
63

Boekbesprekingen

goed loopt in haar klas. Kennelijk was met dit voorbeeld de voorraad van de 
auteurs ook meteen uitgeput, want de schaarse keren dat zij in de rest van het 
boek nog naar een concrete situatie verwijzen, maken zij alleen gebruik van dit 
voorbeeld.

Het is significant dat de titel van het eerste hoofdstuk luidt: ‘Wat is prag-
matisme?’ en niet, bijvoorbeeld, ‘Met welke problemen wordt pedagogisch en 
onderwijskundig onderzoek vandaag de dag geconfronteerd?’ Het boek lijkt nu 
in de eerste plaats een uitgebreide excursie naar Dewey met dan uiteindelijk 
toepassing van diens visies op het onderzoek. Daardoor blijft het boek nogal 
afstandelijk ten opzichte van de problemen die het zegt te willen aanpakken. 
Verbinding met concrete, praktische onderzoeksproblemen had voor de hand 
gelegen. Wat is bijvoorbeeld de stand van zaken in Engeland met betrekking tot 
onderwijsonderzoek na de invoering van het National Curriculum? Is dat on-
derzoek even gestandaardiseerd geraakt als het curriculum zelf? Hoe komt het 
dat onderzoekers dan in die ‘beweging’ meegaan? 

Ook in ons land, maar ik begrijp dat een Engelstalig boek zich daar niet pri-
mair op richt, valt nog wel een debat te voeren over onderwijs- en pedagogisch 
onderzoek dat almaar meer positivistische trekken begint te vertonen. Zie de 
tendensen in de richting van meetbare ‘outputsturing’ in de diverse school-
typen en het maatschappelijk debat over openbaarheid van resultaten en op-
brengsten. Welke rol spelen (wetenschappelijke) onderzoekers daar eigenlijk in? 
Of met een andere insteek: wordt er ergens nog wel kwalitatief onderzoek ge-
daan of is het allemaal ‘harde’ statistiek dat de klok slaat? Thema’s en voer voor 
debat te over, zou ik zeggen, en ik had de auteurs daar graag over gelezen. Maar 
zij rekenen dat buiten het kader van hun boek (p. 112). Een boek dat zozeer 
- en terecht! - het praktische en normatieve karakter van de sociale werkelijk-
heid benadrukt, had aan argumentatieve kracht kunnen winnen door concreter 
positie te kiezen.
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Centraal in de dissertatie van Hilda Amsing staat de vraag naar de identiteit 
van de verschillende schooltypen binnen het middelbare en gymnasiale on-
derwijs in de periode 1863 tot 1920. Zij onderzoekt hiervoor de leerplannen en 
achterliggende vormingsidealen van vier schooltypen: gymnasium, HBS met 
vijfjarige cursus, HBS met driejarige cursus en de Middelbare School voor Meis-
jes (MSvM). 

Amsing kiest hierbij voor een drievoudige benadering. Eerst beschrijft zij de 
plaats van deze schooltypen en de ontwikkeling daarin binnen het onderwijs-
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systeem. In de tweede plaats geeft zij een systematische analyse van de leer-
plannen van de vier schooltypen. In de derde plaats heeft zij voor het geschie-
denisonderwijs op deze scholen een analyse uitgevoerd van leermethode en 
schoolboeken. 

Centraal thema in haar boek is de tegenstelling tussen het klassieke en mo-
derne curriculum. Dit uitte zich in de negentiende eeuw vooral in discussies 
over de mogelijkheden van de vijfjarige HBS als vooropleiding voor de uni-
versiteit en de inhoud van het curriculum van het gymnasium. Hierbij ging 
het om het aandeel van de klassieke vakken Grieks en Latijn versus die van 
moderne vakken als natuurkunde, scheikunde en biologie en de drie moderne 
talen Frans, Duits en Engels.

Het is voor het eerst dat de leerplannen van het gymnasium en de HBS zo 
uitgebreid en systematisch worden beschreven en geanalyseerd. De HBS’en die 
in 1863 werden opgericht, kwamen deels voort uit de zogenaamde tweede afde-
lingen van de Latijnse scholen in de grootste steden. Het gymnasium ontstond 
met de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876. Deze wet betekende een opwaar-
dering van de bestaande Latijnse scholen. Met deze wet begon het leerplan van 
het gymnasium te lijken op dat van de HBS vijfjarige cursus. Het al dan niet 
geven van Latijn en Grieks bleef natuurlijk wel het grote onderscheid, maar 
er kwam ruimte voor de exacte vakken; het leerplan duurde dan ook geen vijf 
maar zes jaar. Deze verandering was doelbewust gericht op een betere concur-
rentiepositie ten opzichte van de HBS. 

