvoor 
steeds meer kennis nodig is. Dit heeft dus ook gevolgen voor de maatschappelijke en 
economische betekenis die we aan het onderwijs toekennen. 
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Het feit dat deze kennis en informatie gedigitaliseerd kan worden en dus gemakkelijk 
getransporteerd en bewerkt kan worden (Negroponte, 1995) zorgt ervoor dat diensten in 
toenemende ‘footloose’ zijn: digitale verbindingen zorgen ervoor dat ze waar ook ter wereld 
kunnen worden voortgebracht. Voor bedrijven zoals KLM is het daarom relatief gemakkelijk om 
hun informatiewerking en administratie in India onder te brengen. Vandaar dat globalisering van 
markt- en productie- en consumptieverhoudingen een tweede kenmerk van de 
netwerksamenleving. Kenmerkend voor deze productieverhoudingen is verder het bestaan van 
zogenaamde ‘flows’ : eindeloze, wereldwijde stromen van allerlei informatieverwerkende 
processen die gericht zijn op de productie van digitale producten zoals kapitaal, beelden, 
kennis, informatie, geluiden en communicatie (Castells, 1996:412). Deze ‘flows’ komen samen 
in allerlei knooppunten. Veelal zijn deze knooppunten lokaal georganiseerd en worden ze 
gedragen door grote steden of grootstedelijke gebieden (zoals de Randstad maar ook London, 
New York en Tokio), terwijl hun economische betekenis verder reikt dat de specifieke regio 
waarin ze gelegen zijn. Globalisering van markt-, productie- en consumptieverhoudingen 
relativeert echter wel de centrale rol van de nationale staat in termen van het ordenen en 
reguleren van deze verhoudingen. Niets voor niets spreekt de WRR (1995) in dit verband over 
een ‘staat zonder land’. Dit heeft dus ook gevolgen voor het sturingspotentieel van een 
nationale overheid. 
 
De aantrekkelijkheid van deze knooppunten wordt niet alleen bepaald door de aard van de 
activiteiten die plaats vinden maar ook door de lokale c.q. regionale kennisinfrastructuur waarin 
scholen, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten een belangrijke rol spelen 
(Sassen, 1994). Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende concurrentie tussen deze 
knooppunten. Dit betekent dat ook de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de 
regionale kennisinfrastructuur inzet wordt in deze concurrentiestrijd. 
Niet alleen kennis en informatie zijn ‘footloose’ geworden. Deels geldt dit ook voor een nieuwe 
generatie van hoogwaardige kenniswerknemers die niet alleen veel flexibeler zijn geworden in 
de soort van arbeidsrelaties die ze aangaan maar die ook veel mobieler zijn geworden.  
 
Een ander kenmerk van de netwerksamenleving is het feit dat deze samenleving winnaars en 
verliezers kent. Dit uit zich met name in de sociale en economische uitsluiting van mensen. 
Castells (1996) noemt dit de ‘Vierde Wereld’. Deze kloof tussen de ‘have and have nots’  is niet 
alleen regionaal of continentaal bepaald omdat sommige regio’s niet deel uitmaken van de 
netwerksamenleving zoals bijvoorbeeld grote delen van Afrika of Noord-Korea. De ‘Vierde 
Wereld’ is echter ook manifest in de grootstedelijke hoogontwikkelde gebieden binnen de 
netwerksamenleving. Dan doelt Castells op het bestaan van allerlei verpauperde wijken s in 
deze gebieden, waarin met name allochtone groepen jongeren weinig perspectief hebben. 
Onderwijs zou hen wel dat perspectief kunnen bieden. 
 
Implicaties voor sturing 
Wat betekent dit voor de sturing van het onderwijs? Ten eerste laat het zien dat de kwaliteit van 
het onderwijs en de kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur moeten worden gezien als een 
vitale concurrentiebron in een wereldwijd opererende, vooral op diensten gebaseerde 
economie. Ten tweede laat het zien dat het onderwijs zelf ook internationaliseert en dat 
concurrentie tussen onderwijsinstellingen (zeker voor hogescholen, universiteiten en 
onderzoeksinstellingen) steeds internationaler wordt. Is het onderwijs in staat om hierop in te 
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spelen? In het verlengde hiervan kan ook worden gesteld dat de internationalisering van het 
onderwijs de mate waarin een nationale overheid het onderwijs kan sturen kleiner maakt. Ten 
derde laat zien dat onderwijs ook een belangrijk instrument is in het voorkomen van sociale en 
economische uitsluiting.  

3.3 De risicosamenleving 

De risicosamenleving is een derde metafoor die iets zegt over de aard van onze samenleving in 
de 21ste eeuw. Rampen, calamiteiten en ander gevaren zijn zo oud als Methusalem. Brand, 
oorlog, hongersnood en overstromingen zijn van alle tijden en alle plaatsen. Toch is de aard 
van de risico’s waarmee we als samenleving worden geconfronteerd volgens Beck (1999) 
verandert. Het proces van modernisering – van de opkomst van de industriële samenleving 
naar de netwerksamenleving – heeft namelijk andere risico’s gecreëerd, terwijl de waardering 
van deze risico’s eveneens is veranderd. Wat is namelijk het geval?  
De risico’s die samenhangen met verregaande (hyper)modernisering van onze samenleving 
kenmerken zich ten eerste door het feit dat de gevolgen van een crisis in tijd en plaats 
onbeperkt zijn. De BSE crisis in Engeland laten zien hoe lokale beslissingen (namelijk het 
voeren van schapenbotten aan koeien teneinde op een goedkope manier vlees te genereren 
voor de export) een wereldwijde bedreiging voor tientallen jaren voor de volksgezondheid kan 
inhouden. In de woorden van Beck (1999: 54,77): “it becomes an event with a beginning and no 
end; and open end festival of creeping, galloping and overlapping waves of destruction”.  Ten 
tweede bestaat er geen eenduidige relatie meer tussen oorzaak en gevolg. Hierdoor is de 
schuld- of aansprakelijkheidsvraag niet langer meer eenvoudig te herleiden tot één enkele actor 
en de beslissingen die hij of zij heeft genomen. Het gaat veeleer gaat om een diffuus netwerk 
van actoren met wederzijdse afhankelijkheden en met gespreide verantwoordelijkheden die 
vaak ambigue relaties met elkaar onderhouden (Beck, 1999:53,77). Een voorbeeld is de 
vuurwerkramp in Enschede (2000). Ook daar zien we dat de schuld- aansprakelijkheidsvraag 
niet eenvoudig te herleiden is tot de beslissingen van één persoon. Niet alleen de directie van 
de fabriek, ook gemeentelijke en andere toezichthouders lieten belangrijke steken vallen, 
hetgeen culmineerde in een ramp met desastreuze gevolgen. Ten derde zijn er geen afdoende 
mogelijkheden meer om de geleden schade te compenseren of te kunnen verzekeren; deze is 
immers immens (Beck, 1999:76). In het geval van Enschede werd bijvoorbeeld een hele wijk 
weggevaagd.  
Hoe gaan we echter met deze risico’s om? Beck (1994:51) stelt dat er sprake is van een 
verregaande rationalisering van risico’s op grond van de zogenaamde ‘risico-calculus’, 
waardoor het politieke karakte van risicodefinitie naar de achtergrond verdwijnt. 
Risicobeheersing wordt vooral gezien als een vorm van ‘social engineering’ (Beck, 1994:51-52). 
Door de inzet van allerlei verfijnde rekenkundige modellen en het opstellen van allerlei daarop 
gebaseerde risicoprofielen wordt getracht een bepaalde mate van zekerheid te creëren.  
 
En dan komen we meteen op een interessante paradox. Van de ene stelt Beck dat een echte 
politieke discussie over de risico’s die we als samenleving willen accepteren ontbreekt. Van de 
andere kant is er de politieke en maatschappelijk gevoelde behoefte om risico’s zoveel mogelijk 
uit te sluiten en wordt zelfs een veiligheidsutopie nagestreefd (Boutelier, 2002). Een utopie die 
vooral tot uitdrukking komt in de wil tot beheersing die tegemoet wil komen aan de behoefte aan 
steeds meer veiligheid. Dit leidt niet alleen tot een groei van de politie, maar ook tot meer 
(integrale) handhaving, het denken in termen van handhavingsketens, de oprichting van allerlei 
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inspecties en andere toezichthouders, de uitbreiding van hun taken, en de ontwikkeling van 
allerlei monitoringssystemen. Het leidt er tevens toe dat wordt getracht het gedrag van mensen 
en organisaties systematisch te voorspellen op grond waarvan classificaties worden opgesteld 
van risico’s en risicogroepen (Boutelier, 2002:52). Alleen in termen van Beck zijn dit allemaal 
manifestaties van technocratisch-rationele c.q. bureaucratische maatregelen die worden 
genomen, zonder dat de echte vraag wordt beantwoord: Welke risico’s vinden we in politieke 
zin wel acceptabel en niet?  
 
Implicaties voor sturing 
Wat betekent dit voor de sturing van het onderwijs? Ten eerste zorgt de behoefte om risico’s te 
heersen en voorspelbaar te maken - hetgeen zich vooral uit in allerlei bureaucratische 
maatregelen en regel- en verantwoordingszucht - tot een roep om meer sturing, in dan met 
name in termen van toezicht en verantwoording. De roep om centrale en gedetailleerde vormen 
van sturing die rechtstreeks ingrijpt in de interne processen van bijvoorbeeld een school of die 
gedetailleerd verantwoording oproept over de geleverde prestaties, neemt daardoor toe (iets 
wat we eerder hebben beschreven in termen van klassieke vormen van sturing). Ook het belang 
van sturing op kwaliteit en kwaliteitszorg wordt hierdoor onderstreept. Welke risico’s loopt een 
samenleving, wanneer de kwaliteit van het onderwijs niet deugt, wat zijn die risico’s en wat 
vinden we in dat verband acceptabele en niet-acceptabele risico’s?  Ten tweede kunnen we in 
navolging van Beck stellen, of we hiermee vervolgens wel de ‘echte risico’s’ in het onderwijs 
voldoende hebben geadresseerd? Ten derde leidt de behoefte aan de zijde van burgers om 
risico’s uit te sluiten in combinatie met een toegenomen mondigheid van diezelfde burger, ertoe 
dat ouders steeds hogere verwachtingen hebben van het onderwijs om mogelijke (en 
verborgen) leerrisico’s (in termen van leer- en gedragsstoornissen) zichtbaar te maken en op te 
lossen. Ook dit laat de roep om meer overheidssturing, onder meer tot uitdrukking komende in 
allerlei beleidsprogramma’s voor steeds nieuwe groepen van ‘risicovolle’ scholieren.  

3.4 De ontstatelijkte samenleving 

De afgelopen jaren is er sprake van een terugtocht van de staat als dé plek waar het 
probleemoplossende vermogen van de samenleving als geheel is geconcentreerd. Het is niet 
de meer de staat, en haar instituties, waar de gezaghebbende toebedeling van waarden plaats 
vindt. Ook op andere plekken in de samenleving vindt deze toebedeling plaats. Sommigen 
spreken van een verplaatsing van de politiek (Bovens e.a. 1995), of van  ‘shifts in governance’ 
(Van Kersbergen  & Van Waarden, 2004). In al deze gevallen is er sprake van een verplaatsing 
van het sturende of probleemoplossende vermogen van een samenleving vanuit het centrum 
van de staatsinstituties naar andere delen van de samenleving of andere delen van de 
overheid. Grosso modo kunnen de volgende verschuivingen worden onderscheiden (Van 
Kersbergen & Van Waarden, 2004): 

 een verticale opwaartse verschuiving ten gunste van supranationale, internationale en 
intergouvernementele organisaties, zoals de Europese Unie of de Raad van Europa die 
bijvoorbeeld steeds eisen stelt aan de kwalificatie van instellingen en opleidingen 
(bijvoorbeeld in het kader van het Verdrag van Bologna dat de internationale 
uitwisseling van studenten tracht te bevorderen door een uniforme bachelor/master 
opzet voor te schrijven); 

 een verticale neerwaartse verschuiving ten gunste van lokale en regionale overheden. 
Dit geldt zeker voor het openbare onderwijs dat door gemeenten ter hand wordt 
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genomen en allerlei lokale initiatieven waarin het lokale onderwijs betrokken is, zoals in 
het kader van de vestiging van brede scholen of de ontwikkeling van het jongerenloket, 
regionale meld- en coördinatiecentra of de Centra voor Jeugd en Gezin; 

