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1 Samenvatting 

Een kwalificatiestructuur is informatiedrager voor de communicatie over de aansluiting 
van school en werk. Aan een kwalificatiestructuur in beroepsonderwijs en volwassenen 
educatie (BVE) worden eisen gesteld vanuit uiteenlopende gezichtshoeken. De articulatie 
van deze eisen is mogelijk door interactie tussen betrokken partijen. Responsiviteit zegt 
iets over de kwaliteit van de interactie tussen de betrokkenen en heeft een verticale en 
horizontale dimensie. De verticale dimensie is de interactie tussen de lagen van het 
onderwijsbestel. De horizontale dimensie is de interactie van BVE met maatschappelijke 
partijen. 
De conclusie van deze analyse is dat de huidige kwalificatiestructuur op macroniveau 
doelen beschrijft, maar dat de interactie met betrokkenen op het meso- en microniveau 
van het systeem te gering is. De WEB regelt vanuit het macroniveau concrete 
doelstellingen en meer vrijheidsgraden. Deze lijken het meso niveau niet te bereiken en 
hebben weinig impact op percepties die spelen op het operationele niveau. Daarnaast is 
de focus op het bestel en niet op het leren als onderdeel van de kennissamenleving. De 
bijdrage van de kwalificatiestructuur aan de vernieuwing van het onderwijsbestel zoals 
werd beoogd met de WEB is daardoor minder dan werd verwacht. In deze context lijkt de 
constatering van het kabinet dat de scholen de geboden ruimte onvoldoende benutten een 
top-down reactie op een onzorgvuldig geformuleerd probleem. De huidige initiatieven ter 
verbetering van de kwalificatiestructuur lijken eenzijdig gericht te zijn op het vergroten 
van de ‘herkenbaarheid’ van kwalificaties, hetgeen bijna per definitie meer zal bijdragen 
aan verstarring dan aan verbetering van aansluiting. Een betere articulatie van rollen en 
een intensievere interactie kunnen de dynamiek vergroten. 
 

2 Inleiding 
De ‘aansluiting van school en werk’ staat al meer dan 25 jaar volop in de politieke 
belangstelling. In 1975 was de visie dat de verbetering van de kwaliteit van stages het 
probleem zou oplossen. Tien jaar later was de visie dat het bestel als geheel een 
vernieuwing behoefde (Wagner, 1984, O&W 1988a en 1988b). De strategie die de 
overheid sindsdien volgt, is in essentie tweeledig: 1) het articuleren van concrete en 
vernieuwde doelstellingen voor het beroepsonderwijs en 2) het vergroten van de 
vrijheidsgraden3 in het BVE-veld.  
De kwalificatiestructuur is als middel ingezet om de nieuwe en concrete doelen van het 
beroepsonderwijs op toegankelijke wijze te beschrijven. Hiermee zouden tal van 
belanghebbenden een betrouwbare referentie hebben voor leren en werken in een 
veranderlijke wereld. Bovendien stelde de ‘overheid op afstand’ hiermee een minimum 
kwaliteitseis aan het bevoegd gezag van de scholen. 
Kwalificaties zijn formele eisen aan het kennen en kunnen van mensen. Die formele eisen 
kunnen gaan over schoolvakken, vakmanschap of competenties. Als het om schoolvakken 
                                                           
1  Een bewerking van dit artikel verscheen In: Jaarboek ‘99/’00 van het Max Goote 

Kenniscentrum Nieuwe aansluitingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt pagina 159-181. 
2 Jos W.G. Geerligs, voorheen: STOAS-Onderzoek, thans: 0623479681 info@raccent.nl  
3 In deze analyse is de duiding ‘vergroting van vrijheidsgraden’ gebruikt en niet het gangbare 

‘vergroting van autonomie’. Vergroting van vrijheidsgraden voor aansluiting beschrijft de 
beoogde nieuwe relatie tussen beleidsorgaan (overheid) en taakorganisaties (scholen) beter dan 
de naar binnen gekeerde typering vergroting van autonomie.  
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gaat, staat het weten van disciplinaire kennis voorop. Staat de vakvaardigheid van de 
ambachtsman voorop dan gaat het om praktisch handelen. Als het om competenties gaat 
staat het kunnen voorop, daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het presteren 
van iets (enacting of performance) en de potentie met betrekking tot iets (cognition of 
capacity) (Olbrich & Pfeiffer, 1980; Geerligs, 1999, p. 339). In deze analyse staat de 
inhoud van de kwalificatiestructuur niet centraal. Het uitgangspunt is echter dat een 
kwalificatiestructuur zowel schoolvakken en vakinhouden als competenties beschrijft en 
voorts dat de eisen aan performance en capacity in evenwicht zijn. En tenslotte dat uit de 
inhoud blijkt dat studenten de ‘performance en capacity’ breed kunnen toepassen 
(Geerligs, 1999; pp. 209 – 211). 
Responsiviteit, het onderwerp van deze analyse, gaat over de wijze waarop in een 
kwalificatiestructuur de beschrijving van inhoud tot stand komt. Daardoor heeft 
responsiviteit gevolgen voor de inhoud: zowel voor het type inhoud als voor de kwaliteit. 
Van de kwalificatiestructuur wordt verwacht dat zij up to date is. Zij moet in respons op 
veranderingen in de wereld steeds een actuele referentie bieden voor doelen van leren en 
eisen aan werken. De resultaten in het BVE-veld vallen tegen vindt het kabinet in 1999, 
terwijl in de WEB (OCW, 1995) de voorwaarden geregeld zijn. Waarom werkt het 
nieuwe bestel niet zoals bedoeld? Zijn de doelen in de kwalificatiestructuur niet goed 
beschreven en/of geven ROC’s en AOC’s geen invulling aan een dynamische regionale 
functie?  
 

3 Responsiviteit en de vraag naar responsiviteit 
Responsiviteit4,5 is nog geen gangbaar begrip in de onderwijsliteratuur. Als kern van 
responsiviteit wordt wel ‘de systeemkwaliteit gezien waardoor veranderingen in de 
omgeving van het onderwijs benut worden voor het in conditie houden en verbeteren van 
het eigen bestel’ (Hövels & van den Berg, 1994; Nijhof & Streumer, 1994; Achtenhagen, 
Nijhof & Raffe, 1995).  
De SER (1999) typeert responsiviteit als ‘het vermogen om op een efficiënte en effectieve 
manier handelend te anticiperen en te reageren op veranderende omstandigheden’. Nijhof 
& Streumer (1994) verbinden vanuit een systeemvisie responsiviteit met input, 
flexibiliteit met proces en transfer met kwalificaties van studenten. De functie van 
responsief beroepsonderwijs is het afleveren van gekwalificeerde, transferabele en 
mobiele6 schoolverlaters (Achtenhagen, Nijhof & Raffe, 1995). Bij de laatste definities 
representeren ‘responsiviteit, flexibiliteit en transfer’ een interactieve kwaliteit. Er is bij 
deze definities aangesloten omdat van de ‘responsieve kwalificatiestructuur’ verwacht 
wordt in interactie te staan met maatschappelijke en technologische veranderingen. 
 
In een systeembenadering van het onderwijsbestel zijn ‘de input, het proces en de output’ 
de drie functies die tezamen het bestel beschrijven (Romiszowsky, 1981, pp. 5-11). De 
drie functies kunnen in een centraal gestuurd bestel ingevuld zijn als ‘regelgeving, 

                                                           
4 Responsiviteit in het Nederlands beroepsonderwijs gaat over 1) de ongelijke status van 

beroeps- en algemeen voortgezet onderwijs, 2) de communicatie tussen onderwijs- en 
beroepenveld, 3) de verbreding of verdieping van curricula in het beroepsonderwijs, en 4) de 
docenten, hun training, werk en aanstellingsvoorwaarden (OECD, 1994). 

5 Responsiviteit in het Duitse beroepsonderwijs gaat over 1) het ontwikkelen van ‘education 
permanente’, 2) het kwalificatieoffensief voor de ongekwalificeerden, 3) implementatie van de 
nieuwe informatie en communicatie technologie, en 4) innovatieve methoden van leren 
(Lipsmeier, 1993). 

