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‘Aan deze man voel ik mij door innige dankbaarheid verknocht.
Hij heeft mijn geest gevormd tot helder denken, hij heeft in mij
de geestelijke en zielkundige kern ontdekt, waaruit ik mij heb
ontwikkeld, hij heeft mij zin bijgebracht voor de liberaal-
ekonomische gedachtensfeer van dien tijd; hij is voor mij een
paedogoog geweest, als ik moeilijk beter had kunnen wenschen.’ 
Dy oade bringt Piter Jelles Troelstra yn ‘Wording’ oan syn
Stienser skoalmaster Heert de Jong. 

Hokfoar learaar soe anno 2005 noch sok fielen en skriuwen
oproppe? Nimmen fansels, de skoalmaster is der net mear en
likemin langer idoal. Syn plak is troch learaar en soapstjerren en
balskoppers ynnommen. De hiele wrâld is feroare en in betûfte
skoalmaster of -juffer hat al lang oar wurk krigen. It haad fan de
skoalle is no direkteur, in boppeskoalsk tinkende manager, dy’t
net foar de klasse stiet en yn har of syn dreech bestean holpen
wurdt troch in leger fan bestjoerders, beliedsmakkers en adviseurs.
Yn it hiele ûnderwiis hawwe de sinten it al lang wûn. Eardere
idealen hawwe it tsjin in ûndernimmende bedriuwskunde ôflein.
De managers binne spekkeaper en Nina Brink is tsjintwurdich
earedoktor.

En wat binne mei de gefolgen fan al dy burokrasy en dat
managerdom? Underwiisefterstân is oan de oarder fan de dei. It
TMBU is mislearre. Bern heakje al fier foar it diploma ôf.
Dosinten reitsje oerspand. Taseine lessen wurde net jûn. De
trochstreaming stagnearret. Skoallen steane foar it fallissemint. De
kwaliteit fan it ûnderwiis is ûnderstrûpt, wylst les- en kolleezjejild
moai wat heger wurden is. Noarmen en betingsten foar diploma’s
wurde foar it gemak even oanpast. Allinne wat it liket is noch fan
belang.

manager
It tal managers groeit noch hieltiten. De (ûn)sichtbere hân is drok
dwaande om fan elk in manager te meitsjen. Sûnder manager gjin
libben en wa’t gjin manager wurdt is mislearre. En dat betsjut dat
gjin sektor langer sûnder in manager kin en elke skoalle sa
njonkelytsen in managemintoplieding oanbiedt. Dat managemint
op himsels net mear is wat it earder wie, meitsje de prachtichste
etiketten moai dúdlik. Case management, communication
management, facility management, financial services
management, human resource and quality management of small
business and retail management, it binne mar inkelde foarbylden
út in folle grutter oanbod fan opliedings yn benammen it (post-)
heger beropsûnderwiis. Dy opliedings foldogge oan in
maatskiplike fraach, sa’t de Leeuwarder Courant fan 5 febrewaris

2005 yn syn advertinsjes dúdlik makket. Yn dy krante wurde twa
filiaalmanagers, in fêstigingsmanager en fierders noch buro-,
projekt-, account- en field accountmanagers frege. Yn NRC
Handelsblad fan dyselde datum seach ik njonken account- en
projectmanagers ek noch fraach nei sales-, risk- en
productmanagers. En, ik koe ek noch fraach nei twa general
managers noteare, beide fansels wol mei MD potential. No, dat
hat tsjintwurdich praktysk elke manager wol. Dat it
bedriuwslibben, en net yn it lêste plak allerhanne finansjele
ynstellings, sljucht op managers binne, moatte se sels witte. Wat
makket it de klant op’t lêst út dat de eardere balymeiwurker
himsels tsjintwurdich acccount manager neame mei. Dat leit
lykwols justjes oars as it om bygelyks oerheid, soarch of ûnderwiis
giet. Yn dy maatskiplike domeinen hearre de waan fan de dei, it
echt grutte jild of de windowdressing dochs op syn minst, en om
mear as ien reden, wat op ôfstân hâlden te wurden.