 een horizontale verschuiving ten gunste van de rechtsprekende macht, bijvoorbeeld 
omdat de contouren van het te voeren beleid wordt gevormd door het patroon dat zich 
aftekent in rechterlijke uitspraken. Deze tendens past overigens in een andere 
ontwikkeling die we de juridificering van de samenleving en van beleid noemen. Zo 
vormde de uitspraak van de rechter, eind jaren ’90,  een belangrijke impuls voor het 
actief openbaar maken van de kwaliteitsgegevens van de Onderwijsinspectie; 

 een horizontale verschuiving ten gunste van bedrijven die bijvoorbeeld taken die 
voorheen door overheidsorganisaties werden uitgevoerd, nu door private organisaties 
worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor het onderwijs;  

 een horizontale verschuiving ten gunste van functionele overheidsorganisaties - 
meestal met uitvoerende taken - die in het kader van de verzelfstandigingoperatie die 
met name in de jaren ’90 plaats vond op grotere afstand zijn komen te staan van de 
kerndepartementen, waardoor zij vrijheid hebben om een eigen beleid te voeren, daar 
waar het de uitvoering en handhaving van beleid betreft. In het geval van het onderwijs 
kunnen we denken aan de relatieve zelfstandigheid van Centrale Financiën Instellingen 
(Cfi), de IB Groep maar ook de Onderwijsinspectie; 

 een horizontale verschuiving ten gunste van het maatschappelijk middenveld.  Binnen 
het onderwijs is hiervan altijd sprake geweest, gelet op de grondwettelijke vrijheid van 
organisatie van het onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. Van oudsher kunnen 
we dan denken aan het katholieke, en protestants-christelijke particuliere initiatief, maar 
hedendaagse voorbeelden zijn het onderwijs op islamitische basis of initiatieven van 
kleine groepen van ouders die hun eigen onderwijs organiseren; en 

 een horizontale verschuiving ten gunste van de burger die bijvoorbeeld wordt door 
middel van een rugzakje specialistische onderwijs en zorg kan inkopen en daarmee zijn 
eigen beleidsafweging maakt. 
 

Deze verplaatsingen hebben ertoe geleid dat de staat en centrale rol die daarin de ministeries 
vervullen, verder is uitgehold. Rhodes (1997: 17) spreekt over ‘hollowing out the state’, terwijl 
voor Frissen (1999) de staat een ‘lege staat’ is geworden. Tegelijkertijd zien we ook dat er 
allerlei nieuwe hybride arrangementen gaan ontstaan die zich bewegen tussen staat, markt en 
maatschappelijk middenveld (In ’t Veld, 1995; Brandsen, Van de Donk & Kenis, 2006). 
Bijvoorbeeld private organisaties die publieke taken gaan uitvoeren, terwijl ook publieke 
organisaties daarnaast private taken gaan uitvoeren.  
 
Implicaties voor sturing 
Sturing vindt niet langer meer plaats vanuit een centrum en op grond van het primaat van de 
politiek. Binnen de samenleving zijn er meerdere sturende centra die over uiteenlopende 
sturende vermogens beschikken en een gevarieerd palet van instrumenten (wet- en 
regelgeving, subsidies etc.) en hulpbronnen (kennis, kunde, ervaring, geld) kunnen inbrengen 
om bepaalde ontwikkelingen op het terrein van onderwijs te kunnen beïnvloeden. Het 
onderwijsbeleid wordt niet alleen op het ministerie van OCW gemaakt maar op tal van andere 
plekken in de samenleving. Deze verplaatsing en ontstatelijking laten echter wel zien dat het 
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vermogen om samenhang te kunnen zien en samenspel te kunnen organiseren steeds 
belangijker wordt.  

3.5 Balans 

Wat betekenen deze beelden van een veranderende samenleving voor de sturing van het 
onderwijs?  Is op grond hiervan een voorkeur te onderkennen voor bepaalde sturingsvormen? 
Op grond van deze beelden zien we er sprake is van een luider wordende roep om sturing door 
de overheid, omdat onderwijs bepaalde politieke waarden vertegenwoordigt die voor de 
ontwikkeling van onze samenleving belangrijk is. Daarbij kunnen we denken aan de vitale rol 
van onderwijs in een geglobaliseerde, op dienstverlening en daarmee op kennis en informatie 
gebaseerde samenleving. De kwaliteit van het onderwijs alsmede de kwaliteit van de onderwijs- 
en kennisinfrastructuur worden steeds belangrijker als vitale concurrentiebronnen, terwijl ook de 
kenniswerker steeds mobieler is geworden en dus extra eisen stelt aan de voorzieningen 
waarvan hij gebruik wil maken. Daarnaast speelt onderwijs ook een vitale rol  in het voorkomen 
van sociale uitval en uitsluiting, met name in de grote steden. Een roep die ook toeneemt omdat 
burgers steeds hogere eisen stellen aan het onderwijs en hogere verwachtingen hebben ten 
aanzien van het onderwijs om een bepaalde kwaliteit te realiseren en mogelijke leerproblemen 
eerder zichtbaar en oplosbaar te maken. De overwegingen bepalen vooral de inhoudelijke 
noodzaak tot sturing.  Het is dan nog even de vraag hoe die sturing er dan uit ziet. Van de 
andere kant wordt steeds meer duidelijk dat die sturing niet alleen maar vanuit het departement 
van OC&W kan plaats vinden. Het is belangrijk te onderkennen dat in en rondom het onderwijs 
tal van andere sturende organisaties actief zijn enerzijds relatief autonoom zijn in het 
ontwikkelen van hun ‘eigen’ beleid en anderzijds in toenemende mate van elkaar afhankelijk 
zijn. Sturing richt zich dan vooral op het organiseren van samenhang en het faciliteren van 
samenspel en samenwerking. Daarnaast geldt dat het kader van waarden en normen op grond 
waarvan afwegingen moeten worden gemaakt ten aanzien van de inrichting van het onderwijs 
(vrijheid, gelijkheid, solidariteit, efficiency) op zijn minst ambigue is door de toegenomen 
pluriformiteit van opvattingen hieromtrent. 
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4 STURING VAN HET ONDERWIJS: EEN ANALYSE 
VAN VERONDERSTELLINGEN 

In deze paragraaf gaan we dieper in op de vraag, welke veronderstellingen ten grondslag liggen 
aan de sturingsopgave zoals deze door het ministerie van OCW is gedefinieerd in een aantal 
recente beleidsdocumenten. Achtereenvolgens analyseren we de aanbevelingen van de 
commissie Dijsselbloem, de Kwaliteitsagenda voor het Primaire Onderwijs, de Kwaliteitsagenda 
Voortgezet Onderwijs 2008-2011, Werken aan Vakmanschap (BVE-sector) en het Hoogste 
Goed (HO-sector). Daarbij hanteren we het model van veronderstellingen zoals we dat in 
paragraaf 2.1 hebben geschetst. Daarnaast kijken we in hoeverre de beelden van een 
veranderende samenleving, zoals deze in paragraaf 3 zijn te vinden, eveneens terug te vinden 
zijn in de betrokken documenten. Daarmee zetten we het tweede spoor van onderzoek in dat 
langs inductieve weg kijkt of er overeenkomsten en verschillen bestaan in de wijze waarop het 
ministerie tracht te sturen.  

4.1 De aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem 

Als we de aanbevelingen van commissie-Dijsselbloem vertalen in termen van sturing en het 
ontwerpen van een daarbij passend arrangement, hoe ziet dat arrangement er dan op 
hoofdlijnen uit: 
 

Het waarborgen van deugdelijk onderwijs is een kerntaak van de overheid is. Dit 
betekent dat om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen bewaken, het noodzakelijk is 
om het ‘wat’ te definiëren. Hiervoor moeten helder kaders worden geschapen. Het gaat 
daarbij om, om voor de belangrijkste vakken, zoals vastgelegd in het kerncurriculum te 
definiëren, de belangrijkste kennis en vaardigheden concreter vast te leggen. De wijze 
waarop scholen deze kennis en vaardigheden overbrengen is primair aan de scholen. 
Om ervoor te zorgen dat scholen in staat zijn om dit te realiseren biedt de overheid 
faciliteiten aan zoals de bekostiging, stelt zij eisen aan de kwalificatiestructuur en draagt 
zij zorg voor de handhaving van de kwaliteit Ook dienen scholen zich meer naar buiten 
toe te verantwoorden over de wijze waarop het pedagogisch-didactische klimaat tot 
deugdelijk onderwijs leidt. De overheid dient dit echter te faciliteren waarbij 
zorgvuldigheid een belangrijke eis is. Daarnaast heeft de overheid een duidelijke 
verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel als geheel (Commissie Dijsselbloem, 
2008:142-143). 

 
Sturing op in en output 
Wanneer we deze aanbevelingen terugvertalen naar de inzichten over sturing, dan zien we dat 
de politiek-ideologische noodzaak tot sturing door het ministerie van OCW bepaald wordt door 
het waarborgen van deugdelijk onderwijs. Dit wordt immers gezien als een kerntaak. Om deze 
kerntaak adequaat te kunnen oppakken stellen Dijsselbloem c.s. voor om vooral te sturen op in- 
en outputparameters. De inhoud van het onderwijs dient te worden vastgelegd, in termen van 
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de kennis en vaardigheden die leerlingen dienen te beschikken wanneer ze een school 
binnenstromen of uitstromen. Heldere leerstandaarden en canonisering van de kennisbasis 
vormen de grondslag voor deze in- en outputnormen (Commissie-Dijsselbloem, 2008:143).  
Toetsing of deze standaarden ook worden behaald dient objectief plaats te vinden (bijvoorbeeld 
via de CITO-toets) waarbij de commissie ook van mening is dat tussentijds gemeten moet 
kunnen worden (bijvoorbeeld in groep 3 van het basisonderwijs) (Commissie-Dijsselbloem, 
2008:145). 
Hoe de scholen dit doen, hoe zij hun bedrijfsprocessen organiseren om deze kennis en 
vaardigheden aan te reiken, is aan hen. Zij moeten dit echter wel op een manier doen die a) 
voldoende kwaliteit biedt en b) die hen in staat stelt hierover extern verantwoording af te leggen.  
 
Sturing door middel van procedurering en structurering 
Daarnaast zien we dat er impliciet wordt gekozen voor sturing op structurering en procedurering 
van relaties, daar wordt gekozen voor de verantwoordelijkheid voor het stelsel alsmede het 
afleggen van verantwoording aan derden. Daarbij wordt de zorgvuldigheidseis gezien als een 
belangrijke spelregel. Ook pleiten ze voor het inrichten van arrangementen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de invulling van allerlei vakinhouden, waarbij relatief zwakke belangen, zoals die 
van de docent, worden gehoord (Commissie-Dijsselbloem, 2008:143). Ook het herdefiniëren 
van de positie van de onderwijsinspectie door de commissie past in het sturen op de relaties 
binnen het stelsel. De commissie is van mening dat de taak van de inspectie in lijn moet liggen 
met het object van sturing: het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs zowel aan de input en 
outputzijde en deze kwaliteit zichtbaar moet worden gemaakt. De inspectie moet echter 
terughoudend zijn ten aanzien van het pedagogische klimaat binnen de scholen (Commissie-
Dijsselbloem, 2008:147-148). Dit zou immers een vorm van sturing op de interne 
bedrijfsprocessen impliceren, hetgeen haaks staat op de sturing op in- en outputparameters.  
De aanbeveling om vormen van horizontale verantwoording te organiseren, bijvoorbeeld ten 
gunste van ouders, en niet alleen verticale verantwoordingsrelaties kan eveneens  worden 
gezien als een vorm van het inrichten van een ‘level playing field’ (Commissie-Dijsselbloem, 
2008:146). De roep om structurering en procedurering van relaties zien we tenslotte ook terug 
in de opmerking van Dijsselbloem c.s. dat het onderwijs belang heeft bij de verworven 
autonomie maar dat de politiek ook haar eigen autonomie heeft. De erkenning en herkenning 
van elkaars domein is een voorwaarde voor goede omgangsvormen, aldus de commissie 
(Commissie-Dijsselbloem, 2008:143). 
 
Sturing door middel van gemeenschappelijke beeldvorming 
Tegelijkertijd onderkennen Dijsselbloem c.s. dat het belangrijk is dat bijvoorbeeld dat docenten, 
de Onderwijsinspectie, schoolleiders en wetenschappers een belangrijke rol spelen in de 
inhoudelijke bepaling van de betreffende leerstandaarden, alsmede ook in het tussentijds 
vormgeven van de vakinhouden – zijnde de uitdrukking van de idee van deugdelijk onderwijs. 
Hoe dit verder vorm en inhoud zou moeten krijgen blijft open? Gebeurt dit lokaal of landelijk?  
Dit veronderstelt echter een vorm van sturing die gebaseerd is op sturing op 
gemeenschappelijke beeldvorming. 
 