6 Transfer betekent dat reeds verworven bekwaamheden in nieuwe omstandigheden worden 
toegepast en mobiliteit is het flexibel bewegen op de arbeidsmarkt (tezamen employability). 
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controle en rekening & verantwoording’. Dit komt neer op organisatievoorschriften 
(lessentabellen), proces controle (met de inspecteur in de klas) en rekening & 
verantwoording (declaratie van kosten en verificatie van rekeningen).  
De WEB beoogt het bestel in Nederland minder centraal te sturen. In een bestel met een 
overheid op afstand zijn de drie functies ingevuld als ‘doelen & geld, organisatie en 
resultaat’. Dit is een hoger aggregatie niveau van input, proces en output dan voorheen. 
Dat hoger aggregatieniveau geeft meer vrijheidsgraden aan de uitvoerders. De 
kwalificatiestructuur, versterking management & lumpsum financiering en 
kwaliteitsborging zijn de middelen voor de realisatie van de functies.  
De actoren in het bestel kunnen een bureaucratische invulling geven aan de ruimte die de 
WEB geeft (De Heer, 1999). Specialisten zorgen daarbij voor een kopie van wat daarvoor 
de overheid deed. Zij ontwerpen en ontwikkelen ‘plan, protocol en verantwoording’. Een 
alternatief is de interactieve realisatie zoals beargumenteerd door Nijhof & Steumer 
(1994a, p. 3), waarbij de drie systeemfuncties worden ingevuld met ‘responsiviteit, 
flexibiliteit en accountability’(Tabel 1). Nijhof & Steumer noemen transfer als kenmerk 
van flexibiliteit op het niveau van de student.  
 
Tabel 1: De bureaucratische en interactieve realisatie van functies in het onderwijsbestel 
 

Systeemfuncties: input proces output 
Centraal gestuurd (declaratie): regelgeving controle rekening & verantwoording 
Decentraal gestuurd (WEB): doelen & geld organisatie resultaat 
Bureaucratische realisatie: plan protocol verantwoording 
Interactieve realisatie: responsiviteit flexibiliteit accountability 
 
Bureaucratische realisatie leidt tot input in de vorm van regels. Interactieve realisatie leidt 
tot gedeelde inzichten door gezamenlijk leren. Hierdoor ontstaat een kwalitatief verschil 
van input. Dit kwalitatieve verschil is het gevolg van een keuze waarvoor de WEB de 
ruimte laat. Keuze voor responsiviteit stelt de normatieve eis van interactie. 
Responsiviteit is een verantwoorde keuze voor een kwalificatiestructuur, omdat de 
kwalificatiestructuur dan doelen van beroepsonderwijs representeert die in interactie met 
de omgeving tot stand zijn gekomen. Ook op het niveau van schoolorganisatie en 
leerprocessen kan voor een interactieve kwaliteit gekozen zijn. Rigide exameneisen staan 
interactie over resultaten en daarmee accountability in de weg. De praktijk laat zien dat 
interactie op het macro, meso en micro niveau van het systeem en bij input, proces en 
ouput in verschillende gradaties voorkomt.  
Dit leidt tot de volgende definitie. ‘Responsiviteit is de vaardigheid waarmee een 
onderwijssysteem in doelstellende zin interactief reageert op veranderingen in de vraag 
naar door haar geleverde diensten’ (Geerligs, 1999; pp. 15-16).  
Flexibiliteit als onderdeel van competentie blijft in deze analyse buiten beschouwing 
ofschoon het een belangrijk inhoudelijk aspect is van een kwalificatiestructuur die 
voorbereidt op snel veranderende beroepen. Ook de voorbeeldwerking en het effect van 
een responsief systeem en een cultuur van interactie op het leren blijven hier buiten 
beschouwing. De responsiviteit van een responsieve kwalificatie structuur spitst toe op de 
interactie bij de doelarticulatie van het beroepsonderwijs.  
 
Interactie en valide doelarticulatie 
In de curriculumtheorie is voor de articulatie van vraag naar beroepskwalificaties steun 
voor analyse (Goodlad, 1979) en voor conferenties (Frey & Aregger, 1975). De eerste 
methode laat minder ruimte voor interactie dan de tweede. De verantwoordelijkheid voor 
de doelarticulatie kan gelegd zijn bij een groep van vakexperts, of bij het bestuur van 
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scholen (Tykociner, 1966) of bij de regering (Blankertz, 1970). De verantwoordelijke kan 
een methode kiezen. 
Van Rienen (1983) heeft naar Amerikaans voorbeeld de manier ontworpen waarop in 
Nederland de vraag naar beroepsonderwijs wordt gearticuleerd. Van Rienen onderscheidt 
beroepsprofielen, opleidingsprofielen en onderwijsdoelen. Hij gebruikt de theoretische 
invalshoeken die hierboven worden genoemd. De benadering is bekritiseerd (Van Hoof 
en Dronkers, 1980) en verbeterd (Brandsma, Nijhof & Kamphorst, 1989; Moerkamp & 
Onstenk, 1991; Nieuwenhuis, 1993).  
De kritiek gaat vooral over de kwaliteit van de doelstelling (en mobiliteit en transfer door 
kwalificatie) en minder over de kwaliteit van interactie tijdens het proces van articulatie 
en beschrijven van de doelstellingen. De kritiek gaat over wat experts, besturen en 
regeringen inhoudelijk na zouden moeten streven en interactie bij het formuleren van de 
doelen is weinig aan de orde. 
Zijn ‘kwalificatiestructuur en vergroting van vrijheidsgraden’ om de ‘aansluiting van 
school en werk’ te verbeteren, politiek bedoeld als hierboven gedefinieerd? Dat is 
moeilijk nauwkeurig vast te stellen. De ‘vergroting van marktwerking’ was een politieke 
actie om ingedutte publieke voorzieningen op te peppen, en eind 90-er jaren wordt 
duidelijk dat het een weinig gedefinieerde actie was waarvan de gevolgen niet werden 
overzien (Fleurke, Hulst & de Vries, 1997). Dit streven is in het onderwijs vertaald met 
een vergroting van de vrijheidsgraden van scholen en een definitie van de verlangde 
resultaten. Dit proces heeft in de loop van de tijd een eigen dynamiek gekregen; de 
essentie van de beweging die in gang is gezet is steeds duidelijker geformuleerd. 
 
Onderdeel van de beweging is getypeerd met de focus op interactie en het begrip 
responsiviteit. Responsiviteit is op de eerste plaats een ‘hoe’ discussie; het gaat over de 
kwaliteit van interactie. Daarbinnen is relevant te bepalen wie waarop reageert. Voor 
interactie is helderheid nodig over subject en object van interactie.  
Waardoor wordt het subject van interactie bepaald? Responsiviteit kan gezien worden als 
een democratische eis, als een methodische eis om inhoudelijk tot een juiste articulatie 
van vraag te komen, als een logisch gevolg van de werking van de kennissamenleving, als 
een vereiste om de kennis van uitvoerders (docenten) bij een veranderingsproces te 
benutten of als middel om hen voor te bereiden op veranderde taken (zie het 
participatieprobleem, O&W, 1986). 
Hoe kunnen we het object, de kwalificatiestructuur zien? Levert de interactie over doelen 
een concreet en dwingend inhoudelijk referentiekader op voor de scholen? Een tweede 
optie is dat het nationaal proces een referentie oplevert die veel ruimte laat voor invulling 
door de scholen; er zou sprake kunnen zijn van agendapunten die een school moet 
afwerken in een curriculum. Een derde optie is dat de scholen een eigen agenda afwerken 
en daarbij een navigatiesysteem gebruiken; in het referentiekader staan dan de interne 
zwaktes en sterktes van het onderwijs en kansen en bedreigingen in de omgeving.  
 
Een responsieve kwalificatiestructuur is meer dan een logisch sluitstuk van een 
(beroepen)analyse. Een responsieve kwalificatiestructuur veronderstelt interactie en die 
interactie heeft geen vaste vorm. De betekenis en de kracht van de elementen die 
hierboven zijn genoemd in een proces zijn namelijk onvoorspelbaar. Het gaat om een 
dynamisch evenwicht tussen nationaal en decentraal of tussen sectoraal en algemeen (het 
subject aspect) en tussen concreet en globaal (het object aspect). Het gaat echter ook om 
ruimte voor het lerend vermogen van het systeem, voor de belangenverdeling in 
onderhandelingen en voor wat technologisch meerwaarde geeft. Het gaat om interactie 
tussen de processen van leren, onderhandelen en beslissen (Meegeren, P. van & Leeuwis, 
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C., 1998; Aarts, N. & Maarleveld, M., 1999). De mix van processen is nodig om in het 
resultaat zowel progressie, draagvlak als conclusies te waarborgen. Progressie wordt 
geboekt door grensverleggend leren. Draagvlak door alle belanghebbenden kansen voor 
uitruil te bieden. Conclusies zijn acceptabel als noch door leren, noch door uitruil een 
gezamenlijk standpunt kan worden bereikt. 
 
WAT DRAAGT BIJ AAN HET CONCEPT VAN EEN RESPONSIEVE KWALIFICATIESTRUCTUUR? 
Het uitgangspunt is dat responsiviteit de vaardigheid is waarmee het onderwijssysteem in 
doelstellende zin interactief reageert op veranderingen in de vraag naar door haar 
geleverde diensten. Het doel is interactie tussen de processen van leren, onderhandelen en 
beslissen. Om de vraag te beantwoorden zijn in # 4 de dynamiek van de omgeving en de 
rollen van de spelers geanalyseerd. 
 

