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Eis vandaag uw onderwijscheque

HetVlaamse
onderwijssysteem
staat voor het
jaillissement.
De kliekvorming
van de minister,
de bureaukraten
en de vakbonden
belet beterschap.
Een revolutie in de
onderwijsjinanciering
kan een uitweg bieden.
Pak de privileges aj
van de regenten van
staats
en vrij onderwijs 
de onderwijs
producenten - en geej
de macht (het geld)
aan de ouders en de
kinderen - de
onderwijs
verbruikers.

V

88 DOSSIER

alt er op I augustus
1996 een cheque van
200.000 frank op uw
gangmat ? De OIulerwijs
cheque voor het school
jaar '96-'97 van £Is, uw

IS-jarige dochter, waarmee u, ja u,
rechtstreeks de school van uw keuze fi
nanciert, zander verdere betoelaging
van de school door het onderwijsminis
terie en ingrepen van de Autonome
Raad voor het Gemeensc hapsonderwijs
(ARGO) en de Guimardstraat (de koe
pel van het katolieke net). Zo wordt een
alliantie mogelijk tussen de verbruikers
van het onderricht - u en uw kinderen
- en de lokale schooldirektie en lera
ren. Op die cheque staat een bedrag van
200.000 frank: de kostprijs van een
scholier in het Vlaamse onderwijs.
Andre Denys , volksvertegenwoordi
ger, en leider van de PVV-fraktie in de
Vlaamse Raad , bepleit een revolutie in
het Vlaam se onderwijs die als kernstuk
heeft : de onderwijscheque. Dit fin an
cieringsmiddel is geen hobbyistische be
vlieging van de Oostvlaamse parlemen
tarier. Zijn partij staat vierkant achter
de onderwijscheque en de verruimde, of
vernieuwde, PVV, of haar opvolger, wil
deze decentralizering van de onderwijs
financiering in de volgende jaren door
drukken. In de Vlaamse Raad ze lle
Denys het debal in , tijdens de bespre
king van de federale begroting '93 wordt
het voorstel nationaal aangeprezen.
De onderwijscheque is een experi
ment, een eerste stap om de cheques te
testen in Vlaanderen en nadien even
tueel uit te breiden naar de universitaire
financiering , hel welzijnswerk, het so
ciaal-kulturele leven.
Wat is de toestand in het onderwijs
vandaag? Alle macht in het Vlaamse
schoolsysteem zit gekoncenlreerd bij de
producenlen van het onderwijsaanbod.
De onderwijsminister, zijn kabinet, zijn
hoofdambtenaren , de funktionari ssen
van de netlen (gemeenschapsnet en vrij
net) , plus de vakbonden domineren de
top van de piramide en kontroleren de