Robuustheid 
Hoe definiëren Dijsselbloem c.s. de robuustheid van het arrangement? De robuustheid van het 
sturingsarrangement wordt door vooral bepaald door het geven van algemeen geldende input 
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en outputnormen die een vertaling zijn van ‘deugdelijk onderwijs’ en die tot uitdrukking komen in 
leerstandaarden (de ‘wat-vraag’)  en canons die echter in gezamenlijk overleg met de meest 
betrokken partijen worden ontwikkeld zodat draagvlak wordt gerealiseerd. Robuustheid wordt in 
de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem ook gedefinieerd in het formuleren van 
heldere procesnormen die de posities, domeinen, relaties tussen partijen vastleggen en 
spelregels die voor de onderlinge omgang dienen te gelden. Adaptiviteit wordt vooral 
gewaarborgd door de aanbeveling om ervoor te zorgen dat er sprake is van een open proces 
waarbij relevante partijen actief worden betrokken bij het ontwikkelen en tussentijds aanpassen 
van met name in- en outputnormen. Adaptiviteit wordt verder gerealiseerd door de scholen 
verantwoordelijk te maken voor de ‘hoe’-vraag.  
Robuustheid en de noodzaak van adaptiviteit wordt ook bepaald door de mate waarin er 
rekening wordt gehouden met een aantal fundamentele veranderingen in onze samenleving, 
zoals deze eerder zijn beschreven. In hoeverre zien we dat er in de aanbevelingen van de 
commissie Dijsselbloem aandacht is voor meer de eerder beschreven beelden van een 
veranderende samenleving? We zien dat aandacht voor de bredere omgeving van het 
onderwijs vrij beperkt het is. De commissie richt zich primair om taakomgeving van het 
onderwijs en de inhoud van het onderwijs. Van daaruit wordt nagedacht over de rol en positie 
van de overheid. Alleen zien we dat in de aanbeveling dat het belangrijk is om de relatieve 
autonomie van domeinen van zowel de scholen als de politiek te erkennen en te herkennen, 
rekenschap wordt gegeven van het feit dat de politiek niet het vanzelfsprekende monopolie 
heeft op de vormgeving van het onderwijsbeleid. 

4.2 Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs 

In 2007 heeft de staatssecretaris een Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs aangeboden aan de 
Tweede Kamer, getiteld ‘Scholen voor morgen’, waarin vooral het accent gelegd wordt op een 
verbetering van de opbrengsten van het reken- en taalonderwijs. Dit heeft ook gevolgen voor de 
sturing van deze sector. In de agenda zien we, in tegenstelling tot de andere agenda die binnen 
de andere sectoren zijn ontwikkeld, dat er weinig in termen van sturing wordt gedacht, alsmede 
welke consequenties dit heeft voor de sturingsrelaties tussen de betrokken partijen 
(bijvoorbeeld in termen van de ‘hoe’en ‘wat’-vraag zoals deze door Dijsselbloem c.s. wordt 
opgeworpen).  Het gaat vooral om het doel dat met sturing wordt beoogd: namelijk het 
verbeteren van de leer en rekenprestaties. Verder zien we in deze nota dat de 
onderwijsinspectie een belangrijke rol wordt toebedeeld als instrument om bepaalde 
inhoudelijke doelstellingen te realiseren. 
 
Sturen op in- en output c.q. outcomes 
Voorgesteld wordt dat in 2009 duidelijk is vastgesteld wat leerlingen aan het einde van het 
primair onderwijs op het terrein van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Dit geschiedt 
door middel van het vaststellen van referentieniveaus en doorlopende leerlijnen op grond 
waarvan eindtoetsen en tussentoetsen kunnen worden opgesteld. Hierdoor wordt ook 
duidelijker wat de toegevoegde waarden (outcomes) van het reken en taalonderwijs zijn. De 
inspectie zal vervolgens gaan toezien of een school op grond van deze referentieniveaus 
voldoende opbrengsten weet te genereren, alsmede toezien of het kwaliteitssysteem van een 
school daartoe de noodzakelijke voorwaarden creëert (TK, 2007-2008, 31 293, nr. 1: 10). 
Verder wordt gesteld dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs 
maar inspectie hierop verder verscherpt gaat toezien (TK, 2007-2008, 31 293, nr. 1: 6). 
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Daarnaast wordt gesteld dat verantwoording over de opbrengsten belangrijk is voor de 
omgeving van de school, die op een ‘faire manier’ moet kunnen beoordelen wat de 
toegevoegde waarde van een school is. We zien dus dat hier sturing op de output 
gecombineerd wordt met het versterken van de informatiepositie van met name de ouders – in 
termen van sturing op procedurering en structurering (TK, 2007-2008, 31 293, nr. 1: 5) 
 
Sturing op grond van gemeenschappelijke beeldvorming 
Tegelijkertijd wordt belang gehecht aan een goede dialoog met de meest betrokken partijen 
(‘het onderwijsveld’) inzake de formulering van deze referentieniveaus en doorlopende 
leerlijnen. We zien dus dat waarde wordt gehecht aan het creëren van een gedeeld beeld over 
het nut en noodzaak van bepaalde output- en outcomeparameters (TK, 2007-2008, 31 293, nr. 
1: 4; 12).  
 
Robuustheid  
We zien dat in het primaire onderwijs sprake is van een behoefte om met name de opbrengsten 
van het reken- en taalonderwijs te stabiliseren c.q. duurzaam te maken. Dit veronderstelt een 
stabiele wijze van sturing waarbij het object van sturing (dit wil zeggen de ontwikkeling van 
leerniveaus) gebaseerd is op heldere, uniforme en toetsbare output- en outcomeparameters. De 
robuustheid van deze parameters wordt versterkt door de behoefte ze in overleg met het 
onderwijsveld te ontwikkelen. Draagvlak wordt daarom gezien als een noodzakelijke 
voorwaarde voor stabiliteit. Er is echter weinig aandacht voor de noodzaak om eventueel te 
kunnen inspelen op lokale omstandigheden. 
Hoe kan deze noodzaak tot overheidssturing begrepen worden in het licht van de eerder 
geschetste beelden van een veranderende samenleving? In de agenda wordt gesteld dat het 
beleidsvoerende vermogen van de scholen is toegenomen waarmee wordt onderkend dat er 
meerdere sturende centra in de samenleving zijn alsmede dat de samenwerking van scholen 
onderling en met andere instanties is vergroot. Hierin herkennen we ontwikkelingen die eerder 
zijn beschreven in termen van de ontstatelijkte samenleving (TK, 2007-2008, 31 293, nr. 1: 
10:3). Dit betekent echt dat extra eisen mogen worden gesteld aan de wijze waarop dit 
beleidsvoerende vermogen wordt ingezet in het licht van de noodzaak om de opbrengsten van 
onderwijs te verbeteren. De vraag is echter of dit gebeurt, als we kijken naar de achterstanden 
die geconstateerd zijn en de risico’s die daarmee samenhangen (TK, 2007-2008, 31 293, nr. 1: 
3). We zien dat noties die verwant zijn met de risico-samenleving terugkomen in de noodzaak 
om te sturen. Daarnaast zien we dat de roep om sturing verder wordt gelegitimeerd door te 
wijzen op het feit dat de mondiale kenniseconomie die eerder is omschreven in termen van de 
netwerksamenleving, vereist dat een kwaliteitssprong moet worden gerealiseerd (TK, 2007-
2008, 31 293, nr. 1: 10).  

4.3 Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 

De Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs is een nieuwe stap in de verhouding tussen de 
overheid en de onderwijssector, waarin de VO-raad en het ministerie getracht hebben op grond 
van een gedeelde analyse van de situatie en van trends een agenda te ontwikkelen die moet 
leiden tot bepaalde prestatieafspraken. De kwaliteitsagenda wordt gezien als een nieuw punt in 
de omslag van ‘regelen van bovenaf’ naar ‘ontwikkelen van onderop’. Het geeft, aldus de nota, 
tevens aan dat de VO-raad als vertegenwoordiger van de sector, zelf een rol wil spelen in het 
bepalen van een ‘nieuwe balans tussen autonomie en kaders’ (Kwaliteitsagenda, 2008:2). Deze 
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agenda moet daarnaast worden gezien als het vermogen om ‘ambities met elkaar te delen en 
‘samen te staan voor hogere prestaties’(Kwaliteitsagenda, 2008:3). In de agenda worden 
vervolgens zes beleidsprioriteiten genoemd: aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties, 
goede en betrouwbare examens, het bevorderen van excellentie, het geven van een passende 
kwalificatie aan alle leerlingen, het verplicht stellen van een maatschappelijke stage en reductie 
van het aantal zeer zwakke scholen (Kwaliteitsagenda, 2008:5).  
 
Sturing door middel van gemeenschappelijke beeldvorming 
Met name in het aangeven van het waarom van deze kwaliteitsagenda, zien we dat gerefereerd 
wordt aan een bepaalde opvatting over sturing, namelijk sturing op grond van 
gemeenschappelijke beeldvorming, waarbij een eerste stap is dat partijen een gedeeld beeld 
van de maatschappelijke vraagstukken hebben waarvoor ze staan. Tevens wordt onderkend 
dat daarin meerdere partijen een rol en verantwoordelijk hebben.  
Niet alleen is getracht door middel van onderleg een agenda op te stellen van relevante thema’s 
die voor de sector van belang zijn en die uitdrukking geven van een gedeeld beeld van de 
uitgangsituatie waarin het voortgezet onderwijs zich bevindt. Dit proces van sturing via 
gemeenschappelijke beeldvorming is vervolgens vertaald in concrete afspraken en 
doelstellingen die gevat kunnen worden in uiteenlopende input-, output en outcomenormen. 
Tegelijkertijd is duidelijk is gemaakt wie voor de inzet van welke beleidsinstrumenten 
verantwoordelijk is om deze afspraken daadwerkelijk te kunnen realiseren (Kwaliteitsagenda, 
2008:19 ev.). Daarnaast wordt in het vertalings- en implementatietraject naar de verschillende 
scholen toe gehecht aan draagvlak, hetgeen coproductie van beleid veronderstelt 
(Kwaliteitsagenda, 2008:36). 
 
Sturing op in- en outputnormen 
De agenda plaatst een aantal kanttekeningen bij het begrip onderwijskwaliteit, omdat daar ook 
de contouren van een sturingsconceptie naar voren komen. (Kwaliteitsagenda, 2008:7) Dit is 
zonder meer interessant, omdat het waarborgen van een deugdelijk onderwijs, als synoniem 
voor onderwijskwaliteit, ook bij de Commissie Dijsselbloem gebruikt wordt om overheidssturing 
te legitimeren. De Agenda tracht echter dit handen en voeten te geven door de opbrengsten 
van onderwijs en de inhoudelijke kwaliteit van dit onderwijs te definiëren als object van sturing, 
hetgeen vertaald wordt in –en output- c.q. outcomenormen. Het gaat erom dat het onderwijs 
zich optimaal richt op datgene wat jongeren nodig hebben voor hun persoonlijke, 
beroepsmatige en maatschappelijke functioneren en een leven lang leren. Ook moet het 
onderwijs bijdragen aan maatschappelijke doelen, namelijk maatschappelijk relevant zijn. 
Tevens is het onderwijs er voor alle jongeren, waardoor voortijdige uitval moet worden 
voorkomen en zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie op zak krijgen (Kwaliteitsagenda, 
2008:7).  
In de Agenda wordt vervolgens nog een andere stap gezet in de legitimering van deze in- en 
outputnormen door te pleiten voor een andere rolverdeling tussen de overheid en de scholen. 
De overheid zou zich moeten richten op de onderwijsinhoud - het leerplan: in termen van wat 
gaan jongeren leren; eventueel wettelijk neergelegd in kerndoelen - terwijl daarover ook 
verantwoording moet worden afgelegd. Ten aanzien van de vraag, hoe scholen deze 
onderwijsinhoud realiseren (bedrijfsvoeringsprocessen), wordt gepleit voor afstand.  
Sturing op input en outputparameters als sturingsarrangement komt ook terug in de discussie 
over de invulling van goed bestuur. Zo wordt gepleit voor het werken met heldere normen, het 
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zelf invulling kunnen geven van die normen en het op een transparante en openbare manier 
verantwoording afleggen over de mate waarin deze normen worden gerealiseerd. Daarbij wordt 
gepleit voor een heldere taakverdeling tussen de scholen en de sector. Het ministerie stelt de 
normen op voor onderwijskwaliteit (eindtermen, kerndoelen en curriculum), examinering, de 
kernkwaliteiten waaraan het onderwijspersoneel moet voldoen en de onderwijstijd. De scholen 
geven binnen die kaders vorm aan het onderwijs (Kwaliteitsagenda, 2008:15). Daarnaast is de 
VO-raad voornemens zelf indicatoren op te stellen die raad, de scholen en andere 
belanghebbenden in staat zelf om gegevens met elkaar te vergelijken. Dit laatste kan zonder 
meer worden gezien als een vorm van zelfsturing.  
 