4 Dynamiek en spelers van een responsief systeem 
Voor welke omgeving dient een responsief systeem voor BVE? Om een beeld te schetsen 
van leren in de kennissamenleving is ingegaan op de dynamiek in de kennissamenleving. 
Naarmate werken en leren meer zijn verbonden, interacteert BVE meer met de processen 
die daar manifest zijn. In § 4.1 is ingegaan op de dynamiek en in § 4.2 op de spelers.  
 
4.1 Dynamische omgeving 
In de kennissamenleving is de omgeving structureel turbulent. Drie onderstromen die 
leiden tot dynamiek, turbulentie en mogelijk tot sociale instabiliteit zijn de volgende. 
1. Technologische ontwikkeling heeft een eigen dynamiek. De productiviteit in de 

landbouw bijv. neemt structureel met 2% per jaar toe. Hierdoor veranderden in 
Nederland en Europa de marktverhoudingen. De aanbiedersmarkt van voedsel 
veranderde in een vragersmarkt. Dit fenomeen dat ketenomkering wordt genoemd 
verandert de machtsposities rond landbouw en voedsel structureel; en ook de posities 
van de landbouwwetenschappen (life science?) en van het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (algemeen bestuur?). Het doet zich voor in alle verzadigde 
markten; zie het verdwijnen van zwarte T-Fords, zwarte telefoontoestellen, grijze 
PC’s, etc. Ketenomkering kan sociaal destabiliserend werken als het in sociaal-
economisch opzicht een regio diep raakt. 

2. De technologische ontwikkeling legde de grondslag voor de structurele groei van het 
besteedbaar inkomen sinds WO II. Dit heeft na de wederopbouw tot welvaart en 
daarna tot welzijn geleid. Bij de overgangen heeft de samenleving telkens haar 
waarden verlegd. Eerst ging het om een bestaansbasis, daarna werd dat welvaart 
respectievelijk welzijn (zelfrealisatie). In toenemende mate vragen burgers de 
economie en technologie in dienst te stellen van ethiek en ecologie. Die beweging 
verandert de grondslagen en stelt pluriforme eisen aan politiek, wetenschap en 
kennis. Consumenten verspillen surplus geld vaak, bijvoorbeeld aan milieubelastende 
vliegreizen en vermoeiende vakanties. De consument handelt niet naar de ethiek van 
de burger: het gaat de burger vooral om wat de ander moet doen. De discrepantie legt 
in de samenleving een bodem voor ongelijkheid, onverantwoordelijkheid en mogelijk 
onstabiliteit. 

3. De scholingsgraad is structureel toegenomen en de informatievoorziening is in hoge 
mate geautomatiseerd. Deze kenmerken maken in combinatie met een hoog inkomen 
de kennissamenleving manifest. In de kennissamenleving gaan produceren en 
innoveren samen, zijn werken en leren verbonden, maakt de wetenschap deel uit van 
kennisintensieve maatschappelijke processen, kan instructie niet dominant zijn, staat 
probleemoplossend leren en werken voorop, en worden informatie en ervaringen in 
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nieuwe combinaties benut. In de industriële samenleving was kennis invloed, in de 
kennissamenleving is delen van kennis invloed. Wanneer burgers door een laag 
inkomen of lage scholing geen toegang hebben tot informatiebronnen en deze 
ontwikkelingen niet volgen, leidt dat tot sociale spanning. 

Technologische ontwikkeling, het geldsurplus en het einde van het informatiemonopolie zijn 
onderstromen lijken die structureel lijken te zijn in de ontwikkelde staten. Niemand heeft 
de wil en de macht ze in te perken. Geleidelijk veranderen de principes en oriëntaties van 
de geïndustrialiseerde wereld. Het structurele karakter van verandering noopt het 
beroepsonderwijs om ‘structurele veranderlijkheid’ als uitgangspunt voor de bouw van 
het bestel en de kwalificatiestructuur te nemen. 
 
In de kennissamenleving dwingen drie sterke onderstromen tot een discussie. De vragen 
spitsen toe op leven en werken en van de zin van bestaan. Dit zijn elementaire vragen 
voor de discussie over doelstellingen en programma’s van het BVE-bestel. De aard van 
de vragen is ingrijpend en zij kunnen niet in technisch overleg worden opgelost. Een 
nieuwe orientatie op zingeving en waarden vergt een maatschappelijk debat 
(Hisschemöller, 1993); de aard van de vragen vergt een responsieve aanpak. In § 4.2 is de 
positie van de spelers in de BVE-netwerk geanalyseerd om na te gaan in hoeverre het 
bestel toegerust voor de realisatie van een responsieve dialoog. 
 
4.2 Spelers in het kennissysteem van BVE 
In de eenvoudigste en meest responsieve vorm volstaat de markt om de samenleving te 
voorzien van gevraagde kennis, waaronder competenties. De kennismarkt bestaat uit 
aanbieders en verwervers van kennis. De verwervers zijn (betalende) klanten op de 
kennismarkt. 
Voor veel kennis bestaat echter geen koopkrachtige vraag: of door democratische 
afspraken (bijv. bij initieel onderwijs) of door marktfalen (bijv. precompetitieve kennis in 
de sfeer van fundamentele inzichten of risicovolle ontwerpen en diepe innovaties). In dat 
geval en ook bij BVE, komt er een externe financier in het spel (de overheid in de rol van 
een beleidsorgaan). De aanbieder wordt een taakorganisatie en de verwerver een niet 
betalende klant (Simon, 1990). Dit is de basisstructuur van de centraal geplande systemen 
zoals die in de 20e eeuw tot volle bloei kwamen. 
 

 Financiers & beleidsmakers: 
overheden en 

bedrijven 

   

 
Beleidsontwikkeling 

 
 
 

  
Beleidsinvoering 

 

Systeeminformanten: 
adviesraden, Inspectie, 
beleidsonderzoek en  
landelijke organen 

 
 

Beleids-
realisatie 

Aanbieders: 
kennisinstellingen, 

adviseurs, en 
ondersteunende instellingen

 
 

Diensten aan 
verwervers 

Verwervers: 
studenten, 
bedrijven, 
en diensten 

 
Figuur 1: de rollen (van spelers en partijen) in een kennissysteem 
 
In de kennissamenleving is de informatievoorziening over de richting en het functioneren 
van het kennissysteem een probleem. De vraag naar een referentiekader voor BVE, de 
kwalificatiestructuur, en van kwaliteitszorgsystemen zijn daarvan voorbeelden. Systeem 
informanten kunnen deze informatie (helpen) bieden. Zij zijn geen aanbieders, financiers 
of verwervers, maar hebben vanuit een eigen invalshoek kennis over het functioneren en 
de kwaliteit van de kennisvoorziening. Adviesraden kijken buiten het bestel naar nieuwe 

Raccent B.V. 6



maatschappelijke behoeften en Inspecties kijken naar de realisatie van doelen door het 
bestel. Een nieuwe informant is het Landelijk Orgaan voor het Beroepsonderwijs, dat als 
functie heeft de maatschappelijk gearticuleerde behoefte om te zetten in beschrijvingen 
van kwalificaties. 
Daarnaast kunnen partijen tijdelijk verbindende rollen spelen bij communicatie in het 
complexe systeem, deze vijfde rol, de makelaarsrol, is in Figuur 1 (Geerligs, 1999; pp. 
72-74) niet getekend. 
In het kennissysteem hebben spelers en partijen de volgende principiële rollen:  
1. financiers en beleid geven geld voor kennisgeneratie, -uitwisseling en -benutting, 
2. systeeminformanten geven feiten en visie op inhoud en functioneren van het systeem,  
3. aanbieders van kennis zorgen voor de realisatie van programma’s, 
4. verwervers van kennis nemen kennis af, en 
5. makelaars spelen verbindende rollen: inhoudelijk en procedureel.  
 
Samengevat komt het er op neer dat de dynamiek van de kennissamenleving zoveel als 
mogelijk privaat via de kennismarkt wordt gerealiseerd. De taakorganisatie en het 
beleidsorgaan treden aanvullend op bij marktfalen (bedrijfsleven en overheid besteden elk 
ca. f 10 miljard aan beroepvorming). De overheid heeft de belangrijke taak een 
aanvullende systeem te stimuleren. De systeeminformanten verschaffen informatie om 
het systeemfalen te beperken. Nieuw is de toedeling van de verantwoordelijkheid aan 
landelijke organen om te adviseren over de doelstellingen van het beroepsonderwijs. De 
landelijke organen kunnen dat bureaucratisch of responsief aanpakken (zie Tabel 1). Het 
bestel kan uitgaan van een voorschrijvende, een agenderende en een navigerende 
vormgeving van de kwalificatiestructuur (# 3). Hiermee zijn de varianten van de ‘hoe’ 
vraag van een responsief systeem in grote lijnen geschetst7. 
 