geldstroom uit de centrale staatskas
naar de netlen en de sc holen; de
ouders, kinderen, leraren, sc hooldirek
ties ondergaan de reglementen , circulai
res, investeringen , sluitingen, benoe
mingen, re-affektaties , besparingen ,
programma's. De ouders onderschragen
met hun belastingen de piramide, maar
leven in onmondigheid.
Andre Denys heeft vier kinderen,
waarvan 3 in het middelbaar ooderwijs.
Hij wil de piramide ondersteboven. De
bestedingsmacht verschuift hij, en zijn
partij, naar de essentitile akteur op de
schoolscene, de ouder en zijn kinderen.
Deze stijgt naar de top en beheert, door
zijn geld naar een konkrete school te
brengen , het systeem. Met de onderwijs
cheques van de ouders betaaJt de
schooldirektie haar beleid , haar pro
gramma, haar gebouwen, de weddes
van haar leraren , de buitenschoolse ak
tiviteiten. De school wordt een zelfbehe
rende onderneming, betaald door haar
klanten. Zijn de kJanten tevreden, dan
blijft of stijgt de omzet van de school;
beoordelen zij de school als negatief 
onbekwaam om haar opdracht profes
sioneel te vervullen - dan moe( zij,
door gebrek aan inkomen , haar deuren
sluiten. "Vraag en aanbod sturen het
schoolsysteem, de bureaukraten ver
dwijnen naar de achtergrond, en de
doelmatigheid en de soepelheid worden
hersteJd ," zegt Andre Denys en: "Het
schoolsysteem is in Vlaanderen meer ge
poJarizeerd tussen een kleine top met aI
le macht en een brede basis met geen
inspraak, dan bijvoorbeeJd in Neder
land en het Verenigd Koninkrijk.
SJechts een harde ommekeer za l het
oude stel sel breken."
In Nederland ontvangt de school een
geJdomsJag van de overheid en daarmee
kiest het bestuur , in funktie van een
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eigen beleid, of bepaalde vakken ont
wikkeld worden , het taalonderricht zal
verbeteren, de internalionale kontakten
worden aangesnoerd, enzovoort. De
taak van de centrale overheid is daar :
kwaliteit sbewa king.
Andre Denys: "Het overhandigen
van een budget aan een school, waar
mee het bestuur zelfstandig kan hande
len is een verbetering, maar wil je een
optimalizering en een betrokkenheid
van allc partijen dan is de onderwijs
cheque voor de ouder beter."
FAILLISSEMENT. In 2000 boekl de
Vlaamse onderwijsbegroting een tekort
van 60 a 65 miljard frank. De onderwijs
begroting is de sleutel van de Vlaamse
rijksfinancien: de totale begroting is
470 miljard frank , het deel van het on
dcrwijs 2 I9 miljard frank, en deze
hoofdkomponent zwelt jaarlijks met 7 a
8 procent. He! leeuwedeel (87 %) van
de onderwijsbegroting is de personeels
kosl.
Andre Denys: "Er zijn drie alterna
tieven. Een, er gebeurt niets en dan gaal
het Vlaamse schoolsysteem failliet.
Twee, de voorstellen van onderwijsmi
nister Luc Vanden Bossche worden ge
volgd - hij verdedigt de schaalvergro
ting naar scholen van minimaal 800
leerlingen cn dikteert, zoals bij de fusie
van de gcmeenten, de hervorming van
uit de top. Drie, de financiering van de
scholen wordt ten gronde gcwijzigd, in
de zin van de "onderwijscheque". Doe je
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dat laalste, dan heb je gewaarborgcl drie
resultaten : een grolere betrokkenheid
van de ouders bij het onderwijs, een
grotere betrokkenheid van de schooJdi
rekties en cle leraren, en een grotere soe
pelhcid . Ik wil een alliantie mogelijk
maken tusse n de schoolclirekties en de
ouders. Vanclaag is ze een wassen neu s.
Dc cheque is een breekijzer, maar hij
moet gekombineercl worden met een
grotere verantwoordelijkheid voor de
scholen zeW.
Andre Denys ziet in een onderwijssys
teem geworteld in een cheque (of waar
debon , of voucher) voor de ouders en
ki ncleren onmiskenbare voordelen :
* Het koppell input en oulpal van het
onderwijs efficienter aan mekaar. Van
claag is er geen banclmeer lussen beide.
Het onderwijsstelsel is een lobbysysteem
van cle beSLUurders van de schoolnetten,
cle bureaukralen en de bonden (cl ie een
klassiek hoofdobjekticf hebben , jobs for
the boys).
* Het zal schoolkonsumentenorga
niza lies doen ontstaan die scholen tes
ten, rangschikken , cloorzich tig maken.
Een Test School a la Test Budget of Test
Aankoop of een Top-l 00 van de sc holen
met de beste sJaagpercentages in het ho
ger onderwijs of een erelijst van scholen
met afgestudeerden die in het beroepsle
ven hel best gewaardeerd worden, enz.
Vanclaag wordt veel gecamoufleercl, als
cle bureaukratie het maar weet, is het al
wcl.