oarloch
Lykas elke beropsgroep hat it oansjen fan managers net allinne te
lijen ûnder al dy funksjes dy’t tsjinwurdich ta manager
opwurdearre binne, mar ek fan de mislearre en krekt wat minder
geve eksimplaren ûnder har. It bart net selden dat sa’n moderne
manager it nijs foaral wit te heljen mei mar ien eigenskip, te
witten it eigen ‘sehr entwickeltes Fresswerkzeug’, om mei
Schopenhauer te praten. As it my noch goed heucht hie bygelyks
Keninklike Ahold sa’n man, fangefolgen dat de hiele brânsj yn in
prizeslachje bedarre is, dat ûnderwilens oan 10.000 minsken it
wurk koste hat. Us eigen Cor Boonstra waard earst wakker
bejubele en krige letter, ek al fanwegen syn ‘Fresswerkzeug’, de
wyn fan foaren. En in oare romrofte manager, Nina Brink, in
goekunde fan my kin har bloed wol drinke, is ûnderwilens
jildsjitter en sadwaande earedoktor fan de Ben Goerion-
universiteit yn Israel. 

Sokke managers soargje foar moai wat argewaasje, lykas Geert
Mak in goed jier ferlyn yn syn Raiffeisen-lêzing nochris dúdlik
makke. Mak hie it benammen oer dy managers dy’t tinke alles
manage te kinnen, sûnder ek mar in krûm ferstân fan de saak sels
te hawwen. Fakmanskip is fier te sykjen. Mar dat jildt fansels net
foar alle managers. Mak neamde syn eigen broer al en ik wol
noch in oar och sa posityf foarbyld neame. De âld-generaal-
majoar Jan Willem Brinkman dy’t Rotterdamsk plysjekommissaris
waard en al gau oarloch krige mei de korpsbehearende poazige
boargemaster. Dêrnei slagge Brinkman oan in baan as ynterim-
manager by Boer en Croon: ‘Onderscheidend is de combinatie
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management en consultancy’. Dêr wist er syn ‘Fresswerkzeug’
fierder te ûntwikkeljen en syn spesjalisme op ’e nij yn te setten.
Foar in beleanning fan goed 10.000 euro wyks hat er de
oarlochfierende sikehûzen yn de Iselmarpolders even út it laberet
helle. Op dit stuit is er dwaande mei in sikehûsfúzje yn Amers-
foart en omkriten. De Grinslanner Brinkman hie it earst blykber
net yn de gaten, mar as men jins ‘Fresswerkzeug’ flink ûntwikkelje
wol, doch dan foaral in berop op it medyske model. En oarloch is
it oeral. Moai, dat Jan Willem it eigen oarlochje ûnderwilens al
lang wûn hat.  