Sturing door middel van structurering en procedurering 
Daarnaast zien we de contouren van een andere sturingsconceptie terug in de beschrijving van 
trend 4: goed bestuur en modernisering van de bekostiging (Kwaliteitsagenda, 
2008:14).Teruggrijpende op de kernboodschap van Koers Voortgezet Onderwijs uit 2004 wordt 
gepleit voor meer ruimte geven om het onderwijs vorm te geven aan de omstandigheden die 
passen bij de leerlingenpopulatie, de schoolsituatie en de profilering van de school. Daarop zou 
het bestuurlijke en financiële arrangementen op moeten worden aangepast.  In de Agenda 
worden daarbij een kanttekening gemaakt. Zo ziet men dat er sprake is van monopolieposities 
in het onderwijsveld en dat er weinig concurrentie uit de commerciële en particuliere hoek valt te 
verwachten. Het resultaat is dat het effect van een terugtredende overheid teniet wordt gedaan 
door een grotere rol van lokale bestuurslagen, additionele bureaucratie en toenemende 
verantwoordingsverplichtingen. De vraag wordt daarom gesteld naar het opstellen van normen 
hiervoor. (Kwaliteitsagenda, 2008:15). In feite roepen deze vragen de vraag op, in hoeverre het 
proces van een terugtredende overheid, daadwerkelijk heeft geleid tot een ‘level playing field’ 
en of de invulling van de positie van de scholen alsmede de invulling van de verticale 
verantwoordingsrelaties tussen school en ministerie, niet tot nieuw onderwerp van sturing 
zouden moeten zijn. Deze roep hebben we eerder geschaard onder de noemer van sturing door 
middel van structurering en procedurering.  
Sturing door middel van structurering en procedurering in combinatie met sturing als vorm van 
coproductie  zien we ook nog op een andere manier terug, namelijk in de wijze waarop de 
sector zelf in staat is geweest om eigen sturingspraktijken  te ontwikkelen op grond van een 
proces van gemeenschappelijke beeldvorming over nut en noodzaak van bepaalde interventies. 
Ten eerste gaat het daarbij om de ontwikkeling van een aantal indicatoren die inzicht geven in 
de prestaties van de sector. Ten tweede gaat het daarbij om de Code Goed Bestuur die de 
verticale en horizontale verantwoordingsrelaties regelt (Kwaliteitsagenda, 2008:15). 
 
Robuustheid 
Hoe wordt robuustheid ten aanzien van de wijze van sturing in de agenda gegarandeerd? Het 
interessante van de kwaliteitsagenda is dat heel nadrukkelijk getracht wordt sturingsvormen te 
combineren. Het is juist de combinatie van sturingsvormen die tot een robuust 
sturingsarrangement voor het voortgezette onderwijs moet leiden. Die robuustheid wordt 
verkregen door de kwaliteit van het onderwijs tot object van sturing te maken en dit verder te 
vertalen en operationaliseren in termen van in-, output- en outcomenormen, waarin ruimte is 
voor zelfsturing en zelfregulering. Die vertaling is echter niet alleen een topdown proces 
geweest, maar wordt nadrukkelijk gezien als een proces van gemeenschappelijke beeldvorming 
waarin de vertaling van deze normen wordt gezien als een vorm van coproductie van beleid. 
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Hierdoor ontstaat draagvlak, hetgeen eveneens de robuustheid van het zich ontwikkelende 
sturingarrangement in positieve zin beïnvloedt. Bovendien biedt deze werkwijze ook de 
mogelijkheid om in de vertaalslag rekening te houden met specifieke omstandigheden. 
Tegelijkertijd wordt getracht de uitwerking en vertaling van deze normen te contextualiseren 
door expliciet trends te benoemen en deze ook met elkaar te delen (hetgeen dus ook typerend 
is voor sturing op grond van gemeenschappelijke beeldvorming). Deze laatste overwegingen 
versterken op hun beurt de adaptiviteit van de sturing. 
In hoeverre wordt in de Kwaliteitsagenda rekening gehouden met de beelden van een 
veranderende samenleving zoals we die eerder hebben geschetst en de gevolgen die dit heeft 
voor de robuustheid van de sturing?   
We zien in dat in de nota nadrukkelijk aandacht wordt geschonken aan de idee van een 
ontstatelijkte en versplinterde samenleving waarbij niet alleen wordt onderkend dat de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs belegd is bij verschillende partijen die daarvoor ook de 
ruimte hebben gekregen. Dit heeft niet alleen geleid tot een grote variëteit van onderwijs maar 
het roept ook de vraag op of die ruimte wel verantwoord is ingevuld (Kwaliteitsagenda, 2008: 2). 
Ook zien we dat onderkend wordt dat steeds meer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 
het onderwijs, hetgeen tot uitdrukking kwam in de toegenomen mondigheid van burgers, zoals 
deze beschreven is in het kader van de fragmenteerde samenleving (Kwaliteitsagenda, 2008: 
7). Daarnaast wordt onderkend dat de samenleving, en in het bijzonder de arbeidsmarkt,  
steeds internationaler wordt, hetgeen ook eisen stelt aan de  kwaliteit van onderwijs als 
concurrentiebron (Kwaliteitsagenda, 2008:12). Eerder is dit proces beschreven in het kader van 
de netwerksamenleving. Tenslotte zien we ook notities van de risico-samenleving terug, in de 
wijze waarop de noodzaak om een bepaalde kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden, niet 
gegarandeerd is en dat daardoor al dan niet onverantwoorde risico’s kunnen ontstaan 
(Kwaliteitsagenda, 2008 9 e.v.).   
Toch dient hier een pas op de plaats te worden gemaakt. Bovenstaande noties zitten er in en 
kunnen er, soms met meer en soms met minder gemak, uitgehaald worden. Toch ontbreekt een 
wat bredere focus op de omgeving van het onderwijs. Dit betekent niet dat er geen aandacht is 
voor de omgeving, maar de uitgevoerde omgevingsanalyse en positionering is vooral 
taakgericht. De opstellers kijken vooral naar ontwikkelingen en trends ten aanzien van de 
inhoud van voortgezet onderwijs en de daarbij betrokken partijen.  

4.4 De BVE-sector: Werken aan vakmanschap 

In 2008 verschijnt een andere nota die de strategische agenda verwoordt voor het 
beroepsonderwijs en volwasseneducatie (BVE) in de periode 2008-2011. Hoe kunnen de 
voornemens uit deze agenda vertaald worden in termen van sturing en omgevingsoriëntatie? In 
de nota wordt heel nadrukkelijk de zorg voor kwaliteit van de vakopleidingen gekoppeld aan het 
maatschappelijke rendement van deze opleidingen. Dat rendement wordt gekoppeld aan de 
volgende ontwikkelingen: aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, verbetering 
onderwijskwaliteit, betere aansluiting in de beroepskolom, actieve en duurzame participatie aan 
onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving en meer samenhang in het educatiebeleid.  
 
Sturing op in en output c.q. outcomes 
De politiek-ideologische legitimatie voor sturing van de BVE-sector  is gelegen in de 
maatschappelijke opdracht die wordt gesteld. Deze bestaat uit a) het bieden van goed en 
uitdagend onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt, b) het benutten van 
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bestaande talenten zodat het aantal vroegtijdige schoolverlaters wordt teruggedrongen, c) het 
verbeteren van doorstroming naar vmbo, mbo en hbo, d) het ontwikkelen van een flexibel 
aanbod dat tegemoet komt aan wisselende scholingsvragen, ook daar waar het gaat om 
maatschappelijke inburgering, en e) het bijdragen aan innovatie in het bedrijfsleven en aan 
ondernemerschap (Werken aan vakmanschap, 2008: 13). 
Om dit te realiseren worden de kaarten gezet op de invoering van kwalificatiedossiers. In deze 
dossiers is vastgelegd welke competenties, vaardigheden en vakkennis studenten moeten 
beheersen, willen ze hun diploma behalen ((Werken aan vakmanschap, 2008: 13). Hiermee 
wordt tevens tegemoet gekomen aan de vraag vanuit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven; 
een vraag die van onderop vorm en inhoud heeft gekregen.  
De introductie van deze kwalificatiedossiers kan worden gezien als een vorm van sturing op de 
output. Dit is het object van sturing. Daarbij past ook een bepaalde verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de relatie tussen het ministerie en de instellingen. 
Op landelijk niveau is bepaald, wat de studenten moeten leren om een diploma te behalen, 
terwijl het aan de instellingen is om te bepalen, hoe zij – in overleg met regionale en sectorale 
bedrijfsleven, hetgeen ook kan worden gezien als een vorm van sturing op grond van 
gemeenschappelijke beeldvorming – het onderwijs vorm geven. De instellingen zijn 
verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs en zij bepalen dus de programmering, 
de didactische aanpak en de begeleidingsvorm die het beste bij hen past (Werken aan 
vakmanschap, 2008:31). Op deze manier wordt ook maatwerk geboden en wordt recht gedaan 
aan de variëteit van de studentenpopulatie. Soms wordt dat vertaald in concrete indicatoren en 
streefwaarden. Tevens zien we dat eisen worden gesteld aan de hoeveelheid onderwijstijd die 
mimimaal noodzakelijk wordt geacht. Ook dit is een aspect van de output waarop gestuurd 
wordt.  
Daarnaast is er sprake van sturing op de input via de bekostigingssystematiek. Deze vindt 
plaats op grond van een lumpsum die gebaseerd is op bepaalde parameters en rekenregels. 
Belangrijk daarbij is thans het voornemen om deze bekostiging meer te laten aansluiten bij de 
invoering van het competentiegerichte leren en meer af te stemmen op de grote heterogeniteit 
van de doelgroepen en de daarbij behorende productieprocessen, waarbij tevens naar 
vereenvoudiging wordt gestreefd (Werken aan vakmanschap, 2008:48). 
 
Sturing door middel van structurering en procedurering 
Onder het kopje ‘professioneel bestuur en meer transparantie’ zien we bovendien de contouren 
van een andere sturingsconceptie om de hoek kijken, namelijk sturing door middel van 
structurering en procedurering van de relaties tussen de betrokken partijen in de BVE-sector. 
Hoe zien die relaties er dan uit? De minister van OCW draagt de verantwoordelijkheid voor het 
totale onderwijsbestel, dus ook voor de BVE-sector. Vanuit die verantwoordelijkheid is het de 
taak van de staatssecretaris om ervoor te zorgen dat duidelijk is wie welke rol vervult voor een 
goed beroepsonderwijs en een goede volwasseneducatie. Bovendien is het de taak van de 
staatssecretaris om ervoor te zorgen dat partijen die rol goed kunnen vervullen. Dat moet een 
goede organisatie opleveren binnen de sector en de onderwijsinstellingen met een 
professioneel en transparant bestuur, waarbij het belangrijk is zorg te dragen voor een goede 
positie voor de belanghebbende partijen in en om de instellingen (Werken aan vakmanschap, 
2008:46). Dit laatste komt ook tot uitdrukking in het belang dat wordt gehecht aan een heldere 
taakverdeling tussen de kenniscentra en de onderwijsinstellingen alsmede de regionale 



 

 33 

samenwerking die nodig is om de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs te laten slagen (Werken 
aan vakmanschap, 2008:24). 
 