.OUDERS EN KINDEREN MOETEN DE
NUMMER 1 ZIJN IN DE SCHOOL

De onderwijsmacht ligt vandaag bij
de minister, zijn kabinet, topambtenaren,
de bureaukraten van de netten
en de vakbonden.

* Het leert de konsument van onder
wijs (en kultuur , sociale za ken, gezond
heidsdiensten) zijn inkoopmacht ken
nen. Met het systeem van de ,.derde be
taler", kan de konsument nooit cle wer
kelijke kostprijs achterhalen van zijn
verbruik. Een ouder weet niet wat een
schooljaar van zijn kind kost en wat niet
weet, wat niet deert. Een exploderende
onclerwijsbegroting, om wille van de
personeelskosten , laat geen afdru k na
op zijn gedrag als burger.
* Het spuit een forse dosis vraageko
nomie in het Vlaamse beleidssysteem.
Vandaag overheerst de aanbodekol1o
mie , aanbod dat sa mengelobbied wordt
door de krachtigsle wil of door koehan
deltjes tussen de zuilen en wiltjes.
* Het zal de programma 's vereenvou
digen en de wildgroei inperken die ont
staan is door het Vernieuwd Secundair
Onclerwijs (VSO).
* Het geeft de kans om het leraren
korps lokaal met "kontraktuelen" voor
een bepcrkt aa11la1 uren en een beperkt
aantal opdrachten aan te vullen.
* Het vermindert (halveert ?) het le
rarenbestand. Per acht scholieren in het
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secundair onderwijs is er een leraar (per
16 een in het lager onderwijs), die explo
sie kwam er door de vermenigvu ldiging
van keuzevakken in het VSO.
* Het doet Vlaanderen aansluiten bij
de internationa]e trend om de bested in
gen voor onderwijs, sociaIe lOrg, kul
tuur te decentralize ren naar de verbrui
kef. Het mooiste voorbee ld is Neder
land met het recente beleidsplan "Sa
men werke n langs
nieuwe wegen " va n
minister Hec01D'An
eona.
ZIEL

VAN
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Draai de aanbodekonomie
omnaareen
vraagekonomie in het
onderwijs en de sociale
sektor.