4.3 Conclusies 
In deze paragraaf is aannemelijk gemaakt dat de maatschappelijke context van het BVE 
op structurele wijze dynamisch veranderlijk is. De structurele aard van veranderlijkheid 
leidt ertoe dat de voorziening van informatie op systeemniveau steeds belangrijker wordt 
en dat klassieke sturing minder kansrijk is (de Sitter, 1994). Daarnaast is geconcludeerd dat 
de aard van de veranderingen zo fundamenteel is dat een afhandeling van een kwalificatiestructuur 
door experts niet volstaat en responsieve vormen nodig zijn. De systeeminformatie moet 
binnen het bestel (verticaal tussen met micro, meso en macro niveau) en maatschappelijk 
(horizontaal tussen onderwijsveld, ouders en studenten en arbeidsveld) worden 
uitgewisseld. De kwalificatiestructuur is de informatiedrager in de interactieve processen 
tussen de partijen die te maken hebben met leren en werken.  
Deze analyse beoogt na te gaan of de kwalificatiestructuur een informatiedrager is die 
bijdraagt aan de vaardigheid waarmee het onderwijssysteem in doelstellende zin 
interactief reageert op veranderingen in de vraag naar door haar geleverde diensten. Gaat 
de articulatie over de maatschappelijke gevolgen van de gesignaleerde technologische 
ontwikkeling, van inkomens surplus en van kennissamenleving (§ 4.1)? Gaat dat niet wat 
ver? En, is de interactie verticaal en horizontaal voldoende betekenisvol? 
 
In § 4.1 is beargumenteerd dat de technologische ontwikkeling, het inkomensurplus en de 
kennissamenleving tot sociale spanning en onstabiliteit kunnen leiden. Wat zou hiervan in 

                                                           
7 Een probleem dat hier onbesproken blijft is dat de Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs door 

hun historische en huidige activiteiten belangen zouden kunnen verstrengelen en problemen zouden 
kunnen hebben met het afscheiden van een onafhankelijk advies over een referentiekader voor het 
beroepsonderwijs, de kwalificatiestructuur. 
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een responsieve kwalificatiestructuur kunnen komen? Wat zouden de gevolgen voor de 
onderwijsdoelstellingen zijn van interacties over deze issues? 
Vernieuwde onderwijsdoelen zouden kunnen eisen, dat technologische ontwikkeling, 
dynamische markten en ketenomkering inzichtelijk gemaakt worden. Het gevolg hiervan 
zou zijn dat mensen weten en herkennen dat een sector of branche haar bestaansrecht kan 
verliezen, dat het werk kan ‘verdwijnen’. Het is ook mogelijk dat bij de formulering van 
doelen het idee van voorbereiding op een beroep geheel wordt losgelaten. Het gevolg zou 
een kwalificatiestructuur zijn die algemene competenties beschrijft. Een tussenweg is dat 
de kwalificaties brede doelen beschrijven. Bijv. processturing (voor bakkerij, zuivel, 
dranken, etc.) of organische productie (houden van vee, telen van gewassen, etc.). 
Interactie over het inkomensurplus zou kunnen leiden tot meer evenwicht in 
doelstellingen voor het goed kunnen werken en het goed kunnen leven. Dat zou kunnen 
leiden tot meer vaardigheid om zinvol met vrije tijd om te gaan. Onderwijsdoelstellingen 
zouden competenties kunnen beschrijven die het maken van een werk- en leefomgeving 
benadrukken en minder nadruk kunnen leggen op de eisen die de werk- en leefomgeving 
aan mensen stelt. Vanwege de grote onzekerheden zou in kwalificatiestructuren het 
accent meer op zelfrealisatie kunnen liggen en minder op conditionering. 
Interactie over de kennissamenleving zou kunnen leiden tot discussies over competenties 
voor uitwisselen van informatie en ervaringen. Het zou kunnen leiden tot minder accent 
op beheersing en meer accent op potentieel. Onderwijsdoelen zouden meer kunnen gaan 
over probleemoplossen, communiceren en samenwerken. De interactie over de gevolgen 
van de kennissamenleving zou ook kunnen leiden tot het inzicht dat er nu zo weinig te 
zeggen is over straks dat de huidige onderwijsstructuur niet voldoet. Het gevolg zou zijn 
dat initiële leerwegen worden verkort en dat structureel scholingskansen worden geboden 
aan iedereen op het moment dat de behoeften wel duidelijk zijn. Er zou met andere 
woorden meer structuur voor leven lang leren ontstaan. 
 
De huidige interactie over kwalificatiestructuren is er een tussen branchegenoten die de 
eisen aan competenties opdelen en toespitsen. Het resultaat is fragmentatie van doelen. 
De (horizontale en verticale) interactie is beperkt. Het gevolg is dat het resultaat alleen de 
specialisten aanspreekt. De aanpak is ‘technisch en onderhandelend’ met een controle op 
de gevolgde procedures (zie de eisen in het format voor kwalificatiestructuren). Daarbij 
komen zingevingsvragen zoals in § 4.1 aan de orde zijn gesteld niet boven water: er is een 
afrekening op ‘herkenbaarheid’ en niet op ‘perspectief’. Destabiliserende trends komen 
niet aan de orde. 
 
Kan het beter? Is bij een overwogen keuze uit de varianten en een goede participatie van 
de betrokkenen (zie § 4.2) de kou uit de lucht? Heeft de keuze voor een responsieve 
aanpak en voor een agenderende kwalificatiestructuur bijvoorbeeld tot gevolg dat er een 
goed draagvlak ontstaat en er een betekenisvolle kwalificatiestructuur kan komen? Kan 
een kwalificatiestructuur ook een ‘lerende’ betekenis krijgen voor alle betrokkenen? 
Is met andere woorden in het BVE-veld een bevredigend open debat mogelijk over 
kwalificaties? Maatschappelijk zijn debatten over de inhoud van onderwijs moeilijk. 
Mertens (1999) bijvoorbeeld zegt over het Nederlandse Hoger Onderwijs dat het open 
debat onvoldoende is. Aanleidingen voor debat zijn er voldoende. Hij verwijst naar 
Hofstee (1999) die kritisch is over de handel in multiple choice vragen tussen studenten, 
over het uittreksel lezen van studenten en over de docenten die zich daarbij aanpassen. 
Niemand reageert. Daarnaast verbaast Mertens zich erover dat er geen kritiek komt op de 
uitspraken dat sommige instellingen van hoger onderwijs te lage inhoudelijke eisen 
stellen. Als derde voorbeeld noemt hij het gemak waarmee in Nederland het USA-
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systeem van accreditatie van hoger onderwijs werd afgedaan: omdat het teveel op 
randvoorwaarden en proces gericht zou zijn. 
Is het BVE-veld te kritiekloos en kan een responsieve kwalificatiestructuur daar iets aan 
veranderen? Kan daarmee een responsieve kwalificatiestructuur een grondslag geven aan 
een open debat over veranderend beroepsonderwijs? 
In # 5 zijn voorbeelden van verticale en horizontale interactie geanalyseerd. Daarna komt 
interactie als kenmerk van de structuur (# 6) en de zelfsturing (# 7) aan de orde.  
 

5 Twee vormen van interactie in een responsief systeem 
Hieronder zijn twee vormen van interactie geanalyseerd. In het onderwijssysteem gaat om 
interactie tussen het bestuurlijk, organisatorisch en uitvoerend (of macro, meso en micro) 
niveau van het onderwijs; dat is verticale interactie genoemd. En maatschappelijk kan een 
kwalificatiestructuur behalve in het beroepsonderwijs ook een communicatieve functie 
hebben bij beroepskeuze, op de arbeidsmarkt, in bedrijven en in het kennissysteem zelf; 
zo een werking veronderstelt horizontale interactie.  
 
5.1 De verticale interactie over de ‘breed smal’ problematiek 
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden er toe dat er steeds meer een behoefte bestaat 
aan employabele beroepsbeoefenaren. De ministers van LNV en OC&W zien hierbij een 
belangrijke taak weggelegd voor het beroepsonderwijs. Om het opleiden voor de eerste 
baan te realiseren (O&W, 1986) en later ook voor employability (OCW, 1998) is door de 
ministers de kwalificatiestructuur ingezet als instrument. Ondanks de grote inspanningen 
die met deze veranderingsoperatie gepaard zijn gegaan, bestaat er nog steeds onvrede 
over de werking van de kwalificatiestructuur. Zo heeft de kwalificatiestructuur 
bijvoorbeeld geleid tot vele (smalle) opleidingen terwijl juist een van de doelstellingen 
van de kwalificatiestructuur was om het splitsen van het opleidingsaanbod te beperken en 
meer transparant te maken. 
De verschillende landelijke organen nemen thans de kwalificatiestructuur opnieuw onder 
handen om haar te verbeteren. De vraag is echter of dit uiteindelijk zal leiden tot een 
'competence based education': een onderwijssysteem dat mensen opleidt tot participatieve 
en employabele werknemers.  
 