Robuustheid 
Hoe wordt in de combinatie van deze sturingsvormen de robuustheid van de sturingsrelaties 
gewaarborgd? Ook hier zien we dat de robuustheid van sturingsarrangement gebaseerd is op 
de vastlegging van de systeemverantwoordelijkheid van de minister voor de inrichting van het 
BVE-stelsel, waarop vervolgens de sturingsacties zich vooral richten op het specificeren van 
output en outcome-eisen die aan de instellingen worden gesteld. Tegelijkertijd zien we echter 
wel dat die output relatief gevarieerd is en gekoppeld is aan meer dan alleen maar het zorg 
dragen voor de onderwijskwaliteit. Meer dan in de andere twee onderwijssectoren, zien we dat 
andere beleidsdoelstellingen hieraan gekoppeld worden (van inburgering tot en met innovatie). 
Het is echter de vraag, of de koppeling van deze outputeisen aan een relatief bonte reeks van 
allerlei andere beleidsdoelstellingen bijdragen aan de robuustheid van het 
sturingsarrangement?  
Daarnaast zien we dat de robuustheid van het arrangement wordt gewaarborgd door ruimte te 
bieden voor zelforganisatie en maatwerk. Hierdoor ontstaat flexibiliteit en adaptiviteit. Immers de 
minister legt vast wat er geleerd moet worden (in termen van competenties, vaardigheden en 
vakkennis), de instellingen zijn vrij om het ‘hoe’ te bepalen. Deze robuustheid neemt verder toe, 
door de bepaling van de inhoud van de noodzakelijke competenties, vaardigheden en 
vakkennis onderwerp van dialoog te maken met de meest direct betrokken (vaak ook regionale 
of branche-gerichte) partijen. Hierdoor wordt het draagvlak vergroot. 
Hoe robuust is dit sturingsarrangement in het licht van het onderkennen van een aantal 
relevante omgevingsontwikkelingen? In de nota zien we dat eigenlijk twee van de eerder 
geschetste beelden van veranderende samenleving heel expliciet terug komen. Ten eerste is 
dat het beeld van de netwerksamenleving. In de nota zien we dat juist de aansluiting tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs, als een belangrijke indicatie voor de concurrentiekracht van het 
Nederlandse BVE-onderwijs in een geglobaliseerde wereldeconomie, wordt onderkend (Werken 
aan vakmanschap, 2008: 15 e.v). Ten tweede zien we dat in de oproep om meer regionale 
samenwerking te organiseren, wordt onderkend dat het omgaan met fragmentatie en 
versplintering (dit tot uitdrukking komende in de grote hoeveelheid van partijen die hierbij op 
wisselende wijze is betrokken (zie Werken aan vakmanschap, 2008: 24) een belangrijke 
succesfactor is. Daarbij wordt tevens onderkend dat de overheid slechts een van de vele 
actoren is (zij het een met een bijzondere verantwoordelijkheid). 

4.5 Het hoger onderwijs: Het hoogste goed 

Ook voor het hoger onderwijs en onderzoek is recent een agenda opgesteld die consequenties 
heeft voor de wijze waarop deze sector wordt gestuurd (Het hoogste goed, 2008). Leidend in 
deze agenda zijn drie vragen: waar staan we, waar willen we heen en hoe gaan we het 
organiseren?  Bij de eerste twee vragen wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de context 
waarin gestuurd moet worden, terwijl de laatste vraag verwijst naar de inrichting van de 
sturingsrelaties in deze sector? Laten we eerst bij de laatste vraag beginnen. 
 
Sturing op in- en output c.q. outcomes 
In de agenda wordt gepleit voor een heldere sturingsfilosofie (Het hoogste goed, 2008:11. Hoe 
ziet die er dan uit? Uitgangspunt is het erkennen van de autonomie van de instellingen maar 
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tegelijkertijd vragen de ambities die de overheid zich heeft gesteld, om een grotere mate van 
betrokkenheid van het ministerie van OC& W. Die betrokkenheid komt tot uitdrukking in ten 
eerste het maken van afspraken over de opbrengsten die scherper geformuleerd en scherper in 
beeld gebracht moeten worden. Om dit te realiseren zijn indicatoren voor bijvoorbeeld 
studiesucces en kwaliteit geformuleerd.  
Daarnaast worden de sturingsinspanningen gericht op het versterken van het primaat van 
ongebonden en zuiver wetenschappelijk onderzoek, het aanwijzen van nationale 
onderzoeksprioriteiten naast de eigen prioriteiten van het veld, en het versterken van de 
maatschappelijke inbedding van het onderzoek (Het hoogste goed, 2008:14-16).  
Dit alles kan worden gezien als een vorm van sturing op de output c.q. op de outcomes (Het 
hoogste goed, 2008:17). Deze sturing krijgt daarnaast meer reliëf door de noodzaak om over 
deze prestaties een transparante verantwoording af te leggen en de kwaliteit van het onderzoek 
goed zichtbaar te maken, juist vanwege de toegekende autonomie. Dit veronderstelt dat met 
name universiteiten meer gestuurd zal gaan worden op de kwaliteit, efficiency en effectiviteit 
van de geleverde resultaten, alsmede ook hoe de universiteiten met deze inzichten verder 
zullen omgaan. De bestaande evaluatiesystematiek is daarbij niet langer meer toereikend, 
hetgeen leidt tot de oproep om andere instrumenten te ontwikkelen (Het hoogste goed, 
2008:17-18). 
De sturing op output krijgt in de nota meer handen en voeten in een aantal sectorale 
uitwerkingen daar waar de posities en relaties tussen de betrokken partijen meer handen en 
voeten wordt gegeven. In de uitwerking voor het hoger onderwijs  (Het hoogste goed, 2008:44 
e.v). wordt gesteld dat een terugtredende overheid geen afwezige overheid betekent die zich 
alleen maar hoeft te richten op zijn verantwoordelijkheid voor het stelsel. Er wordt gesteld dat 
het bestuurlijke vermogen van het ministerie te kort schiet, daarbij verwijzende naar de OESO. 
Versterking van het sturende vermogen zou zich vooral moeten richten op; a) scherper sturen 
op de prestaties van de instellingen, b) het organiseren van ‘checks and balances’ 
(tegenkrachten) teneinde ervoor te zorgen dat de autonomie van de instellingen niet hen keert, 
en c) het meer koppelen van de bekostiging aan de prestaties van de instellingen, de bewezen 
kwaliteit en de beschikbare onderwijsinzet, en d) het versterken van het toezicht en de 
accreditatie in termen van effectiviteit, waarbij het verdienende vertrouwen steeds belangrijke 
wordt voor de proportionaliteit van het toezicht (Het hoogste goed, 2008:44, 51). Kortom, we 
zien hier dat de versterking van sturing op output c.q. outcomes gerealiseerd wordt door een 
herstructurering van de relaties en posities van het ministerie, de hbo-instellingen en de 
universiteiten.  
 
In de nota is ook een uitwerking voorhanden ten aanzien van de sturing van de sector 
onderzoek en wetenschap. Ook daar kiest het kabinet voor sturing op afstand en voor 
autonomie van de instellingen. Onderkend wordt dat de wetenschap zich grotendeels zelf 
stuurt. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor deze onderwerpen primair bij de 
instellingen ligt. Daar staat echter wel tegenover dat er een goede en heldere verantwoording 
plaats vindt over de geboekte resultaten. Alleen dit laatste is niet het geval, vandaar dat het 
kabinet streeft naar een heldere verantwoordingsstructuur, zodat een goed beeld kan worden 
verkregen van de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de geleverde prestaties. Hierover zullen 
afspraken worden gemaakt met het veld (Het hoogste goed, 2008:71-72). Dat geldt ook voor de 
inzet van de hierbij passende evaluatie instrumenten  (Het Hoogste goed, 2008:73) We zien 
dus dat in dit geval er gekozen wordt voor een sturingsconceptie die stuurt op de output. 
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In de nota wordt verder gesteld dat zelfsturing door de wetenschap vooral succesvol is binnen 
een wetenschapsgebied maar dat een vruchtbare uitwisseling van kennis tussen 
wetenschapsgebieden hiermee niet gebaat is en dat andere sturingsinstrumenten moeten 
worden ingezet. De facto wordt gekozen voor incentive-sturing waarbij financiële prikkels 
worden ingezet om in het licht van een lange termijn onderzoeksagenda thema’s  te 
ontwikkelen die grensoverstijgend zijn (Het hoogste goed, 2000:73). 
 
Sturing door middel van structurering en procedurering 
Sturing op resultaten en verantwoording wordt bij de herinrichting van het stelsel echter ook 
gekoppeld aan de notie van een ‘open stelsel’, waardoor de gelijkwaardigheid tussen de 
betrokken instellingen groter wordt. In die zin wordt gestreefd naar de creatie van een ‘level 
playing field’ waardoor er meer ruimte is voor vraagsturing en concurrentie. Dit veronderstelt 
een vergroting van de vrijheid (vrijgeving van rechten en plichten zoals collegegeld) waardoor 
de differentiatie toe neemt, meer en andere onderwijsvormen het daglicht zullen zien etc. 
Hierdoor zou de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel kunnen toenemen, 
zo is de redenering (Het hoogste goed, 2008:54). Tegelijkertijd betekent dit echter wel dat de 
andere kant van de medaille is dat sturing op de resultaten van die verkregen vrijheid groter zal 
worden. 
 
Robuustheid 
Hoe wordt de robuust van de sturing in deze velden gegarandeerd? Robuustheid veronderstelt 
zowel stabiliteit als adaptiviteit. Adaptiviteit wordt gewaarborgd door het onderkennen van de 
noodzaak tot zelfsturing en zelfregulering, ook omdat het sterk geprofessionaliseerde 
beleidsterreinen betreft, zeker op het terrein van onderzoek en wetenschapsbeoefening. 
Adaptiviteit wordt ook gewaarborgd door noties als de ontwikkeling van een ‘open stelsel’, 
waarmee de facto getracht wordt om een ‘level playing field’ te creëren in het aanbieden van 
hoger onderwijs. Immers binnen een bepaald afgebakend speelveld met heldere spelregels kan 
naar bevind van zaken worden geopereerd. Tegelijkertijd mag adaptiviteit niet met 
vrijblijvendheid worden vermengd en is er sprake van meer sturing op de output c.q. de 
outcomes waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het stelsel wordt gewaarborgd.  
In hoeverre is er sprake van een analyse van de context waarin wordt gestuurd,hetgeen 
eveneens de stabiliteit en adaptiviteit beïnvloedt? In hoeverre treffen we elementen aan van de 
beelden van een veranderende samenleving zoals we die eerder hebben geschetst? Ten eerste 
zien we dat noties van de risicosamenleving terugkomen, daar waar gesproken wordt over een 
‘kwetsbaar maatschappelijk succes’. Ondanks het feit dat kennisinstellingen in Nederland een 
belangrijke rol hebben vervuld in de succesvolle ontwikkeling van het onderwijs, is die rol 
kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid komt op verschillende manieren terug. Maatschappelijke 
problemen zijn steeds complexer geworden (veiligheid, schone energie, medische zorg, 
deugdelijk onderwijs). Daarnaast neemt deze kwetsbaarheid toe door de toegenomen 
internationalisering van onze samenleving. Als gevolg hiervan bestaat er meer onzekerheid 
omtrent de toegevoegde waarde van kennis en onderzoek (Het Hoogste goed, 2008:3). De 
discussie ten aanzien van de verregaande internationalisering van de samenleving en de rol 
van kennis daarin wordt in de nota verder getrokken door te verwijzen naar de opkomst van de 
Aziatische landen, de toegenomen internationale concurrentie tussen bedrijven en de rol van 
hoger onderwijs in de ontwikkeling van de economie. Daarnaast zien we ook dat het speelveld 
waarbinnen het hoger onderwijs en het wetenschappelijke onderzoek bewegen, steeds 
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internationaler wordt en de strijd om hoogwaardige kennis binnen te halen steeds belangrijker 
wordt. Dat geldt ook voor het functioneren van de arbeidsmarkt, terwijl studenten zelf ook 
mobieler zijn geworden, waardoor ook de internationale concurrentie tussen de opleidingen is 
toegenomen (Het Hoogste goed, 2008:4-5). Dit zijn allemaal elementen die we eerder in 
samenhang hebben besproken in het kader van de ‘netwerksamenleving’.  
Als we deze analyse doorvertalen naar de eis van robuustheid dan zien we dat sturing zich 
enerzijds zou moeten richten op het reduceren van deze kwetsbaarheid, onder meer door 
aandacht te vragen voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs en onderzoek waarbij 
excellentie steeds belangrijker wordt. Vandaar dat de behoefte om meer op de output te sturen 
verklaarbaar is. Anderzijds vereist het kunnen opereren in een internationale context met veel 
concurrentie , de noodzakelijke flexibiliteit en adaptiviteit. Dit laatste kan alleen maar worden 
gerealiseerd als er sprake is van zelfsturing. Deze zelfsturing is op zijn beurt gebaat bij de 
inrichting van een stelsel dat deze ruimte ook daadwerkelijk biedt, hetgeen tot uitdrukking komt 
in de notie van een ‘open bestel of open level playing field’.  