HET

Bevoorde!igt
de onderwijscheque
het vrij onderwijs ')
Het krijgt al jaren
de voorkeur van
70 % van de
Vlaamse ouders.
Loopt het gemeen
te - en gemeen 
schapsonderwij s
met de chequefor
mu le opnieuw ster
ker achte ruit 'J An
dre Denys: "Inder
daad , ik hoor die
vrees formuleren
door de vrijzi nni
ge n, mam die vrees
mag geen bel etsel
zijn. Kwaliteit en
klan tvriendelijkheid
moeten de toetsste
nen zUn en ik kan
me niet indenken
waarom de ge meen 
schapsscho len die
niet lOuden leveren.
Mijn konfrater van
de CVP , Erik Van
Rompuy,
beweert
precies hel tegen
overgestelde en zegt
dat ik jaloers ben op
het vrij onderwijs en met de cheque een
nieuwe sc hooloorlog wit uitlokken om
de vrije scholen te bre ken. Dat is een
zeer dwaze besch uldiging. Ik verdenk er
hem van dathij nood heeft aan een
sc hoolstrijd om zijn weghollende kiezers
te kunnen mobilizeren. De PVV heeft al
lien jaar geleden in kongres verklaard
niets te hebbe n tegen het vrij onderwijs.
Bovend ien ontstaat ee n schoolstrijd om
wille van de ongelijke behandeling Vall
de onderscheiden nelten en met het stel 
se! van de schoolcheques gaan we naar
de meest gclijke behandeling. Wie ee n
nieuwe school of een ni euw programma
wil, kan , zonder de poespas va n het
ambtenaarlijke labyril1f , weli swaar met
een beperkt toezicht op de kwaliteit
door het mini sterie van onderwijs, aan
de slag als hij ouders vindt die hem beta
len. Dus de grootste gelijkheid ontstaa t
KIND.
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ringen, maar niet van de ond erwijs
cheque , die is te fund amenteel ".
Erik Van Rompu y, fraktiel eid er van
de CVP in de Vlaamse Raad, viet Denys
sc herp aan over de onderwijscheque in
een Vrije Tribu ne in De Standaard (22
juni 1992), naar aanleiding van een aan
zet tot debat in de Vl aamse Raad. Van
Rompuy vreest een raid op het vrij on
derwijs en ziet een VTM-izerin g van de
scholen (citaat): "Het sukses van het
goed georga nizee rd en goedkoper vrij
onderwijs (70 % va n de leerlingen) is
een doom in het oog van de PVV. Door
het cheque-systee m wordt het ond erwijs
gered ucee rd tot een soor! commerciele
koopwaar. " Andre Denys lacht bij de
konfronLantie met dit ci taat : "Ko nfra
ter Erik Van Rompu y verwijt de libera
le n te kiezen voor simpele slogans, maar
intussen ve rvalt hij zelf in het grootste
simplisme als hij de toepassing va n de
onderwijscheque omschrijft als het zieh
verplieht inkopen van de sehooldirekties
bi) de ouders , ik herh aal bovendien dat
noch ik noch de PVV ageren tegen het
vrij onderwijs, dat mag er best zijn ".
Erik Van Rompuy spreekt over
"jungle", "willekeur", "a tomizering" ~
An dre Denys: ,,1k begrijp zijn kritiek op
de grotere konkurrentieslag tu ssen de
sc holen niet. Bij hem krijgt dat een zeer
emotionele , haast onredelijke bijklank.
Om te beginnen bestaat ook va ndaag de
vrije keuze en is er reeds konkurrentie.
Ten tweede is het mijn overtuiging dat
het meer onderwerpen aan het markt
mekanisme leidt tot kwaliteiLsverbete
ring. De hoofd voorwaarde is dat de
.ERIKVAN ROMPUY,CVP
VOLKSVERTEGENWOORDIGER,
FRAKTIELEIDERVLAAMSE RAAD

Een hekel aan de lnarktkrachten
in de onderwijswereld.

.ANDRE: DENYS, PVV
VOLKSVERTEGERNWOORDIGER,
FRAKTIELEIDER VLAAMSE RAAD

De onderwijscheque is absoluut geen
bedenksel om een klassieke schoolstrijd
!lit te lokken. De lat wordt met de cheque
rigoureus geUjkgelegd. Konflikten tllSsen
de netten ontstaan omwille van ongelijke
behandeUng.

voor oude , nieuwe , vrije en gemee n
schapsin itiat ieven."
Wordt de onderwijseheque gedifferen
lieerd volgens het inkomen van de
ouder(s) ?
Neen, zegt And re Denys, want "ik be
scho uw het rech t op onderwijs als een
basisrecht, ee n natu urrecht , en elk kind
moet daarvoor aanspraak kunnen ma
ken op heLzelfde ge ldbedrag. Ik ben we i
voor de differentia tie va n sociale uitke
TRENDS . 27 AUG.USTUS 1992