nes
Mar ik wol it net oer Grinslanners en har ‘Fresswerkzeuge’ of de
fertsjinsten yn de sûnenssoarch hawwe. Nee, ik wol it op dit plak
oer it ûnderwiis hawwe. Dy sektor soe wol wat better kinne, sa
kin men rêstich konkludearje as men allinne al weet hat fan de
Fryske ûnderwiisefterstannen of Opsterlânske problemen. Men
hoecht trouwens mar in bytsje fierder te sjen as rapport of
proefskrift, om te witten dat it ûnderwiis al folle langer grutte
problemen hat. En dat spilet net allinne yn Zoetermeer en hat
likemin allinne te krijen mei it och sa yngewikkeld wurden fan ús
maatskippij. Lit ik nei in krite sjen dêr’t men fan tinke soe dat it
wol wat tafalt. De feriening foar PCBO Dongeradeel frege
okkerdeis twa direkteuren, beide foar fjouwer dagen wyks, foar de
basisskoallen fan respektivelik Nes en Wierum. Dy twa skoallen
telle, neffens de advertinsje, mar leafst 26 en 31 learlingen. De
nije direkteuren wurdt yn Nes of Wierum ‘een uitdagende
werkomgeving met veel ontplooiingsmogelijkheden’ bean. No,
dat kin men fan tinken wol hawwe. Mar foar sa’n attraktive
omjouwing moat fansels wol wat oer stean. Sa ferwachtet it
bestjoer fan de nije direkteur in dúdlike fisy op it ûnderwiis, it
fermogen om boppeskoalsk te tinken en goede liedingjaande en
organisatoaryske kwaliteiten. Genôch foar in minister fan
Underwiis soe men tinke, allinne it wichtichste mist, te witten it
belutsen lesjaan fan de 26 of 31 Nesser en Wierumer bern. Net
fakmanskip fan de ûnderwizer(es) stiet sintraal, mar allerhanne
bykomstichheden. Kwea jild ferdriuwt goed jild, seit de wet fan
Gresham. Dy kin ek lêzen wurde as dat bykomstichheden de
haadsaak ferdriuwe, en dat alles ta skea fan de learlingen. Hawar,
as it yn de praktyk dochs ôffalt mei de frege kwaliteiten, de
Dongeradielster feriening hat in algemien direkteur mei in team
fan mar leafst 15 stipekrêften om it ûnderwiis yn Nes en Wierum
noch fierder foarút te helpen. No de bern noch.

dokkum
Dongeradiel hat njonken it PCBO ek noch fjouwer iepenbiere
skoallen. De gemeente frege okkerdeis in direkteur foar de grutste
fan dy skoallen. Fan dy nije funksjonaris wurdt ûnderfining frege
mei it managemint fan in basisskoalle, ynbring yn it oerlis fan
direkteuren fan it iepenbier ûnderwiis Dongeradiel, ynsjoch yn
bestjoerlike en finansjele oangelegenheden, kommunikative
feardigens, coachende kwaliteiten, ynspiraasje, ict-feardigens en,
sa nedich, de reeëns om les te jaan. Dy reeëns, ynstee fan
kundigens, komt alhiel op it lêste plak en dat seit, krekt mei it

each op de aktuele ûnderwiisproblematyk, in soad. Wat minder
managemint en wat mear core education, wat minder bedriuw en
wat mear ûnderwiis, en de skoallen, en foaral de bern, soenen
grif al in hiel ein fierder wêze. Wêrom docht it ûnderwiis, oant yn
Dokkum, Nes en Wierum, sa maklik oan de managemintgoarre
mei? Wêrom moat it haad fan in skoalle, as earste
beneamingseask, managemintûnderfining hawwe? Wêrom
fermoardet it ûnderwiis mei-elkoar, te begjinnen yn Dokkum, net
it ferkearde paradigma en de oerboadige en aaklike burokrasy yn
it basisûnderwiis? Wêrom wurdt it manageminttinken net
oerboard set? Of is it al safier mei it basisûnderwiis hinne, dat
soks der net langer yn sit? Achttjin fan de 39 Nederlânske pabo’s
hawwe ûnderwilens te hearren krigen dat har ûnderwiis better
moat. Earm lân. Earme bern.

cedin
Yn it aktuele ûndersyk nei de stân fan saken yn it ûnderwiis
wurde efterstannen mjitten yn ûnderwiismoannen. Soe it yndied
om allinne tiid gean, dan hoecht der mar ien ding te barren: der
moat mear tiid foar rekkenjen en taal komme. En dat kin maklik
as de effektive ynset fan dosinten ferbettere wurdt. Der moat, sa
ienfâldich is it, hurder, langer en better wurke wurde. Foar in
bûtensteander is it yn dat ferbân dochs werklik net te begripen
dat de bern op de earste dei nei in wike fakânsje, op ’e nij frij
hawwe, om’t it skoalpersoniel syn tiid foar wat oars as lesjaan
brûkt. It is net te begripen dat de ûnderwiisbegelieding mei âld en
nij rêstich witte lit: ‘Vanaf dinsdag 11 januari 2005 zijn wij u
graag weer van dienst.’ Wer in goed wike ferskiten. En dat wylst
fan alle kanten in ramp yn it ûnderwiis plakfynt. Hoe lûkt it
eardere MSU, doe GCO en no Cedin, him de alarmearjende
berjochten oer de situaasje yn it Fryske basisûnderwiis oan? 