4.6 Een vergelijking  

In deze paragraaf hebben we een inductief een analyse gemaakt van de veronderstellingen ten 
aanzien van de effectiviteit, efficiency en legitimiteit van de sturingsconcepties die in 
verschillende strategische nota’s expliciet dan wel impliciet zijn verwoord. Zien uit deze nota’s 
bepaalde overeenkomsten te destilleren op grond waarvan we zouden kunnen stellen dat zich 
een uniforme sturingsfilosofie voor het brede terrein van het onderwijs aftekent? En, in hoeverre 
wordt in deze nota’s rekening gehouden met een aantal fundamentele transformaties die zich in 
onze samenleving aftekenen en die ook gevolgen hebben voor de effectiviteit van sturing? In 
onderstaande tabel zetten we een aantal zaken op een rijtje. 
 
 

                       STURING 
NOTA 

DOMINANTE 

STURINGSMODALITEIT 
 (OBJECT EN VORM) 

WAARBORGING 

ROBUUSTHEID VAN 

STURING  

CONTEXT VAN STURING EN 

MAATSCHAPPIJBEELD 

Rapport commissie 
Dijsselbloem 
(PO, VO) 

Sturing op output en 
outcomes: waarborgen 
kwaliteit van onderwijs (= 
inhoud van het onderwijs: het 
‘wat’).  
Sturing op de input: lumpsum 
en inzichtelijk maken van de 
besteding 
 
Sturing via 
gemeenschappelijke 
beeldvorming: dialoog  over 
bepaling inhoud en effecten 
van onderwijs met direct 
betrokkenen 
 

Robuustheid door 
normen voor 
deugdelijk onderwijs 
in termen van 
standaarden en 
canonisering 
 
Robuustheid door 
heldere procesnormen 
voor omgang 
 
Adaptiviteit vooral 
door ruimte laten voor 
de ‘hoe vraag’ 
 

Primair gericht op 
taakomgeving 
 
Impliciete noties over 
versplinterde samenleving 
en ontstatelijkte 
samenleving 
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Sturing op structurering en 
procedurering van relaties: 
afleggen van verantwoording 
en inrichting ‘level playing 
field’ 
 

Kwaliteitsagenda 
Primair Onderwijs 

Sturing op output en 
outcomes: referentieniveaus, 
doorlopende leerlijnen en 
toetsing 
 
Sturing door middel van 
gemeenschappelijke 
beeldvorming inzake het 
formuleren van uniforme 
leerlijnen en referentieniveus 

Robuustheid door 
ontwikkeling heldere 
en uniforme output en 
outcomeparameters. 
 
Weinig aandacht voor 
adaptiviteit 
 

Risico, netwerk- en 
ontstatelijkte samenleving 
versterken de roep om 
meer centrale sturing. 

Kwaliteitsagenda 
Voortgezet onderwijs 
(VO) 

Sturing op output en 
outcomes: waarborgen 
kwaliteit van onderwijs (= 
inhoud van het onderwijs; het 
‘wat’).  
Sturing van de input: 
lumpsum 
 
Sturing op structurering en 
procedurering van relaties: 
afleggen van verantwoording 
en inrichting ‘level playing 
field’ 
Sturing via 
gemeenschappelijke 
beeldvorming: dialoog  over 
bepaling inhoud en effecten 
van onderwijs met direct 
betrokkenen 
 
 

Robuustheid door 
normen voor kwaliteit 
van onderwijs  
 
Robuustheid op grond 
van draagvlak door 
dialoog 
 
Adaptiviteit vooral 
door ruimte laten voor 
de ‘hoe vraag’ 
 
 
 
 
 
 
 

Primair gericht op 
taakomgeving 
 
Impliciete noties   over 
versplinterde samenleving, 
ontstatelijkte samenleving, 
risico en netwerk-
samenleving 
 
 
 
 

Werken aan 
vakmanschap (BVE)) 

Sturing op output en 
outcomes: waarborgen 
kwaliteit van onderwijs (= 
inhoud van het onderwijs; het 
‘wat’) en bijdrage van het 
onderwijs aan 
beleidsdoelstellingen. 
Sturing op input: lumpsum 
 

Robuustheid door 
kwalificatie-dossier 
 
Adaptiviteit door 
ruimte voor maatwerk 
en invulling van het 
‘hoe’ in relatie tot 
doelgroepen  

Netwerksamenleving 
(internationalisering en 
concurrentie) 
 
Versplinterde samenleving 
(hoeveelheid betrokken 
partijen) 
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Sturing via 
gemeenschappelijke 
beeldvorming: dialoog  over 
bepaling inhoud en effecten 
van onderwijs met direct 
betrokkenen, met in relatie 
tot functioneren regionale 
arbeids- en onderwijsmarkt 
 
Sturing op structurering en 
procedurering van relaties: 
afleggen van verantwoording 
en 
systeemverantwoordelijkheid 
minister 
 
 

Het hoogste goed 
(HO) 

Sturing op output en 
outcomes: resultaten van 
onderwijs en onderzoek 
 
Sturing op structurering en 
procedurering van relaties: 
afleggen van 
verantwoording, en 
systeemverantwoordelijkheid 
en creëren ‘level playing 
field’ (open bestel’)  
 
Incentive sturing: financiële 
prikkels voor 
onderzoeksthema’s 
 
 

Robuustheid door 
output en outcome-
normen en explicteren 
van verantwoording 
 
Robuustheid door 
heldere procesnormen 
in open bestel 
 
Adaptiviteit door 
ruimte voor zelfsturing 

Risico-samenleving 
(kwetsbaarheid bijdrage 
kennis aan 
maatschappelijke 
vraagstukken) 
 
Netwerksamenleving 
(internationalisering en 
concurrentie) 

Tabel 2: Een vergelijking  
 
Welke conclusies kunnen we trekken ten aanzien van de vraag, of zich een bepaalde 
dominante sturingsconceptie aftekent op het brede terrein van het onderwijs? En als dit het 
geval is, is er dan sprake van de ontwikkeling van een stabiel c.q. robuust concept?  Op grond 
van de bestudeerde stukken kunnen we stellen dat: 

 in alle nota’s zien we dat er sprake is van een grote variëteit aan sturingsvormen die 
worden ingezet, alleen de mate waarin die expliciet op elkaar zijn afgestemd vanuit een 
bepaalde visie op sturing verschilt. Soms is die afstemming impliciet aanwezig. 

 in alle nota’s zien we dat klassieke vormen van sturing afwezig zijn maar dat primair 
gekozen wordt voor ‘verlichte vormen van klassieke sturing’  waarbij enerzijds meer 
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ruimte is voor zelfsturing en anderzijds centraal vastgestelde in- maar vooral 
outputparameters deze autonomie inperken;   

 in alle gevallen is er sprake van een versterkte sturing op de output en outcomes. Dit 
wordt vooral geoperationaliseerd in termen van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat 
daarbij vooral om het aangeven van het ‘wat’: de inhoud van het aan te bieden 
onderwijs. Dit geldt zeker voor het primair en voortgezet onderwijs en de bve-sector. 
Daarnaast zien we dat output- en outcomenormen gekoppeld zijn aan de inzet van het 
onderwijs voor allerlei andere politieke doelstellingen die vooral het maatschappelijke 
belang van het onderwijs centraal stellen. Dit is heel duidelijk het geval in de bve-sector 
en het voortgezet onderwijs. Met name in het primair, voortgezet en bve-onderwijs zien 
we nadrukkelijk dat de instellingen over het ‘hoe’ gaan: de vrijheid om zelf te bepalen 
hoe de vastgelegde vakkennis, competenties en vaardigheden kan worden aangeleerd. 
Dit biedt ruimte voor zelfsturing en maatwerk maar deze is wel geconditioneerd. De 
inhoud van de kennis, vaardigheden en competenties ligt vast en over de bereikte 
prestaties wordt verantwoording afgelegd; 

 tegelijkertijd betekent wel dat het onderscheid tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ minder 
helder is dan wellicht op het eerste gezicht lijkt. De definitie van het ‘wat’ - in termen van 
referentieniveaus, leerlijnen, kwalificatiedossiers etc.  - kan formeel wel betrekking 
hebben op de output of outcomes van een school maar materieel en de facto kunnen 
deze normen de vrijheidsgraad die samenhangt met de invulling van de ‘hoe’-vraag 
inperken. De facto kan er dan sprake zijn van sturing op de throughput, op de 
didactische processen, hetgeen gevolgen kan hebben voor het vermogen om maatwerk 
te kunnen bieden;   

 deze versterkte sturing op de output betekent wel dat helder moet zijn hoe de betrokken 
partijen (met name departement, instellingen, onderwijsinspectie en het afnemende 
bedrijfsleven) zich tot elkaar verhouden. Enerzijds zien we dit terug in meer expliciete 
afspraken over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd, anderzijds in de 
behoefte om een ‘level playing field’ te creëren. Dit veronderstelt heldere spelregels en 
procesnormen; 

 outputsturing veronderstelt echter wel dat de meest betrokken partijen het wel eens zijn 
over de eisen die aan de kwaliteit van het onderwijs worden gesteld; hetgeen van partij 
tot partij kan verschillen. Vandaar dat in alle stukken een lans gebroken wordt om deze 
partijen hierin te betrekken; vandaar dat sturing via gemeenschappelijke beeldvorming 
eveneens een terugkerend element is; 

 in de meeste nota’s wordt wel gesproken over sturing op de input via met name lump 
sum financiering maar we zien dat deze vorm van sturing steeds meer gekoppeld 
worden aan de condities waaronder bepaalde prestaties moeten worden gerealiseerd. 
Kortom er is een expliciete koppeling tussen budget, kwaliteit en prestaties. Daarnaast 
zien we dat de roep om meer gerichte verantwoording af te leggen over de besteding 
ervan eveneens luider wordt, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan een vereenvoudigd 
financieringsstelsel groot is (bijvoorbeeld in de bve-sector);  

 incentive-sturing is zo goed als afwezig in de wijze waarop gestuurd wordt. Het is 
eerder aanvullend zijn, dan leidend;  

 in de verschillende nota’s is de aandacht voor sturing leidend, waardoor de relatie met 
toezicht en met informatie te impliciet blijft. In bijna alle gevallen is er aandacht voor 
toezicht maar er vindt er niet altijd een expliciete koppeling plaats tussen de gekozen 
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sturingsvorm en het daarop passende toezicht. Sturing en toezicht zijn namelijk twee 
zijden van dezelfde medaille. Dat geldt ook voor de aandacht voor de 
informatievoorziening. Er is weinig aandacht voor een op de betreffende 
sturingsvormen afgestemde informatieconceptie, terwijl dit de kwaliteit en de 
uitwisseling van informatie essentieel is voor effectieve sturing; en   

 verder zien we dat er wel aandacht is voor de context van sturing maar deze beperkt 
zich primair tot ontwikkelingen in de taakomgeving van het onderwijs (zeker bij 
Dijsselbloem en in de kwaliteitsagenda PO en VO). Een fundamentele analyse van een 
aantal belangrijke maatschappelijke transformaties en een reflectie over de 
positionering van de rol van de overheid daarin, vindt niet plaats. Alleen in de Werken 
met Vakmanschap en het Hoogste goed zien we dat een goede stap in die richting 
wordt gezet, waarbij vooral twee zaken opvallen: a) een toegenomen aandacht voor de 
internationalisering van de samenleving en b) de rol van het onderwijs in relatie tot een 
goed functionerende arbeidsmarkt waardoor Nederlandse bedrijven beter in staat zijn te 
kunnen concurreren op een internationale markt. 
 

In alle beleidsdocumenten zijn contouren terug te vinden van een min of meer identieke 
redeneerlijn ten aanzien van nut en noodzaak van sturing alsmede hoe te sturen. Vandaar dat 
we in de laatste paragraaf verder willen ingaan op nut en noodzaak van een wellicht uniforme 
sturingsconceptie. 
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5 REFLECTIE EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusie: stabiliteit door variëteit 

In dit paper staan twee vragen centraal. De eerste vraag luidt: Is het mogelijk en wenselijk om 
te streven naar een stabiel sturingsconcept dat minder gevoelig is voor de politiek-
maatschappelijke dynamiek en dat het onderwijsveld voor een langere termijn duidelijk biedt? 
Leidt het stapelen van beleid met verschillende sturingsconcepties tot minder effectief beleid of 
sluit de huidige variëteit in sturingsconcepties juist beter aan bij de eisen die uit de samenleving 
en uit de politiek worden gesteld? 
 