Bij de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur zijn op macro niveau diverse belangen 
gemoeid zoals belangen van het onderwijsveld, de sociale partners en de overheid. Deze 
belangen komen niet altijd met elkaar overeen, in de 'breed-smal'-discussie staan ze juist 
tegenover elkaar. Hoewel er per branche verschillen zijn overheerst het beeld dat de 
overheid brede op competentie gerichte opleidingen prefereert terwijl het BVE-veld juist 
veel smalle opleidingen wil aanbieden om hiermee meer studenten aan te trekken. Het 
industrieel bedrijfsleven en de vakbonden lijken aan de kant van de overheid te staan, en 
het MKB aan de kant van de scholen. De kwalificatiestructuur is niet helder over het 
onderscheid tussen disciplinaire vakinhouden en bekwaamheden en speelt docenten in de 
kaart die hechten aan het behoud van schoolvakken. Hierbij wordt het disciplinaire vak 
neergezet als ‘algemeen vormend en dus breed kwalificerend’8.  
Bij de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur wordt veelal naar oplossingen gezocht 
waarbij de verschillende actoren hun belangen veilig stellen, en waarbij het streven naar 

                                                           
8 Een disciplinair vak is mogelijk wel breed maar daarmee geen competentie. Sommige disciplinaire 

vakken zijn breder dan andere: bijvoorbeeld filosofie, geschiedenis, psychologie en antropologie. Bij een 
competentie zijn cognitie, affectie en motoriek als complementen van een bekwaamheid niet te scheiden. 
Een breed disciplinair omvat wellicht vele cognities en geeft daarddor breed inzicht maar is daarmee geen 
competentie (de bekwaamheid om iets te doen in een bepaalde context).  
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een 'competence based education' niet zo’n grote rol meer speelt. Op macro niveau is de 
uitkomst soms breed en soms smal afhankelijke van de krachtsverhoudingen. Een 
voorbeeld is te vinden in KS 2000+ de kwalificatiestructuur voor het agrarisch onderwijs. 
KS 2000+ formaliseert voor de branche Levensmiddelentechnologie één eindkwalificatie 
op elk van de niveaus 1, 2, 3 en 4. In de branche Bloemschikken echter zijn er diverse 
eindkwalificaties op elk niveau. Toch is de functiedifferentiatie in de Bloemenbranche 
niet groter, is de CAO niet gedifferentieerder en is de bedrijfstak niet groter of stabieler 
dan het levensmiddelenbedrijf. 
 
Een tweede punt is de doorwerking van de kwalificatiestructuur op het micro niveau in 
het onderwijsproces. Het beeld is dat onderwijsinstellingen effectief en met zo weinig 
mogelijk inspanningen de veranderingen hebben ingevoerd die met de invoering van de 
kwalificatiestructuur op hen zijn afgekomen. De organisatie van de school (meso niveau) 
en van het leren (micro niveau) in het dagelijks handelen van de docent lijkt nauwelijks te 
zijn veranderd. Docenten gaan in hun lessen uit van de objectieve wereld. Zij richten hun 
onderwijs nog sterk vakgericht in waarbij nauwelijks aandacht is voor zaken die buiten 
het vakdomein vallen zoals waarden & gevoelens en het kunnen toewijzen van 
betekenissen aan situaties. De wijze waarop docenten studenten beoordelen is gericht op 
het expliciet gedeelte; de gecodificeerde kennis wordt bij de studenten getoetst. De 
gerichtheid is op kennen en niet op kunnen. Het paradigma van het beroepsonderwijs is 
thans een smal concept en niet op competentie gericht. 
De onderwijskundige taxonomie9 die de landelijke organen gebruiken voor het ordenen 
van de kwalificatiestructuur versterkt de fragmentatie van bekwaamheden. Het denken 
vanuit arbeidsprocessen en vanuit het competentiebegrip is niet in zwang bij makers van 
beleid en ontwikkelaars van kwalificatiestructuren. Het conceptueel verschil tussen 
schoolvak en competentie kan worden opgelost door een interactie die wordt ondersteund 
vanuit een sociaal wetenschappelijke en een wetenschapfilosofische invalshoek. 
 
De analyse is dat de huidige kwalificatiestructuren tenderen formele beschrijvingen te 
zijn van specifieke functieeisen en niet van competenties. Er is niet door de oogharen 
gekeken naar de eisen die in de toekomst aan het kunnen worden gesteld. De blik is 
achterom: vanuit bedrijven naar de herkenbare functies en vanuit scholen naar de 
herkenbare vakken. Onder de titel van herkenbaarheid ontstaat een behoudend en 
fragmentarisch geheel. 
De interactie tussen macro, meso en micro niveau van het beroepsonderwijs over het 
‘breed/smal issue’ wordt gehinderd door dominante uitgangspunten van sommige spelers. 
Dit leidt tot onderhandelen en laat te weinig ruimte voor leren. 
Het beleid lijkt zich met name te concentreren rondom beheersvragen op het macro 
niveau. Het beleid heeft weinig oog voor de doorwerking naar de onderwijspraktijk. 
 
5.2 De horizontale interactie: deelname aan leren en initiatie voor werken 
Hoe kan horizontale interactie werken? Hieronder is ingegaan op de impact van de 
vanzelfsprekendheid van ‘jaarklassesysteem en diplomaafsluiting’ op de responsiviteit 
van een kwalificatiestructuur. 
 
Het huidige jaarklassesysteem met een indeling van studenten in leeftijdsgroepen is niet 
vanzelfsprekend (goed). Osin & Lesgold (1996, pp. 627 –628) stellen, dat met een wat 
‘hoger plan’ aansluitend bij de behoeften van de kennissamenleving, studenten beter in 
                                                           
9 De gebruikte taxonomie is een combinatie van gezichtspunten van Romiszowski (1981, p. 241 & p. 253), 

die hij bedoeld heeft voor ‘classifying types of learning’ (p. 242). 
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vakgroepen of in sociale groepen zouden leren. Zij stellen voor het beheersingsniveau van 
kennis van studenten als uitgangspunt te nemen. 
Een andere vorm is externe differentiatie hierbij zijn aparte leerwegen geconstrueerd voor 
niveaugroepen. In het onderwijs is gebleken dat externe differentiatie de effectiviteit van 
het leren vergroot (Scheerens & Bosker, 1997; Geerligs, 1999; pp. 246-248).  
Nog een andere ordening is het leren in competentiegroepen. Studenten werken in een 
groep aan dezelfde deelkwalificatie. In een BVE- en Leven Lang Leren optiek is het leren 
in competentiegroepen als vorm relevant.  
Leeftijds-, sociale, vak- en competentiegroepen zijn vier vormgevingen van leren die in 
een responsieve kwalificatiestructuur moeten passen. De betekenis van deze vier vormen 
is toegelicht met een concrete onderwijssituatie ontleend aan het landbouwonderwijs. 
 
In Agrarische OpleidingsCentra (AOC’s) zijn al de vier vormen manifest. Studenten die 
zich inschrijven worden in een jaarklasse geplaatst; een toepassing van het leeftijdsgroep 
criterium. In de kwalificatiestructuur zijn 4 niveaugroepen10 onderscheiden; dit is een 
toepassing van het sociale groep criterium. In het AOC en in de kwalificatiestructuur van 
voor het AOC van 1992 (en niet in de WEB) is dit criterium verfijnd. Er is onderscheid 
gemaakt naar het verschillend beginniveau, een verschillend studie tempo en een 
verschillende mentale spanningsboog voor leren. De lagere niveaugroepen behalen per 
jaar minder studiepunten11 en zij hebben een kortere cursusduur. Daarnaast is in de 
studiepunten het verschil verwerkt van de efficiëntie van leerwegen.  
 