DE EXPERIMENTEN
Met onderwijs-.
kultuur- Cll \Vcl7.ijnschcqucs is wc(n ig
geexperi lllcJllccrd Cil daareloor gaap l
eCIl gal lussen de leo ric Cil dc wcrkclijk
heiel . 7.cgl Jail Sleyaerl (U IA. doktoraal
ondcrzockcr): .. Bo ve ndicn is de
sehoolsilu atie in de VS IOlaal ve rschil
lelld en slaa l men daar in een silualie
va n pre-schoolslrijd ." De Amerikaallse
C.I. Bill (1945). de we I e1ie de herinle
gralie van de so ld81en uil de Tweedc
Wercldoorlog rcgeldc. vcrschat'te on
der Illeer oncierwijscheques. Illaar deze
vcrhoogden op I.ich de vraag naar op
leiciing nict. Evcnmin sleeg de kwaliteit
van ele aangcbodcn sc holing.
Tussen 1972 cn 1975 werd eell waar
dcbollnen-plan ge lesl in San Jose. Ca li
fornie. De ouders oillvingen onderwijs
cheques in vcrhouding tot hel decl van
de opcllbarc );choolkrcdiclell waarop
hun kind rechl had . en .. kochten" cle
school cn de progralllma 's van hUll kcu
Ie. Wat bleek ? 'vVeillig ou.dcrs ..shop
len" bij hCI zoeken Ilaar een oplil11ale en
kwalilalicvc sc hool. Zij prefereerden
een nabije school Cll de mecrelc rheid
koos v~~r een lradiliolleel schoolpro
gramilla. Enkel clc gcfortuneerde fami
SCHOORVOETEND.

ouders goed geinformeerd worelen over
de kwaliteilen van hun kind en de kwali
teiten va n de school van hun keuze .
Neutrale PMS-eentra en ex terne sehool
verbruikersverenigingen lijken me daar
bij nood za kelijk".
Dit /din/a mooi en eenvoudig, maar het
betekent een revo/ulie in hOl1derdzestig
jaar Belgisch schoo/beleid ?
Andre Denys: "De enigen die zich
met hand en tand wilen verzelten. en ik
zie dat aan de sehrill e reaktie van Erik
Van Rompuy , zijn de huidige maeht
hebbers van het onderwijs , de Guimard
bonzen, de Argo-teehnokraten en de ar
eha/sehe onderwijsvakbonden ".
DE LANGE WEG. Jan Sleyaert is dokto
raal onderzoeker (aspiran t N FWO Un i
ve rsitaire JnsteJling Antwerpen) naar
"de best uurbaarheid van welzijnsorga
nizaties" en botste zo op de diskussie
over de onderwijscheque, de ku/tllllrche
que en de killderopvangcheque. In Vlaan
deren is hij een van de weinige akadc mi
sche deskundigen v~~r dit tem a (zie ook
kader). Jan Steyaert : "Een Franse par
lementaire kommissie bepleitte reeds in
1872 (i11 1872 I) een lande lijk eheque
systeem v~~r het lager onderwijs".
Mi/lO/1 Friedman verd edigde de waar
clebon v~~r de onderwijsfinanciering in
.,Economies and the Public Interest"
(1955). Hij seha arde zicht daarmee ach 
ter de liberale vaders Adam Smith en
TRENDS . 27 AUGUSTUS 1992

lies wilden meer innovalie. cle ouclers
va n arbeiderskindcrencn ki nderen van
minclerheden omhelscleil hel traditio
neic leerpakket.
San JO$e was niel de enige prod' in de
VS. dc diskussie en de praktijk gaan
verder. Bijvoorbeeld . wilde William
Bellllerr.otlcierwijsminisler oneler Rea
gan (19.85) . dc aallbodsubsidic voor ge- .
halJdicapl enscho!en wijl.igen ill een
konsulllcl1lCllsubsidic. Hel voorslel on
dervonel veCl weersland. In Milwaukee
(Wisconsin) belaaJde de slaat in 1990
wamclcbonnen van 2440 dollar aan cen
reeks sc holiercn 0111 prive-seholen te
bezoekell. De se holicren Illocslen uil .
gezinnen slammcn waarvan het inko
~len rnaxi ma<l l 175 %, van de otlieicle l;'
armoedegrens bedroeg. Van de 98.000 ~
sludenlen kwalllen er 55.000 ill aan ~
111crking. \VaarVan er 600 uitcjnuclijkc ~