Het antwoord op deze vraag hebben we langs twee wegen benantwoord. Ten eerste is er het 
deductieve spoor. Wat leren bestuurskundige inzichten op het terrein van sturing ons en wat 
leren de beelden van een veranderende samenleving ons over de wijze waarop overheden al 
dan niet kunnen sturen?  
 
Wat leren bestuurskundige inzichten ons? 
Op grond van sturingstheoretische inzichten kan worden beargumenteerd dat de grote mate 
van variëteit in de sturingsvormen die het ministerie van OCW thans hanteert (zoals blijkt uit 
paragraaf 4), goed verdedigbaar is. Op grond van “Ashby’s law of requisite variety” (de wet van 
de vereiste variëteit) vereist de sturing van complexe systemen juist dat een gevarieerd palet 
van sturingsvormen en sturinginstrumenten wordt ingezet. Deze variëteit komt niet alleen tot 
uitdrukking in karakter van de verschillende beleidssectoren, maar ook binnen een 
beleidssector zijn de verschillen groot te noemen. Immers een ROC in Amsterdam bedient 
doorgaans een andere populatie van jongeren dan bijvoorbeeld in Roermond, een basisschool 
in het Rotterdamse Charlois bevindt zich in een andere omgeving dan in Rotterdam-Kralingen; 
laat staan wanneer we daarin ook nog de verschillende pedagogische opvattingen in 
meenemen zoals die bijvoorbeeld door het Montesori-, het Dalton, Freinet, Jenaplan of Vrije 
School-onderwijs meenemen; laat staan het onderscheid tussen bijzonder en openbare 
scholen. Een universiteit is niet hetzelfde dan een hogeschool, terwijl technische universiteiten 
zich in een heel ander omgeving bewegen dan alfa- en gamma-universiteiten.  Deze grote 
variëteit zien we ook terug in het middelbaar beroepsonderwijs, omdat daar de invloed van de 
bedrijfstak in de eisen en wensen die worden gesteld sterk varieert. Op grond van deze 
redenering is stapelen echter geen probleem. Belangrijk is echter ervoor te zorgen dat door 
deze stapeling van sturingsvormen lokale leervermogens, noodzakelijk om maatwerk te kunnen 
bieden en recht te doen aan de specifieke situatie waarin een school zit bevindt, niet vernietigd. 
Door variëteit te onderkennen en dit als aangrijpingspunt voor sturing te nemen is het mogelijk 
om beter en flexibeler te kunnen inspelen op allerlei ontwikkelingen en wensen. Dit 
veronderstelt dat de lokale intelligentie binnen de sector maar ook binnen de verschillende 
instellingen juist gestimuleerd en gefaciliteerd moet worden en dus niet bestreden moet worden. 
Uiteindelijk zal een beleidssector die gestuurd wordt op grond van uniforme, van bovenaf 
opgelegde regels en planningssystemen onder zijn eigen sturingslast bezwijken, omdat iedere 
keer weer opnieuw geprobeerd moet worden om door middel van steeds verfijndere normen en 
regels greep te krijgen op een zeer gevarieerde onderwijspraktijk. Dat laat onverlet dat de 
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overheid wel een bijzondere positie heeft, namelijk in het beschermen van een aantal 
kernwaarden die zowel per sector als voor het hele stelsel gelden. De vraag is dan ook hoe 
deze kernwaarden beschermd kunnen worden en of hierover een gedeeld beeld tussen de 
belangrijkste partijen bestaat, zeker als het wordt ingevuld. Hierop komen we dadelijk bij de 
aanbevelingen terug.  
Onderkenning van deze variëteit betekent echter ook dat we voorzichtig moeten zijn om 
generieke uitspraken te doen over de effectiviteit van bepaalde vormen van of combinaties van 
sturing. Effectiviteit is deels context bepaald, en deels het product van de sturende interventies 
van andere sturende partijen. 
 
Wat leren maatschappelijke transformaties ons? 
Het belang om de wet van de vereiste variëteit als referentiekader te gebruiken voor de 
inrichting van sturingsarrangementen kan ten tweede ook worden verdedigd door te kijken naar 
veranderingen in onze samenleving. Immers, zowel in de beelden die we van onze 
veranderende samenleving hebben geschetst - met name in termen van de 
netwerksamenleving, de versplinterde en verstatelijkte samenleving -  zien eveneens een grote 
mate van variëteit terug. Alleen het beeld van de risico-samenleving zou wellicht kunnen pleiten 
voor reductie van deze variëteit van bovenaf, die vooral verdedigd wordt op grond van het 
verlangen naar zekerheid en voorspelbaarheid. Dit verlangen is eerder geduid in termen van 
het creëren van een veiligheidsutopie, die zich vooral manifesteert in termen van het vernietigen 
van variëteit door de behoefte om steeds meer regels en monitoringsystemen op te zetten en 
risico-profielen te ontwikkelen. Het gevolg is vaak bureaucratisering. De vraag is dan ook of het 
mogelijk is om met risico’s om te gaan door niet te kiezen voor command & control achtige 
benaderingen, maar daar ook te kijken of gevarieerde besturingsystemen waarin zelfsturing een 
belangrijke rol speelt soelaas kunnen bieden. 
 
Wat leert de beleidsprakijk ons? 
De tweede weg die we bewandeld hebben in de beantwoording van bovenstaande vraag, is te 
kijken naar de beleidspraktijk zoals die zich nu aftekent in verschillende documenten. Dit is het 
inductieve spoor. Zien we daar ook de contouren van een uniforme en daarmee wellicht ook 
stabiele sturingsbenadering? Bestudering laat zien er sprake is van een grote variëteit aan 
sturingsvormen en sturingsinstrumenten, waarbij mijns inziens het accent ligt op de combinatie 
van drie vormen: sturing op in- en output, waarbij de output en de outcomes steeds belangrijker 
zijn geworden, sturing via sturing op procedurering en structurering en sturing op grond van 
gemeenschappelijke beeldvorming. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de idee dat sturing 
van complexe beleidsterreinen alleen maar mogelijk is door middel van een gevarieerd palet 
aan sturingsvormen en instrumenten. Het is echter de vraag, hoe deze vormen onderling op 
elkaar zijn afgestemd, of er sprake is van een overkoepelende en expliciete visie op sturing, op 
variëteit en de inzet van sturingsvormen en instrumenten? Van de andere kant zien we wel dat 
er sprake is van een gelijkenis in de wijze waarop de verschillende onderwijssectoren worden 
gestuurd. Dit heeft iets te maken met de behoefte om als overheid bepaalde kernwaarden te 
beschermen alsmede ook om uiting te geven aan de systeemverantwoordelijkheid van de 
minister van OC& W. Er tekent zich dus een zekere mate van uniformering af. De vraag, is dan 
ook of deze uniformeringtendens afbreuk doet aan de vereiste variëteit die we vanuit de 
sturingstheorie noodzakelijk vinden om gericht te kunnen beïnvloeden. Hierop komen we 
dadelijk terug. 
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Op grond van deze overwegingen kunnen we concluderen dat de vraag naar stabiliteit 
gerealiseerd kan worden door juist te kiezen voor een gevarieerd palet van sturingsvormen en 
instrumenten, zoals thans ook wordt gebruikt in de sturing van het onderwijs door het ministerie 
van OC&W. Dit roept echter wel de vraag op of die vereiste variëteit in alle richtingen moet 
gaan, waarbij sturingsvormen en instrumenten elkaar in de wielen rijden; of dat er sprake is van 
een minimale mate van specificatie van de onderlinge samenhang, die vooral gericht is op het 
versterken van lokale leervermogens? Hierop komen we in onze aanbevelingen terug. 

5.2 Toekomstig sturingsarrangement: noodzaak van meta-sturing 

Dit brengt ons op de tweede vraag. Hoe zou een sturingsconceptie er voor de komende 
kabinetsperiode eruit kunnen zien? Kunnen we op zoek gaan naar een effectief concept dat 
enerzijds aansluit op dieperliggende maatschappelijke trends en anderzijds berust op 
empirische bewijsvoering? 
 
In het antwoord op deze vraag moeten drie typen eisen met elkaar verzoend worden:  

 variëteit die vraagt om ruimte om maatwerk te kunnen bieden en dus zelfregulering 
veronderstelt; en  

 het beschermen van bepaalde kernwaarden en daarmee ook de 
systeemverantwoordelijkheid van de minister van OC&W; en  

 het onderkennen dat de fragmentatie op het terrein van het onderwijs steeds groter 
wordt, zich steeds meer afspeelt op een internationale schaal, waarbij het monopolie 
van de overheid in de vormgeving van het onderwijs onderwerp van discussie is en de 
behoefte aan stabiliteit en zekerheid (in termen van de risico-samenleving) nog steeds 
groot is.  

 
Het antwoord daarop zit in de combinatie van met name drie sturingsvormen die ook al in de 
beleidsdocumenten terug te vinden zijn. Het is echter belangrijk om die sturingsvormen meer op 
elkaar af te stemmen, en dan meer in termen van minimale specificatie dan in termen van een 
gedetailleerde blauwdruk. Deze specificatie is dan vooral gericht op het aanbrengen van een 
meer procedurele samenhang tussen deze drie sturingsvormen die vooral gericht is op het 
beschermen van lokale leervermogens. De facto wordt een meta-sturingskader gecreëerd, 
namelijk een kader voor sturing waarbinnen andere sturingsvormen uitgewerkt kunnen worden 
(meta-sturing  betekent eigenlijk sturing van de sturing; Kickert,  & Van Gigch, 1979; Bekkers & 
Van de Donk, 1988). Deze samenhang geldt voor alle beleidssectoren die door het ministerie 
van OC& W worden aangestuurd. De inhoudelijke uitwerking van die samenhang zal echter per 
sector moet plaats vinden. Op deze manier wordt de robuustheid gegarandeerd, zonder dat de 
variëteit wordt vernietigd. Ook biedt deze manier van opereren meer mogelijkheden om in te 
kunnen spelen op veranderende omstandigheden (in termen van de gewenste flexibiliteit en 
adaptiviteit). 
 