Tabel 2: Normering van externe differentiatie in AOC’s (Geerligs, 1999; pp. 173-175) 
 
  studiepunten per jaar studiepunten per cursus 

cursus dagschool duaal dagschool duaal 
Niveau 1 1 jaar 4 4 4 4 
Niveau 2 2 jaar 10 6 20 12 
Niveau 3 3/4 jaar 17 6/7,5 50 27 
Niveau 4 4/6 jaar 25 6/7,5/1012 100 47 
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de consequentie van deze externe differentiatie. Het 
aantal studiepunten dat een student uitgaande van evenredige studiebelasting per cursus 
kan behalen is groot; veel groter dan verwacht! Het verschil van capaciteit tussen wat in 
de WEB de beroepsopleidingde leerweg (BOL of dagschool) en beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL of duaal) heet, is in feite een factor 2, terwijl de wet geen verschil maakt! 
AOC’s en locaties van AOC’s zijn niet groot genoeg om voor elk diplomatype de externe 
differentiatie waar te maken. De groepen zijn te klein om te kunnen bekostigen. Uit nood 
geboren zetten de scholen studenten voor dezelfde deelkwalificatie bij elkaar (en niet 
studenten van eenzelfde niveaugroep voor verschillende deelkwalificaties). Hierdoor 
ontstaan sociale groepen zoals Osin & Lesgold voor ogen hebben. In het AOC echter 
hebben de deelnemers aan deze groepen een profiel: een gearticuleerd beginniveau, 
studietempo, en cursusduur. Het profiel kan afhankelijk van de vorderingen van studenten 
kan worden bijgesteld. Een neveneffect is dat studenten leren omgaan met tempo en 

                                                           
10 De 4 niveaus van onderwijs in het BVE zijn afgeleid van de Structuur van Opleidingsniveaus die door de 

EU is vastgesteld voor diplomavergelijking (EC, 1985). 
11 De competentie is per studiepunt hetzelfde; de tijd die niveau- en leerweggroepen aan studiepunten 

besteden verschilt naar behoefte. Het gevolg is dat naar buiten toe het resultaat gecommuniceerd wordt 
(de competentie) en niet de proceskenmerken (de wijze waarop en de duur waaarbinnen iemand een 
kwalificatie heeft behaald)  

12 Binnen het duale subsysteem stapelen de niveau 2-, 3- en 4-opleidingen en het normatief te behalen aantal 
studiepunten is respectievelijk 6,  7,5  en 10  per jaar in de drie opleidingen.  
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niveau verschillen; een van de motieven van Osin & Lesgold om studenten in sociale 
groepen te plaatsen13. 
 
De casus beschrijft op het eerste gezicht de flexibiliteit van het proces. Een nadere 
analyse toont aan dat de flexibiliteit mogelijk is door vorm van de kwalificatiestructuur. 
1. De 4 niveaugroepen van het BVE zijn slechts ten dele een respons op een ‘manpower 

demand’ van het bedrijfsleven (dat heeft het liefst het hogere niveau 4). ‘Social 
demand’ is de belangrijkste reden van de differentiatie op niveau 1 en 2. Niveau 1 en 
2 zijn noodzakelijk voor gekwalificeerde uitstroom. Daarnaast geeft de problematiek 
van voortijdig schoolverlaten duidelijk aan dat uitsluitend opleiden voor het niveau 4 
didactisch gezien niet mogelijk is14. Daarom vragen de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs en met name het voorbereidend beroepsonderwijs nadrukkelijk om een 
gedifferentieerd perspectief voor studenten die met 16 jaar haar scholen verlaten. 

2. De tempo- en studieduur differentiatie in het AOC is een leerpsychologische respons 
social demand en een verfijning van de niveaudifferentiatie, met name inzake 
studiecapaciteiten en mentale spanningsboog van studenten. 

3. AOC’s maken vervolgens gemengde groepen om het onderwijs bereikbaar te houden 
(en daarmee leerlingen op school). AOC’s geven deze regionale respons omdat 
studenten opzien tegen lange reizen en daarom zonder dit alternatief voor een andere 
opleiding zouden kiezen. 

Een inhoudelijk/methodisch voorbeeld van responsiviteit is het volgende. Mertens (1988) 
noemt ‘de bestaande organisaties erg getekend door wat nu al wel haast de klassieke 
benadering kan worden genoemd … (p. 15)’ en hij adviseert gebruik te maken van de 
‘vaardigheden en kennis die door jongeren als vanzelf en geruisloos in praktijk worden 
omgezet (p. 18).’ 
Geen van de punten hierboven is op de eerste plaats een response op beroepenanalyse. De 
beweegreden zijn sociale en psychologische wensen, van schoolkeuze, en tenslotte van 
waarderen van wat de doelgroep zelf doet. De punten komen voort door kijken buiten de 
beroepenwereld en dus uit een horizontale interactie. Het effect is een beter evenwicht 
tussen wat het beroep vraagt en hetgeen studenten kunnen en meebrengen. 
 
Maar horizontale interactie voert mogelijk verder. Veronderstel dat studiepunten zoals in 
Tabel 2 genoemd behaald worden als een deelkwalificatie wordt afgesloten. Dan zou een 
niveau-4-student in één studiejaar de studiepunten kunnen halen die vereist zijn voor 
niveau 2. Als ‘voortijdige schoolverlater’ zou hij met een diploma (op een lager niveau) 
of in elk geval met een aantal certificaten vertrekken. Veronderstel dat de voortijdige 
schoolverlater een baan heeft en uitzicht op verdere scholing en ontwikkeling. De verdere 
scholing en ontwikkeling kan geschieden door leren op de werkplek en EVC, of door 
cursussen die tot een passende deelkwalificatie leiden. Deze student verlaat employable 
de school en steunt op het principe van leven lang leren. Responsiviteit in deze situatie is 
inspelen op te verwachten (en door het beleid aangemoedigd) strategisch gedrag van 
studenten en het faciliteren van interactie tussen initiele en naschoolse leertrajecten (door 
kenmerken van de kwalificatiestructuur). 
 

                                                           
13  De kenmerken zijn in 1990 overigens met andere motieven ingevoerd. In die tijd worden voorbereidingen 

getroffen voor een vergaande rendementsbekostiging en de kwalificatiestructuur moest er voor zorgen dat 
de AOC’s voor hun feitelijke inspanningen zouden kunnen worden bekostigd. 

14 Eenheidsdenken over het kunnen van leerlingen in de basis van het onderwijsgebouw heeft door de jaren 
heen al tot veel ‘ongelukken’ geleid, bijvoorbeeld het ‘gat in de mammoetwet’ en de slecht gedefinieerde 
‘startkwalificatie’. 
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Wat leren we uit de beschrijving van deze casuistiek over horizontale interactie? Het is op 
zich niet nieuw dat er nadelen verbonden zijn aan het rigide jaarklassesysteem en de 
rigide diplomaafsluiting. Nieuw is dat de interpretatie van signalen uit horizontale 
interactie kan leiden tot specifieke kenmerken van een kwalificatiestructuur, waardoor het 
systeem beter aan maatschappelijke eisen beantwoord.  
 
5.3 Conclusies ten aanzien van interactie  
De verticale interactie tussen de niveaus van het bestel en de horizontale interactie voor 
de maatschappelijke dialoog zijn niet sterk. Door een intensievere interactie zullen vorm 
en inhoud van de kwalificatiestructuur en haar doorwerking kunnen verbeteren.  
Daarnaast is geconstateerd dat de definitie van de breed-smal problematiek en articulatie 
van politieke issues onvoldoende zijn. Het onderwijsbestel reageert mede daardoor 
relatief kritiekloos op signalen inclusief de beleidsinitiatieven.  
 

6 Responsiviteit en structuur 
Een ander politiek belangrijk punt is het leven lang leren. Van belang is dat initieel 
onderwijs toerust voor het krijgen van een eerste baan en bovendien een basis legt voor 
het groeien tijdens het werk. Dit beleidsdoel wordt aangeduid met employability. Hoe 
reageren een responsief bestel en responsieve kwalificatiestructuur hierop? 
 
6.1 Responsive kwalificatiestructuur en maatwerk, deelname en leven lang leren 
De stelling die in deze paragraaf verdedigd wordt, is dat het klassieke diploma de grootste 
hinderpaal is bij het bereiken van de beleidsdoelen maatwerk, volledige deelname en 
leven lang leren. 
 
De WEB (OCW, 1995) zegt in artikel 2.1.1, 1e lid dat de minister beslist of een opleiding 
waarvan hij eindtermen heeft vastgesteld voor bekostiging in aanmerking komt. Artikel 
7.1.2, 2e lid bepaalt dat de opleiding een samenhangend geheel is van onderwijseenheden, 
gericht op de verwezenlijking van eindtermen dan wel gericht op het halen van een 
diploma. En voorts dat een of meer onderwijseenheden van een beroepsopleiding leiden 
tot een deelkwalificatie.  
De artikelen geven een flexibel kader van modulen, deel- en eindkwalificaties. 
Eindkwalificaties zouden geformuleerd kunnen worden voor het beroepensegment van de 
arbeidsmarkt als beroepsbeelden relatief stabiel zijn en er een sterke relatie is tussen 
eindkwalificaties en functies. Deelkwalificaties zouden geformuleerd kunnen worden 
voor herkenbare en veel gevraagde kwalificaties in het complexe segment van de 
arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn er voor typen, autorijden, eerste hulp, etc. Maar de 
werkelijkheid is anders. 
 