Gedurende de volgende jaren werd het aandeel van Grieks en Latijn verder 
teruggebracht. Dit gebeurde onder andere door een splitsing na het vierde jaar 
in een gymnasium Alpha en Bèta, waarbij de klassieke talen binnen de bèta-
afdeling een steeds kleinere plaats kregen. Bij de HBS vijfjarige cursus ontrolde 
zich een omgekeerd scenario; het vormingsideaal verschoof in de richting van 
het gymnasium, waarbij de HBS steeds meer als een vooropleiding voor de uni-
versiteit werd gezien dan als een school die moest voorbereiden op de maat-
schappij.

De meisjesscholen laveerden tussen twee doelstellingen. Aan de ene kant 
wilde men meisjes een goede vorming meegeven om hun rol als moeder in de 
hogere burgerij goed te kunnen spelen. Aan de andere kant mikte men in de 
loop van de negentiende eeuw steeds meer op economische zelfstandigheid. 
Omstreeks 1900 poogde men ook voor de twaalf meisjesscholen die Nederland 
toen rijk was een uniform programma op te stellen. Uiteindelijk kwam men uit 
op een programma waarbij men zich sterk associeerde met het gymnasium zon-
der overigens de klassieke talen in het curriculum op te nemen. Deze oriëntatie 
uitte zich vooral in een buitengewone aandacht voor humanistische vorming, 
onder andere door middel van taal- en literatuuronderwijs en vakken als kunst-
geschiedenis. Dit ging ten koste van de handwerkvakken, die qua omvang in 
het curriculum werden gehalveerd tot ongeveer elf procent. 

Amsing eindigt haar studie in het jaar 1920, omdat omstreeks die tijd de ver-
schillende schooltypen waren ‘uitgekristalliseerd’. Het is de vraag of zij de peri-
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ode van onderzoek niet ruimer had moeten nemen. Vanaf 1910 ontwikkelden 
zich twee nieuwe schooltypen: het lyceum en de handels-HBS. Het lyceum was 
een duidelijke poging om het klassieke ideaal met het moderne in één gebouw 
te verzoenen en in ieder geval te proberen de keuze voor een bepaalde richting 
met een paar jaar uit te stellen door middel van een gezamenlijke onderbouw. 

De handels-HBS ontwikkelde zich in eerste instantie als een vierde en vijfde 
klas bovenop de bestaande HBS’en met driejarige cursus. Dit gebeurde in het 
bijzonder in die steden waar een HBS driejarige cursus bestond naast een vijf-
jarige. De eerste, de Openbare Handels HBS te Amsterdam, stamt al uit 1870 
en stond dichter bij de oorspronkelijke doelstellingen van Thorbecke dan de 
‘normale’ HBS vijfjarige cursus zoals die zich ontwikkelde. 

De handels-HBS’en verkregen in 1925 een eigen vastgesteld curriculum. Een 
deel van deze scholen was inmiddels omgevormd tot HBS-A afdelingen. De 
HBS-A was een literair-economische variant die in 1923 werd ingevoerd voor 
het vierde en vijfde leerjaar. Een eindjaar als 1930 of 1940 of zelfs 1968,  bij de 
invoering van de Mammoetwet, was een duidelijkere afsluiting geweest. 

 Thorbecke maakte een onderscheid in HBS’en met een driejarige cursus-
duur en die met een vijfjarige cursusduur. Het was de bedoeling dat de eerste 
drie jaar van beide schooltypen hetzelfde curriculum zouden krijgen. Op deze 
wijze zouden er maar een paar vijfjarige cursussen nodig zijn. Dit streven mis-
lukte: het aantal vijfjarige scholen is altijd groter geweest dan het aantal drieja-
rige. 

