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Interactief	  college	  met	  Alexander	  Rinnooy	  Kan	  

“Het	  is	  zinvol	  een	  Stichting	  van	  het	  Onderwijs	  te	  hebben”,	  zegt	  Eerste	  Kamerlid	  voor	  D66	  en	  
universitair	  hoogleraar	  Alexander	  Rinnooy	  Kan	  in	  zijn	  interactieve	  college.	  “Door	  met	  de	  hele	  
sector	  in	  een	  platform	  verenigd	  te	  zijn,	  kun	  je	  mooie	  dingen	  tot	  stand	  brengen.	  Als	  de	  sector	  
het	  eens	  is,	  is	  er	  negentig	  procent	  kans	  dat	  de	  politiek	  het	  overneemt.”	  	  

	  

	  

Volgens	  Rinnooy	  Kan	  is	  het	  uiterst	  belangrijk	  om	  drie	  onderdelen	  in	  ons	  onderwijsstelsel	  aan	  
te	  passen	  of	  te	  verbeteren	  om	  achterstanden	  te	  voorkomen:	  

• Het	  creëren	  van	  integrale	  kindcentra;	  
• De	  herintroductie	  van	  de	  middenschool.	  Dat	  betekent	  niet	  dat	  alle	  kinderen	  tot	  vijftien	  

jaar	  hetzelfde	  curriculum	  moeten	  volgen,	  je	  kunt	  differentiëren.	  Maar	  wel	  dat	  een	  
leerling	  pas	  na	  zijn	  vijftiende	  hoeft	  te	  beslissen	  of	  het	  beroepsonderwijs	  wordt	  of	  hoger	  
c.q.	  wetenschappelijk	  onderwijs.	  De	  middenschool	  biedt	  laatbloeiers	  meer	  kansen.	  Ook	  
blijkt	  uit	  onderzoek	  dat	  zwakke	  leerlingen	  beter	  presteren	  als	  ze	  samen	  met	  goede	  
leerlingen	  optrekken.	  Er	  is	  een	  kwaliteitsdaling	  voor	  de	  topleerlingen,	  maar	  die	  is	  niet	  
groot.	  	  

• Een	  betere	  organisatie	  van	  een	  ‘leven	  lang	  leren’.	  Daarop	  presteert	  Nederland	  volgens	  
Alexander	  Rinnooy	  Kan	  nu	  onder	  de	  maat.	  Een	  leven	  lang	  leren	  is	  nu	  niet	  goed	  
georganiseerd	  omdat	  de	  door	  overheid	  bekostigde	  opleidingen	  en	  de	  niet-‐bekostigde	  
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opleidingen	  die	  markt	  samen	  verdelen.	  	  Het	  niet-‐bekostigde	  onderwijs	  kan	  echter	  veel	  
aantrekkelijker	  trajecten	  aanbieden.	  Zij	  kunnen	  immers	  kiezen	  wie	  ze	  bedienen	  en	  tegen	  
welke	  prijs.	  Het	  bekostigde	  onderwijs	  zit	  vast	  aan	  allerlei	  regelgeving.	  “Ik	  zou	  graag	  zien	  
dat	  dit	  financieringssysteem	  na	  de	  volgende	  verkiezing	  op	  de	  schop	  gaat”,	  aldus	  Rinnooy	  
Kan.	  
	  

	  

	  
	  
Een	  deelnemer	  aan	  het	  college	  vertelt	  dat	  ze	  lesgeeft	  op	  een	  middenschool.	  	  Zij	  vindt	  het	  
grote	  voordeel	  van	  zo’n	  middenschool	  dat	  “de	  leiders	  van	  de	  toekomst	  te	  maken	  hebben	  
met	  degenen	  die	  geen	  leider	  zullen	  worden.”	  Het	  is	  daarom	  van	  belang	  om	  leerlingen	  en	  
studenten	  die	  onderwijs	  op	  verschillende	  niveaus	  volgen	  vaker	  bij	  elkaar	  te	  houden.	  Het	  
woord	  ‘middenschool’	  vinden	  enkele	  deelnemers	  echter	  politiek	  gevoelig,	  een	  andere	  term	  
zou	  wellicht	  beter	  zijn.	  Het	  is	  voor	  de	  discussie	  over	  de	  middenschool	  in	  ieder	  geval	  van	  
belang	  dat	  het	  concept	  helder	  is	  voor	  iedereen.	  Andere	  deelnemers	  denken	  echter	  dat	  een	  
nieuwe	  term	  de	  kritiek	  op	  het	  concept	  middenschool	  niet	  zal	  verminderen.	  In	  de	  
samenleving	  is	  immers	  steeds	  meer	  vraag	  naar	  bijvoorbeeld	  categorale	  gymnasia	  en	  mavo’s.	  
Alexander	  Rinnooy	  Kan	  beaamt	  dat:	  “er	  ontstaat	  een	  tweedeling	  tussen	  hoog	  opgeleid	  en	  
laag	  opgeleid.	  Het	  onderwijs	  zit	  in	  het	  hart	  van	  die	  discussie.	  Daarbij	  moeten	  we	  realistisch	  
blijven:	  categorale	  scholen	  hebben	  een	  sterke	  positie	  en	  zijn	  niet	  zomaar	  weg.”	  Maar	  dat	  
betekent	  niet	  dat	  we	  geen	  stappen	  kunnen	  zetten	  richting	  	  aanpassingen	  in	  het	  
onderwijssysteem.	  
	  
	  
	  