Eindkwalificaties worden aangeboden als driedelige pakken en een losse broek is er niet 
bij. De gedachte is dat het bestel uitsluitend opleidt voor eindkwalificaties. Terwijl de wet 
anders voorschrijft. Deelkwalificaties voldoen niet aan de eisen om met een zelfstandig 
certificaat af te sluiten. Ze voldoen veelal niet aan de eis van drievoudige kwalificatie. 
Drievoudige kwalificatie betekent dat voortgezette persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling een zekere balans moet houden met beroepsmatige ontwikkeling. Alleen 
een eindkwalificatie voldoet thans aan de eis, omdat de meeste kwalificatiestructuren de 
deelkwalificaties in de vakkenstructuur beschrijven. 
Er zijn drie maten small, medium en large (de niveaus 2, 3 en 4) en er zijn een aantal 
kleuren van elk soort, maar een losse broek of een trui, of een combinatie die je leuk 
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vindt, … ho maar, enkel driedelige pakken! Dit is geen maatwerk, dit is confectie van een 
soort waaraan een zaak failliet gaat! Vanwaar deze frictie? 
Waarom zijn deelkwalificaties niet gebaseerd op bekwaamheden en drievoudig 
kwalificerend (met uitzondering van enkele deelkwalificaties voor doorstroom)? Waarom 
mogen mensen niet zelf composities van voor hen relevante deelkwalificaties maken? Als 
zo een compositie leidt tot een eindkwalificatie die een afspiegeling van een erkend 
beroep kan dat toch worden beschouwd als een extra en niet als een verplichting?  
Waarom gebeurt dit dan niet? Het is traditie en daar wordt om uiteenlopende reden aan 
vastgehouden. De politiek gelooft in beroepen en weet niet dat die de facto moeilijk zijn 
te definiëren (op zich is dit vreemd omdat elk Kamerlid toch eerst een ander vak heeft 
geleerd?). De overheid houdt het bestuur graag overzichtelijk en koppelt opleidingen aan 
eindkwalificaties. Docenten zijn opgeleid in disciplines (die voldoen aan academisch 
epistemologische eisen en esthetiek) en zij vinden het zinvol dit over te brengen aan 
studenten die nooit een academie van binnen zullen zien. Deze analyse levert als 
conclusie dat de spelers elkaar vinden in een draaglijk compromis op grond van zeer 
verschillende filosofieën. Dit compromis motiveert de doelgroep niet en is ook geen ware 
respons op maatschappelijke vraag. Hoe dan wel? 
 
Een aanpak waarbij deelkwalificaties zelfstandig gewaardeerd worden geeft een invulling 
aan al de beleidsdoelen. Een student die met een aantal deelkwalificaties een eerste baan 
krijgt, voldoet aan de eerste eis van employability. Aan deelkwalficaties zoals die voor 
leven en werk worden gevraagd, moet in het algemeen de eis verbonden zijn dat zij 
drievoudig kwalificeren. Dat biedt een waarborg voor de tweede eis van employability: 
namelijk ontwikkel potentieel meekrijgen.  
Een student die aanvullend een deelkwalificatie behaalt in een cursus of door assessment 
van verworven competentie geeft invulling aan een leven lang leren. De aansluiting is 
door kwalificatiestructuur gewaarborgd. Op deze wijze kan leren op school en tijdens het 
werk ook maatwerk zijn. 
Het voortijdig schoolverlaten, als het schoolverlaten is met deelkwalificaties en zonder 
eindkwalificatie, krijgt een andere betekenis. De grens tussen initieel en post initieel 
wordt niet meer gelegd bij het halen van een eindkwalificatie maar bij het krijgen van een 
eerste baan. Deze nieuwe cesuur past bij het concept van een leven lang leren. 
Is het voortijdige schoolverlaterprobleem wegdefinieerd? Als iemand bij de nieuwe 
definitie geen werk heeft is hij voortijdige schoolverlater. De definitie van aansluiting 
tussen leren en werken is dus scherper geworden. De aanpak speelt in op het feit dat het 
beroepensegment van de arbeidsmarkt steeds verder krimpt en onzekerder wordt en dat 
het complexe segment van de arbeidsmarkt groeit. Het is met ander woorden goed dat 
kwalificatiestructuren een alernatief vinden naast het diploma-begrip. 
De responsieve kwalificatiestructuur heeft bij deze aanpak de rol van een concreet 
referentiekader, van een agenda en van een navigatiesysteem. Als het gaat om het 
waarborgen van de beschrijving van de drievoudige kwalificatie in deelkwalificatie is de 
kwalificatiestructuur voorschrijvend. Dit is nodig om te voorkomen dat onderwijs wordt 
tot functietraining. De kwalificatiestructuur geeft middels eindtermen een agenda voor het 
reflecteren en generaliseren op ervaringen en observaties van praktisch werk die relevant 
zijn voor het voldoende beheersen van een bekwaamheid. De kwalificatiestructuur is een 
navigator als het gaat om eindkwalificaties; zij geeft in kern en profielbeschrijvingen 
voorlichting over de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van eindkwalificaties en 
van het niet behalen ervan. 
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6.2 Conclusies ten aanzien van structuur 
Belangrijke beleidsdoelen (zoals maatwerk, deelname, en leven lang leren) kunnen in een 
resultaatgestuurd stelsel een vertaling krijgen in de kwalificatiestructuur. De vertaling kan 
inhoudelijk, taxonomisch of structureel zijn (Geerligs, 1999; pp. 154-156). Bij die 
vertaling komen nieuwe ankerpunten van beleid tot stand en worden oude verlaten. 
Voorgaande analyse toont aan dat het achterwege laten van de vertaling, in dit geval een 
discussie over flexibiliteit, de scholen in een patstelling brengt. De overheid gooit zonder 
nadere uitwerking een aantal extra beleidsdoelen over de schutting en concludeert na 
enige tijd dat het bestel niet heeft gereageerd zoals was beoogd. 
Op grond hiervan blijkt het onderwijsbestel is niet responsief. Het heeft geen kritiek 
geleverd op inconsistente beleidsdoelen. De kwalificatiestructuur is niet responsief omdat 
het systeem naar aanleiding van nieuwe beleidsdoelen in onvoldoende mate in interactie 
treedt voor het formuleren van vernieuwde onderwijsdoelen.  
 

7 Responsiviteit en zelfsturing 
Hoe kennis- en onderwijsbeleid te maken voor de kennissamenleving? De ongrijpbare 
kennis en competenties, de dynamische samenleving en de interactieve kennisinstellingen 
leveren tezamen in complex systeem op. Kan zo’n systeem zelfsturend zijn? 
 
7.1 Trias Cognita 
De kern van kennisbeleid is in de relatie tussen financiers, systeeminformanten en 
aanbieders van kennis, we noemen dat de Trias Cognita. Deze driehoek is naast de Trias 
Politica gezet met haar wetgevend macht, rechterlijke macht en uitvoerende macht 
(Figuur 2). De vergelijking van beide levert verassende overeenkomsten op.  
 

Trias Politica  Trias Cognita 
 Wetgevende 

macht 
   Sturings-

structuur 
 

       
Rechterlijke 

macht 
 Uitvoerende 

macht 
 Informatie-

structuur 
 Productie-

structuur 
 
Figuur 2: De Trias Politica en de Trias Cognita 
 
De bedoeling van de Trias Politica is recht en orde te waarborgen in een dynamische en 
democratische samenleving. De drie machten staan ondanks hun onafhankelijkheid in 
nauwe relatie tot elkaar. De klanten, de burgers en de boeven, staan in verschillende 
relatie tot het systeem. 
De Trias Cognita verbindt de sturingsstructuur (financiers), de productiestructuur 
(aanbieders) en de informatiestructuur (systeeminformanten) in het onderwijsbestel. De 
bedoeling van dit systeem is kennisvoorziening te waarborgen in een dynamische en 
democratische kennissamenleving. In analogie aan de machten van de Trias Politica, 
staan de drie structuren ondanks hun onafhankelijkheid in nauwe relatie tot elkaar. De 
klanten, de burgers en de onbekwamen staan in verschillende relatie tot het systeem. 
 