Sturing door middel van structurering en procedurering 
In de inrichting van een dergelijke meta-sturingsarrangement bestaat de eerste stap uit sturing 
door middel van structurering en procedurering van relaties tussen de betrokken partijen per 
onderwijssector. Gelet op het beschermen van bepaalde kernwaarden, zijnde de deugdelijkheid 
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en toegankelijkheid van het onderwijs, wat betekent dit voor de positie van de betrokken 
partijen? 
Ten eerste gaat het daarbij om de vormgeving van de positie en vormgeving van de relaties 
tussen de volgende belanghebbende partijen, bijvoorbeeld in termen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden: de (besturen van de) onderwijsinstellingen, de 
docenten, de ouders en leerlingen, bedrijven, docenten, de minister van OC&W, andere 
overheden zoals gemeenten en de onderwijsinspectie. Belangrijk daarbij is in ieder geval zorg 
te dragen voor de positie van zogenaamde ‘zwakke belangen’. Dit zijn doorgaans de belangen 
van die partijen wier stem zwak georganiseerd is, zoals de stem van ouders, 
leerlingen/studenten of docenten op de werkvloer. Daarnaast is het belangrijk om ook te 
hebben voor de representativiteit, en in het verlengde daarvan ook de gezaghebbendheid van 
de betrokken partijen. Dit zou kunnen betekenen dat de bestaande overlegstructuren met de 
verschillende sectoren die het ministerie thans hanteert, nog eens aan nader onder de loep 
worden genomen in het licht van de volgende vraag: wie zijn relevante belanghebbende 
partijen, hoe en door wie worden ze vertegenwoordig, wat is de kwaliteit van deze 
vertegenwoordiging? 
Ten tweede dient de vormgeving van deze posities en relaties ten dienste te staan aan de 
borging van een aantal kernwaarden, in dit geval het zorg dragen voor o.a. de toegang van het 
onderwijs, de deugdelijkheid (kwaliteit) van het onderwijs, alsmede de noodzaak om maatwerk 
te kunnen leveren. Om die kernwaarden te borgen, is het enerzijds noodzakelijk dat de 
bijzondere positie van de minister van OC& W helder wordt neergezet (in termen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden). Belangrijk is aan te geven waarom sturing in 
politiek-ideologische zin door de minister noodzakelijk is, waarop die sturing zich richt ( 
bijvoorbeeld in termen van het ‘wat’) en binnen welke grenzen die sturing die plaats vindt. 
Anderzijds hoort ook de positie van de instellingen helder te zijn omschreven, gelet op het 
eerder naar voren noodzaak om zelfsturing te stimuleren en te faciliteren. Waar begint de 
autonomie van de instellingen begint en waar eindigt deze (bijvoorbeeld in termen van het 
‘hoe’)?. In dit positiespel hoort in ieder geval, dat ook de positie van de Onderwijsinspectie 
helder te zijn neergezet. De consequentie hiervan is dat de wijze van sturing en de wijze van 
toezicht uitoefenen nadrukkelijk op elkaar moeten zijn afgestemd.  
Tegelijkertijd bestaat er een interessant grijs gebied, zeker daar waar de bepaling van de 
output- en outcomeparameters (vakinhouden, referentieniveaus, leerlijnen, kwalificatiedossiers 
etc.) de facto van invloed is op de wijze waarop binnen de scholen didactische en 
bedrijfsvoeringprocessen vorm en inhoud krijgen. Belangrijk is deze ‘grijze’ gebieden te 
benoemen en daarover concrete afspraken te maken. 
Ten derde is het belangrijk dat de relaties en contacten die partijen met elkaar onderhouden 
transparant, open en gelijkwaardig zijn, waardoor machtsmisbruik wordt voorkomen. Daarom is 
het belangrijk om een aantal spelregels met elkaar af te spreken ten aanzien van de vraag, hoe 
partijen met elkaar en met elkaars belangen omgaan. Daarbij kunnen we denken aan een 
zorgvuldige omgang met elkaar (bijvoorbeeld in termen van hoor en wederhoor), welke 
informatie op welke wijze wordt uitgewisseld (hetgeen impliceert dat de informatievoorziening 
ondersteunend moet zijn aan de wijze en intensiteit van de sturing en het toezicht),  hoe 
eventueel een gezamenlijke agenda moet worden opgesteld, en hoe en op welke terreinen 
eventueel gezamenlijke besluiten genomen kunnen worden (bijvoorbeeld ten aanzien van de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke doelstellingen zoals de aanpak van het aantal ‘drop-
outs’).  
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De bestaande sectorale wetten bieden tal van aanknopingspunten voor het ontwikkelen van 
een sturingsconceptie door middel van structurering en procedurering. Het verdient echter de 
aanbeveling om vanuit een sturingsbril opnieuw naar de posities, relaties en spelregels te 
kijken, waarbij het niet alleen gaat om de vraag wie doet wat, maar ook de vraag te stellen naar 
het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van deze posities, relaties, spelregels. Waar staan heldere positie en 
procesnormen, waar zitten witte vlekken, hoe worden bepaalde belangen vertegenwoordigd, en 
hoe zijn bepaalde kernwaarden en zwakke belangen beschermd. 
 
Sturing op in- en output-  c.q. outcomeparameters 
Binnen dit stelsel van positie- en procesnormen is het vervolgens de vraag, hoe dan expliciet 
gestuurd kan worden op de borging van bepaalde kernwaarden in termen van input en output 
c.q. outcomeparameters. In de bestudeerde beleidstukken zagen we dat de wens geuit wordt 
om meer te sturen op de kwaliteit van onderwijs. Dit roept de vraag op, hoe - met name in 
output- en outcome-parameters - hierop gestuurd kan worden en wie die parameters vaststelt. 
Van de ene kant biedt het onderscheid tussen het ‘wat’ en ‘hoe’  zoals geïntroduceerd door de 
commissie-Dijsselbloem en overgenomen in de andere documenten, hiertoe 
aanknopingspunten.  
Echter de specifieke aard van deze output, namelijk ‘de kwaliteit van het onderwijs’  zorgt echter 
voor een aantal bijzondere moeilijkheden en valkuilen die we eerder hebben beschreven. Hoe 
meet je dat? Hoe maak je een dergelijk complex en multi-dimensionele output zichtbaar, daarbij 
ook nog een keer recht doende aan de specifieke omgeving waarin zich een school bevindt, of 
de specifieke doelgroepen die een school bedient? De discussie om bijvoorbeeld te sturen op 
gemiddelde CITO-scores of gedifferentieerde gemiddelde CITO-scores is in dit verband 
interessant.  Ook de discussie over mogelijke perverse effecten, waarbij bijvoorbeeld scholen 
hun gemiddelde CITO-score trachten te beïnvloeden of de wijze waarop onderzoeksinstituten 
en universiteiten hun onderzoeksprestaties opvijzelen,  is dan interessante leesstof. Essentieel 
is echter dat recht wordt gedaan aan het kwalitatieve karakter van deze output, bijvoorbeeld 
door middel van ‘peer review’; dan wel te zoeken naar combinaties van kwantitatieve (daar waar 
dit zinvol is) en kwalitatieve sturingsinstrumenten. Verder is het belangrijk om recht te doen aan 
de lokale context en te kijken hoe een instelling, gelet op de specifieke context waarin ze 
opereert, hierop inspeelt. Tevens is het belangrijk om sturing op de output en outcomes vooral 
te presenteren in termen van leren en verbeteren in plaats van afrekenen. Is dit laatste namelijk 
het geval, dan is de kans groter dan organisaties in strategische zin gaan anticiperen en vooral 
die prestaties voor het voetlicht willen brengen, die voor hen gunstig zijn en relatief eenvoudig 
te organiseren zijn.   
Bovendien is het belangrijk om terughoudend te zijn in de hoeveelheid van output- en 
outcomecriteria die worden opgesteld. Dit laatste is niet onbelangrijk, indien omdat het 
onderwijs in toenemende mate wordt ingezet als instrument om beleidsdoelstellingen op andere 
terreinen te realiseren, hetgeen zich vertaalt in allerlei additionele criteria waarop vervolgens de 
instellingen worden afgerekend. Het gevolg is dat instellingen moeten schaken op meerdere 
borden om hieraan te voldoen, waarbij de zet op het ene schaakbord de zet op een andere 
schaakbord niet altijd versterkt. Hierdoor ontstaan allerlei verdringingseffecten. Ook kan het 
strategisch gedrag kan uitlokken, door vooral die output en outcomecriteria te selecteren 
waarop een instelling al relatief goed scoort. Het verdient daarom de aanbeveling om de criteria 
en doelstellingen op het terrein van de vakinhoud meer los te koppelen van andere, wat verder 
af gelegen criteria en doelstellingen.  
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Tenslotte is het belangrijk om ook nog een andere overweging naar voren te brengen die met 
betrekking heeft op de hoeveelheid en gedetailleerdheid van de op te stellen input-, output- en 
outcomeparameters. De kans bestaat namelijk dat het gedetailleerde karakter van de 
opgestelde normen via de achterdeur, en vaak ook via de informatievoorziening, leidt tot 
vormen van klassieke sturing. Van sturing op afstand is dan geen sprake meer, maar via het 
opstellen van deze normen wordt via een U-bocht de inhoud en het verloop van de interne 
bedrijfsprocessen gericht beïnvloed. De kans dat hierdoor de interne autonomie die 
noodzakelijk is om interne leerprocessen mogelijk te maken, wordt vernietigd is, is niet 
ondenkbaar. Tegelijkertijd neemt de sturinglast voor bijvoorbeeld een ministerie van OC&W 
exponentieel toe. Immers een en ander moet ook gevolgd en gecontroleerd worden. 
Bovenstaande opsomming van mogelijke valkuilen laat tevens zien dat het belangrijk is om 
spelregels af te spreken omtrent de aard, omvang, intensiteit en gedetailleerd van deze vorm 
van sturing en de informatierelaties die daardoor ontstaan. 
 
Sturing op grond van gemeenschappelijke beeldvorming 
Een ander punt is de vraag, wie bepaalt het ’ wat’. Hebben de betrokken partijen een gedeeld 
beeld van wat deugdelijk onderwijs is en hoe dit kan worden geoperationaliseerd in termen van 
vakinhouden, kwalificatiedossiers, referentieniveaus etc.? Ook dat heeft gevolgen voor het 
draagvlak van deze vorm van sturing en verkomen van mogelijk perverse effecten en 
strategisch gedrag. Ook al wordt regelmatig gesteld dat de overheid de vakinhoud vaststelt in 
termen van leerdoelen waarvan verwacht wordt dat deze gerealiseerd worden en inzichtelijk 
kunnen worden gemaakt, dan toch is het de vraag, of de overheid de meest aangewezen 
organisatie is om deze inhoud te kunnen vaststellen. Het vaststellen van de inhoud en kwaliteit 
van de vakinhoud wordt immers deels bepaald door de professional (de onderwijzer of de 
docent en hun beroepsverengingen) en deels door de afnemers (bijvoorbeeld andere scholen, 
bedrijven en hun belangenbehartigers).  
Dit laatste veronderstelt dat een derde vorm van sturing om de hoek komt kijken, namelijk 
sturing door middel van gemeenschappelijke beeldvorming. Het vaststellen van het ‘wat’, van 
de ‘vakinhouden, competenties en vaardigheden’ dient nadrukkelijk het resultaat te zijn van 
coproductie tussen de belangrijkste belanghebbende partijen, waarin een ieder zijn eigen 
inbreng (al naar gelang zijn belangen, wensen en prioriteiten) moet kunnen hebben. Belangrijk 
hierin is dat politieke doelstellingen hierin niet leidend zijn, hetgeen de rol van het primaat van 
de politiek relativeert en daarmee ook de rol van de minister van OCW. Tegelijkertijd is het 
zinvol om een keer kritisch te kijken naar de representatie van alle relevante perspectieven en 
belangen en hun vertegenwoordigers.  
 
Politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden 
Welke rol neemt de minister van OC& W hierin voor zijn rekening? En daarmee komen in het 
verlengde hiervan, ook op de rol van de politiek en het primaat van de politiek? Is er dan geen 
rol weggelegd voor de minister c.q. voor de politiek? Ondanks het feit dat de minister slechts 
een van de vele sturende partijen zijn op het terrein van het onderwijs, is het belangrijk oog te 
hebben voor de bijzondere positie van de minister. Deze strekt zich uit tot de volgende 
terreinen. Ten eerste brengt de minister relevante kernwaarden in als toetsingskader voor het 
bepalen van de vakinhoud; ten tweede draagt de minister van OC&W er zorg voor dat alle 
relevante partijen betrokken zijn bij het formuleren en operationaliseren van relevante input-, 
output- en outcomecriteria op grond van een gemeenschappelijke beleidsagenda die in overleg 
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met deze partijen is geformuleerd. Daarbij zorgt de minister ervoor dat relatief ‘zwakke en 
ongeorganiseerde belangen’ een stem kunnen krijgen en dus gehoord worden. Ten derde zorgt 
de minister ervoor dat in de uitwerking die gemeenschappelijke input, output- en 
outcomeparameters, bepaalde spelregels in acht worden genomen. Ten vierde intervenieert de 
minister gericht en ‘top down’  wanneer er geen consensus ontstaat. Ten vijfde codificeert de 
minister de consensus over de aard en de specificatie van de opgestelde parameters waardoor 
deze tot norm worden verheven. Ten zesde zorgt de minister voor toezicht op en handhaving 
van de in gemeenschappelijk overleg tot stand gekomen normen. 
   
Deze werkwijze die gebaseerd op een combinatie van verschillende sturingsconcepties die wel 
op elkaar voortbouwen, zou kunnen gelden voor elke onderwijssector. Van de ene kant biedt dit 
handvaten voor de ontwikkeling van een vorm van meta-sturing (sturing van de sturing) die 
enerzijds stabiliteit biedt en die anderzijds voldoende ruimte biedt voor een nadere inhoudelijke 
uitwerking per onderwijssector, waarbij tevens getracht wordt om per beleidssector a) vitale 
kernwaarden te borgen en b) zelfregulering en zelforganisatie op instellingsniveau en op 
sectorniveau mogelijk te maken. Van de andere kant biedt dit meta-sturende kader garanties 
om beter te kunnen omgaan met de grote mate van variëteit binnen elke sector en tussen de 
sectoren en de specifieke omgeving waarbinnen een onderwijsinstelling moet opereren; een 
omgeving die steeds gefragmenteerder, veeleisender, internationaler en dus ook complexer en 
dynamischer wordt. Kortom, bovenstaande contouren van een meta-sturingsconceptie biedt 
zekerheid ten aanzien van de wijze hoe gestuurd wordt, hoe de verschillende sturingsvormen 
zich tot elkaar verhouden, wat dit betekent voor de verhoudingen tussen de betrokken 
belanghebbende partijen, maar biedt daarnaast alle mogelijkheden voor adaptiviteit. 
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