 n de loop van de negentiende eeuw werd de driejarige HBS steeds zelfstan-
diger, en dit uitte zich ook in verschillen in het leerplan. De driejarige HBS’en 
kenden toch al geen centraal eindexamen, zodat ze vrijer met het leerplan kon-
den omgaan dan de vijfjarige cursussen. Amsing komt echter terecht tot de 
conclusie dat er in de lessentabellen weinig verschillen zijn. Pas in 1916 werd 
bij de Rijks HBS’en het verband in het leerplan doorbroken, in het bijzonder bij 
het vak wiskunde. Verschillen tussen beide typen HBS kwamen dan ook vooral 
voort uit de inhoud van de lessen zelf. Daarnaast kan de ontwikkeling van het 
onderwijs aan de HBS driejarige cursus in elk geval in de grote steden niet los 
worden gezien van de handelsafdelingen die zich na 1910 als kopklassen bo-
venop de driejarige cursus ontwikkelden

Meer nog dan de formele roostertabellen geven leerboeken en examennor-
men inzicht in wat er werkelijk wordt onderwezen. Het meest interessant in het 
boek van Amsing is dan ook het hoofdstuk over de inhoud van het schoolvak 
geschiedenis. Er waren in essentie twee methoden: de concentrische en de op-
bouwende. De keuze voor de ene of de andere methode had consequenties voor 
de overgang van driejarige naar vijfjarige cursus. De concentrische methode 
poogde in drie jaar een algemeen overzicht van de belangrijkste gebeurtenis-
sen te geven. In het vervolgonderwijs (vierde en vijfde klas HBS) kon men door 
verdieping de zaak meer inhoud geven. 

De HBS’ en richtten hun plan echter steeds meer zuiver chronologisch in, 
waardoor de aansluiting tussen beide schooltypen verloren ging. Ook waren er 
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verschillen in aandacht: op de meisjesscholen en de gymnasia werd veel tijd 
besteed aan oude geschiedenis. Alhoewel men ook op de HBS vijfjarige cursus 
steeds meer belangstelling kreeg voor de oude geschiedenis, gebeurde dit toch 
vanuit een duidelijk zakelijk perspectief: wat kunnen we hiervan leren voor de 
toekomst?

 De betekenis voor het Nederlandse schoolsysteem van de Wet van Thorbec-
ke op het Middelbaar Onderwijs is groot geweest. Teveel zijn onderwijshistorici 
en pedagogen echter afgegaan op de bedoelingen en intenties als indicator voor 
de feitelijke ontwikkeling. Het is de verdienste van het proefschrift van Hilda 
Amsing dat nu ook op het gebied van het curriculum en de achterliggende 
vormingsidealen op een systematische en heldere wijze is onderzocht hoe de 
verschillende schooltypen binnen het hogere secundaire onderwijs in de ne-
gentiende en begin twintigste eeuw nu wel en niet van elkaar verschilden.
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Recente publieke discussies naar aanleiding van Amerikaans onderzoek leid-
den tot onrust over het gebruik van kinderopvang. Overtuigende argumenten 
uit Nederlands onderzoek om de Amerikaanse resultaten te bevestigen of ont-
krachten, waren niet voorhanden. Met de oprichting van het Nederlands Con-
sortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) hebben vooraanstaande pedagogen 
en ontwikkelingspsychologen op het gebied van de kinderopvang hun krachten 
gebundeld om de kwaliteit van kinderopvang in Nederland in kaart te brengen 
en waar nodig te verbeteren. In deze publicatie presenteert het NCKO een over-
zicht van de stand van zaken in Nederlands onderzoek naar de kwaliteit van 
de kinderopvang. Door de keuze voor een combinatie van wetenschappelijke 
informatie en een praktische presentatie is de publicatie interessant voor een 
brede doelgroep - van beleidsmakers, wetenschappers en studenten tot ouders 
en leidsters in de kinderopvang. 

De auteurs bepleiten dat ‘kinderopvang gelijk staat aan kinderopvoeding’. 
Ouders laten een deel van de zorg en opvoeding voor hun kind over aan de 
kinderopvang. Vanuit dit uitgangspunt bespreken de auteurs voornamelijk de 
pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. In de publicatie wordt ingegaan 
op de groei van de kinderopvang, op ontwikkelingen in beleid, onderzoeksre-
sultaten uit Nederland en Amerika en instrumenten om de kwaliteit te meten. 
Ook wordt een theoretisch kader geschetst om de kwaliteit van kinderopvang 
te definiëren. 

Hoofdstuk 1 schetst een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van 

Boekbesprekingen

Pedagogiek 25e jaargang  • 1 • 2005 • 59-77