inlradell in hel ..Choice"-progralllma . .JAN STEYAERT, DOKTORAAL
VoorLicn waren 980 dcelnemcrs.
ONDERZOEKE;R UIA
South Barwon. Auslralie. een slad . Depoplllctriteitvaneendienst,sclwol
van de rniddenklassc. heefl Les jaar er ofkllltltreelve,.scll(jnseli.~geen
'
Ise I synoniem van kwaUteit.
.
varIng
mel ccn waar db
e onncn-slc
voor rekrealie : hengclklubs. Hllclick groepen. Ecn van de vcrrassingen was
vcrenigingen. badminlontcams. 7.WCIll dal 40°/', van dc aangcboden bOtlllen
voor kultl.lur nielopgcnolllcil werd !
badcn. dralllageze isc happen. wandelThomas Paine. Friedm an sc hreef in
"Aan ~n s de Vrijheid " (1983) opnieuw
over de onreehtvaardige finaneiering
va n enerzijds de prive- en anderzijd s de
openbare seholen. De (belastingbeta len
de) ouder die een prive-sehool verkiest,
geeft tweemaal geld uit v~~r het onder
wij s, zijn keuzevrijheid vermindcrt. Hij
betaalt ee nmaal reehtstreeks v~ ~r de
prive-sehool van zijn kinderen met zijn
beschikbare inkomen , en een tweede
maal onreehtstreeks v~~ r het open bare
sys teem met zijn belastingen. Friedmans
oplossing is een geJijke onderwijse heque
voor elk kind, versrrekt aan de ouder.
Wil deze zijn kind laten opvoeden in een
(duurdere) prive-instelling, dan betaalt
hij het versc hil tussen de cheq ue en het
schooJgeld , en niet een discriminerend
meerbedrag. Friedman bekijkt ook de
tijdsduur van de sehoolfinaneiering.
Een ouder beraalt ee n prive-school ge
durende een korte termijn , b. v. 12 jaar,
de tijd van de seholin g. du s een zwaar
beslag op zijn gezinsbudget gedurende
een relatier korte periode, maar, de fi
naneiering va n de pubJieke school
sp reidt hij over zijn hele leven als belas
ringbetaler. Ook dit facet van het pro
bleem noemt Friedman onrechtvaardig
ten aanzie n van de prive-school. Dit
euvel wo rdt verholpen door een oneler
wijseheque-systeem , de "lat ligr - daar
werkelijk - gelijk".

John E. Chubb en Ten y Moe in .,Pol i
ties , Markets, and America's Schools"
(1990) vu ren de aandacht v~~r onder
wijseheques verder aan in de Angelsak
sisehe wereld.
De diskussie over onderwijs-. ku ituur
en wel zijnse heques is jong in Vlaande
reno Jan Steyaert : "Een va n de slruktu
rele kenmerken van de welzijn sorganiza
ties is het ontbreken van de markl. Er
ontstaa t dan ook een aanbodekonomie
in plaats van een vraagekonomie. Een
aanbodekonomie wordt georganizeerd
op basis van verwaehtingen omtrent be
hoeften. Welzijnsbehoefteo zijn eehler
zo ingewikkeld en onmeelbaar, dat de
uitbouw van welzijnsdienslen op basis
van aanbodekon om ie ruimte laat voor
anarc hie en onredelijkheid. De iovoe
ring van marktbcginselen staat aehter
op strukturele moeilijkheden. De door
ziehtigheid van de markt , een van de
voorwaarden uit de teorie van de per
fekte markt, bestaat in de welzijnsse ktor
niet of zeld en. De zorgenverstrekkers,
de aan bieders zijn bekend, maar de
klan ten vertellen niet over hun ervarin
gen met de hulpverleningsd iensten. De
vrije markt is geen waarborg v~~r cen
toewijzing va n micldelen naar de kwali
tatief betere producent of dienstverle
ner. Meest populair is geen synonicm
van cle beste kwaliteit ".
FRANS CROLS •
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