Mei sawat 200 wurknimmers is it Fryske part fan dy
ûnderwiisbegelieding dochs as ien fan de earste mei ferantwurdlik
foar de ûntstiene situaasje, Opsterlân net ynbegrepen? Wat
skriuwt direkteur Rinze Boersma, nei’t er earst en twad de
Provinsje oanseit wat dy foaral dwaan moat: ‘Het antwoord moet
nu echt van de politiek komen. Minister Van der Hoeven dient
extra geld vrij te maken voor de 1.25 leerlingen, die relatief veel
in de plattelandsgebieden naar school gaan.’ It tinken dat
autochtoane ûnderwiisefterstannen benammen in probleem fan it
plattelân is, wurdt troch it Sociaal en Cultureel Planbureau
bestriden, mar dêr giet it hjir net om. It is folle opfallender dat
Boersma hielendal oan de prestaasjes fan syn eigen tsjinst foarby
giet. Blykber is it yn syn eagen allinne in kwestje fan jild. Jild en
leafst in soad jild moat der komme en dan komt it wol klear.
Allinne, sok jild helpt ornaris net yn de klasse of groep sels, mar
ferdwynt yn managemint, struktueren en organisaasjes, dêr’t de
ûnderwiisbegelieding ien fan is. Sadwaande wol ik freegje wat
winliken it rendemint west hat fan alle oerheidsjild dat de ôfrûne
desennia yn de fersoargingsstruktuer fan it basisûnderwiis stutsen
is. Mei ’k de generaal-majoar fan Cedin freegje om helder te
meitsjen wat syn ûndernimmende begeliedingstsjinst, ferskate
divyzjes, tal fan managers en in leger oan adviseurs, lit ik sizze de
ôfrûne tweintich jier, koste hat, en wat dat feitlik foar de Fryske
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skoalbern, en oars as efterstannen, oplevere hat? Foar sa’n
bedriuwsmjittich wurkjende en ûndernimmende tsjinst mei
boppeskoalsk tinkende ûnderwiisadviseurs, dy’t ek noch in
akademyske oplieding organisaasjekunde ôfmakke hawwe, moat
dat dochs gjin probleem wêze.

jild
Jild is in saak fan polityk en managers. Yn de skoallen moat it yn
it foarste plak om it ûnderwiis sels gean. Fan in beliedsmeiwurker
fan de Christelijke Hogeschool Nederland yn Ljouwert soe men, net
oars as fan de direkteur fan Cedin, ek in ynhâldlike bydrage oer it
ûnderwiis ferwachtsje. Mar nee, Wiep Koehoorns stik yn de
Leeuwarder Courant fan 1 febrewaris 2005 gie ek allinne mar oer
jild. Sûnder ek mar ien ynhâldlik argumint te neamen, liet de
skriuwende CHN’er, sels oarsaak en produkt fan de geweldige
burokratisearring dy’t ek yn dy sektor fan it ûnderwiis plakfûn
hat, witte dat it in grut ûnrjocht is dat de master-opliedings fan it
hbû net, en dy fan de universiteiten wol troch de oerheid
bekostige wurde. 