Bij de twee systemen kan men zich afvragen of er een overkoepelende functie nodig is 
die het systeem op koers houdt: in ideologische of in controlerende zin? 
Hoe wordt in de Trias Politica bewaakt en ontwikkeld? Er is geen meta structuur maar 
een cultuur, waarbij de democratie en de vrije meningsuiting een belangrijke rol spelen. 
Die cultuur is sterk in gevestigde democratieën en breekbaar in jonge democratieën. Die 
cultuur kan per samenleving sterk verschillen; een vergelijking van de West Europese 
landen en de USA maakt dat duidelijk. 
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De Trias Cognita is heel jong. Niemand heeft zicht op de rolverdeling en dus kan 
niemand aangesproken worden. Er is wel kritiek maar die komt niet aan, zoals de kritiek 
in de Trias Politica aankomt. Mertens (1999, § 4.3) gaf daarvan voorbeelden in het hoger 
onderwijs en in # 5 en 6 zijn voorbeelden in BVE genoemd. De rollen en de spelregels 
lijken onvoldoende te zijn gearticuleerd. De werking van de Trias Politica in jonge 
democratieën is mogelijk een analogie.  
 
Hoe ziet de publieke kennisinfrastructuur er uit als we met Trias Cognita ogen kijken naar 
de afstemming tussen kennis- en kwalificatiebehoefte en -aanbod?  
Op de eerste plaats het product van beide systemen. De Trias Cognita levert kennis en 
bekwaamheid, en de Trias Politica15 levert openbare orde in brede zin. Beide producten 
zijn contingent, dat wil zeggen veranderlijk afhankelijk van plaats, tijd en persoon. Bij 
beide producten spelen naast harde informatie ook ervaringsgegevens een belangrijke rol. 
De vergelijking van kennis met openbare orde geeft een veel beter beeld van het object 
van kennisbeleid dan een notie van kennis als wetenschap of waarheid.  
Op de tweede plaats de afstemming van vraag en aanbod. Het aanbod naar de burger 
wordt in de Trias Cognita verzorgd door kennisinstellingen en in de Trias Politica door de 
politie. In beide gevallen staat er tegenover een snel wisselende en niet afhoudende vraag 
een trager reagerend aanbod. In beide gevallen is er een publieke en private markt en is de 
verdeling tussen de twee een kwestie van beleid en van markt. 
De productiestructuur van de Trias Cognita wordt geleid door besturen van 
kennisinstellingen. De uitvoerende macht van de Trias Politica wordt geleid door de 
minister van Binnenlandse Zaken (en door de burgemeester, de hoofdcommissaris en de 
officier van justitie).  
Dan de overeenkomst tussen de sturingsstructuur van de Trias Cognita en de wetgevende 
macht van de Trias Politica. Beide sturen met wetgeving op hoofdlijnen: respectievelijk 
de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen16 en de minister van Justitie. De 
sturingsstructuur van de Trias Cognita (de minister van OCW) heeft daarnaast de neiging 
centraal en aanvullend veel te regelen: inhoudelijk en procedureel.  
Een vijfde punt is de informatiestructuur van de Trias Cognita en de rechterlijke macht 
van de Trias Politica. De informatiestructuur omvat onder andere de Adviesraden (over 
‘wat zou moeten’) en de Inspectie (over ‘wat er van terecht is gekomen’). De 
informatiestructuur van de Trias Cognita is lang niet zo sterk ontwikkeld als de 
rechterlijke macht in de Trias Politica. De rechterlijke macht produceert in de vorm van 
jurisprudentie ‘practical evidence & feed back’.  
Tenslotte de afstemming binnen de systemen: hoe verhouden de driehoeken zich ten 
opzichte van elkaar en hoe worden zij gecorrigeerd? De Trias Politica heeft een 
gearticuleerde verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. De articulatie is bij burger 
en pers bekend. De drie machten kennen de rollen van elkaar. Dit is de reden dat 
correcties en bijstellingen zowel intern als extern worden gevoed. In de Trias Cognita is 
de situatie totaal anders. Alles lijkt om de minister te draaien met uitzondering van de 
universiteiten waar de autonomie van de instelling centraal staat. Noch de minister, noch 
de universiteit realiseert een interactie over doelen als partijen in de Trias Politica. 
 
7.2 Conclusies ten aanzien van zelfsturing 

                                                           
15 De driedeling van machten zoals door Montesquieu is voorgesteld, kent vele vormen. Als 

metafoor dient de Nederlandse vorm. De Amerikaanse afleiding van de Trias Politica is niet 
gekozen omdat zij steunt op een principe van ‘checks & balances’ dat flexibel lijkt te reageren. 

16 … en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
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De verdeling van verantwoordelijkheden en rollen in het BVE-bestel is nog zo diffuus dat 
de probleemeigenaren onvoldoende bekend zijn en daardoor niet aangesproken worden. 
Uiteindelijk komt alles op het bord van de minister terecht. Dat ligt totaal anders bij 
zaken als abortus, drugs, euthanasie en genetische manipulatie waarbij Wetgever, Justitie 
en Openbaar Ministerie/Politie beurtelings de voet aan de bal hebben.  
Als het om onderwijs gaat, bijvoorbeeld beroepsonderwijs, dan zijn de aansluiting van 
school en werk, het voortijdig schoolverlaten, de maatschappelijke kosten van onderwijs 
zaken die op het bordje van de minister worden gedeponeerd. De ‘financier & bestuurder’ 
wordt aangesproken en de systeeminformant en de aanbieder blijven buiten schot.  
 

8 Discussie 
Het kabinet is van mening dat de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ruimte biedt 
voor meer flexibiliteit en differentiatie in leerwegen, maar dat van de geboden 
mogelijkheden niet of slechts spaarzaam zijn gebruikt (OCW, 1998). De genoemde 
problemen zijn: krapte op de arbeidsmarkt, zowel in kwalitatief als in kwantitatief 
opzicht, een groot aantal voortijdige schoolverlaters, een groot aantal in-actieven. Daarbij 
is door OCW de vraag gesteld op welke wijze de bestaande instrumenten (WEB, 
kwalificatiestructuur en Regionale Opleidingscentra) effectiever en efficiënter kunnen 
worden ingezet. 
De constatering richt de aandacht op partijen die in uiteenlopende rollen bij het secundair 
beroepsonderwijs zijn betrokken. De discrepantie tussen wet en werkelijkheid geeft 
volgens de Sociaal Economische Raad (SER, 1999, p. 116) aan dat partijen: 
• ‘niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de wet biedt en mogelijk 

onvoldoende benutten, of niet wensen te benutten; 
• hun eigen rol en die van andere betrokkenen in het stelsel onderschatten, alsmede de 

noodzaak van samenwerking nog onvoldoende onderkennen of onvoldoende in 
praktijk brengen.’ 

Deze constateringen zijn vanuit een visie op interactie verklaard; zie onder andere de zes 
punten over zelfsturing. 
 
De centrale vraag bij in deze analyse was: ‘Wat draagt bij aan het concept van een 
responsieve kwalificatiestructuur?’ Het antwoord luidt: ‘interactie over doelstellingen’. 
Deze analyse wijst dieper liggende oorzaken aan van het uitblijven van interactie. De 
belangrijkste daarvan zijn de volgende.  
Het responsieve bestel in opbouw behoeft inhoudelijk, structureel, cultureel, en politiek 
verheldering van definities en prioriteiten. Bij het gebruik van de huidige begrippen zijn 
inconsistenties en onverenigbaarheden geconstateerd. Zo is het nodig de betekenis van 
het diploma opnieuw te definiëren om ruimte te geven aan maatwerk en leven lang leren. 
De articulatie van verantwoordelijkheden en rollen moet helderder. Ondanks deze kritiek 
echter zijn de contouren van een responsief onderwijsbestel in ontwikkeling voldoende 
helder om vertrouwen te hebben in een verdere ontwikkeling.  
 
Zorgelijk echter is de fragmentatie van de kwalificatiestructuur om de herkenbaarheid te 
vergroten. Een toekomstgerichte kwalificatiestructuur dient beroepsperspectieven te 
communiceren en geen gedetailleerde beschrijvingen van het heden. 
Een zelfsturend en responsief BVE ligt nog niet binnen bereik. De metafoor van de Trias 
Cognita maakt duidelijk dat de culturele veranderingen en de complexiteit daarvoor ook 
te groot zijn. Wellicht is het ook zo dat maatschappelijke belangstelling voor werken en 
leren nog moet groeien (bijvoorbeeld als de pers leren en werken op dezelfde manier 
behandelt als criminaliteit, mobiliteit en sport). 
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Als de analogie van Trias Cognita en Trias Politica klopt -dat moet onderwerp van 
discussie zijn- dan is er wel wat te zeggen over het aanzien van een responsief 
onderwijsbestel. De drie structuren voor beleid, informatievoorziening en uitvoering 
moeten krachtig en onafhankelijk zijn. Geen van de drie mag een monopoliepositie 
krijgen. Elk moet controleerbaar zijn en op eigen manier ter verantwoording geroepen 
kunnen worden. Soms loopt de een op de ander voor, dat biedt kansen aan dynamiek. 
Zulk faseverschil kan worden benut in een inhoudelijk, structureel of politiek debat. 
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