Fan in ûndernimmende hegeskoalle kin mooglik ek net oars
ferwachte wurde, mar it imago hie dochs better stipe wurden as it
stikje ditkear ris oer it ûnderwiis sels gien wie. En dan hie
Koehoorn net skriuwe hoegd dat de CHN in mear as treflike
skoalle is mei opliedings lykas international business and
management, international hospitality management, international
office management en media and entertainment management, en
mar leafst twa fêstigings yn it fiere bûtenlân en ek noch trije
besletten fennoatskippen. Nee, ik hie graach lêze wollen dat it
CHN ûnderwiis net folle mei wittenskip te krijen hat, mar alles
mei in sterke en praktyske beropsoplieding. Ik hie ek graach lêze
wollen dat it foaral net sa is dat de ûndernimmende hegeskoalle
syn (bûtenlânske) learlingen justjes tefolle as massaguod sjocht,
dêr’t nea genôch fan is om it eigen goed ûntwikkele
‘Fresswerkzeug’, bûten de fakânsjes, oan it wurk te hâlden. It
fallyt fan dy oanpak liket, neffens de lêste kranteberjochten
trouwens net fierôf te wêzen. It fallyt wie earder al moai dúdlik
makke mei it ferskriklike en ek tragyske sizzen fan de foarsitter
fan de, ek al ûndernimmende, Hogeschool Zeeland: ‘Als
ondernemers hebben wij het goed gedaan. We hebben goed
verdiend aan de buitenlandse studenten.’

universiteit
De hbû-skoallen sitte al jierrenlang mei in minderweardichheids-
kompleks tangele. Learlingen meie dan studint neamd wurde,
njonken dosinten binne lektoaren oanlutsen en it tal
beliedsmeiwurkers en ûnderwiiskundigen mei dat fan de
universiteiten belykje, in hegeskoalle is gjin universiteit. De
kombinaasje ûnderwiis en ûndersyk is minimaal, de foaroplieding
fan de measte studinten foldocht net oan de easken foar in
universitêre stúdzje, in grut part fan de opliedings hat hielendal
neat mei wittenskip te krijen en de measte dosinten binne net
promovearre en dogge ek net oan it wittenskipsbedriuw mei. De
CHN skriuwt himsels yn it Ingelsk lykwols wol as CHN
University, mar feitlik is dat ûnkrekt en yn alle gefallen wurde de

bûtenlânske studinten moai op de ferkearde foet set. Wat seit de
kristlike etyk fan sok dwaan? Wêrom dat minderweardichheids-
kompleks net oerboard set?

As fierders nei de delgong fan de Nederlânske universiteiten
sjoen wurdt, is it suver net te begripen dat hegeskoallen sa graach
universiteit neamd wurde wolle. Dy universitêre delgong hat,
lykas dy yn it heger beropsûnderwiis, ûnder mear te krijen mei it
keppeljen fan de finansiering oan it tal studinten dat yndied
ôfstudearret. Dat hat de ein west fan in ynhâldlike en kwalitative
seleksje. Dy managerial benadering fan it ûnderwiis begjint yn it
basisûnderwiis en hâldt net by de poarte fan de universiteit op. It
ûnderwiis sit, lykas trouwens de amtnerij, soarch, plysje of
rjochtspraak, fêst yn in twingend bedriuwskundich korset. In
kultuer fan mjitten en skoaren, dy’t de deastek foar de kwaliteit
betsjut. Yndekssifers ynstee fan idealen. Regels ynstee fan frijens.
Sinten ynstee fan passy. De ultime útkomst fan dy ûntwikkeling
sil wêze dat hast elk strak master is en dat nei bûten ta it
ûnderwiisnivo geweldich tanommen is, mar fan de kwaliteit
amper mear wat oer is. De managers, dy mei it grutste
‘Fresswerkzeug’ foarop, hawwe, ta skea fan de jongste generaasjes,
op dit stuit wûn. Nina Brink: doctor honoris causa! Schopen-
hauer sei it al, wat men is, docht der net ta, allinne wat men liket
is noch fan belang. Hiel inkeld tink ik noch wolris even oan
Heert de Jong.


