
Samenvatting (summary in Dutch)

Opzet van de studie. Deze historisch-sociologische studie behandelt het lager
technisch dagonderwijs in Nederland tussen 1798 en 1993 als deel van het
nationale onderwijsbestel. Het Nederlandse lager technisch dagonderwijs kent een
lange ontwikkeling die nog niet integraal is beschreven. Het heeft lange tijd een
relatief zelfstandige positie ingenomen ten opzichte van andere
onderwijsvoorzieningen die sterker door de overheid werden gereguleerd en te
maken hadden met verzuiling. Het is tevens interessant vanwege de verhouding
tussen particulier initiatief en overheidsoptreden.

De doelen van deze studie zijn: 1) de formulering van een theoretisch kader
geschikt voor de analyse van subsystemen van onderwijssystemen, 2) de
beschrijving van de ontwikkeling van het lager technisch dagonderwijs in
Nederland als deel van het nationale onderwijssysteem, en 3) de interpretatie van
deze ontwikkeling binnen het theoretische kader. Vergeleken met eerdere studies
over de geschiedenis van het lager technisch onderwijs in Nederland, namelijk
Meppelink's sociografie over de 19de eeuw, Goudswaard's beschrijving van de
periode tussen 1798 en 1863, en Meijers' analyse van de overgang van
ambachtsschool naar LTS tussen 1945 en 1975, behandelt de voorliggende studie
een langere periode en wordt een uitgebreider theoretisch kader gehanteerd.

Het theoretisch kader is gebaseerd op Archer's analyse van ontstaan en
ontwikkeling van nationale onderwijssystemen. De keuze voor deze theorie is
gemotiveerd door een bespreking van analyses van de geschiedenis van het
Nederlandse onderwijsbestel en bijdragen aan een sociologie van
onderwijssystemen. Archer's benadering is zowel historisch-vergelijkend als
theoretisch-sociologisch op macroniveau. Haar theorie verenigt structurele en
culturele aspecten en verbindt deze met interactieprocessen. Bij de uitwerking van
het theoretische kader is rekening gehouden met de beperkingen van Archer's
theorie zoals genoemd in kritieken en met haar latere theoretische bijdragen. Het
uiteindelijke theoretisch kader onderscheidt zich van Archer's oorspronkelijke
benadering door de nadruk op één land en één onderwijstype.

De uitwerking van het theoretisch kader start bij het systeembegrip en het
onderscheid tussen systeem en systeemomgeving. Een systeem van lager technisch
dagonderwijs wordt gedefinieerd als de landelijke, gedifferentieerde verzameling
van instituties gewijd aan lager technisch dagonderwijs, waarvan de elementen en
onderdelen met elkaar zijn verbonden en die tenminste tot op zekere hoogte wordt
gestuurd en gecontroleerd op een centraal, landelijk niveau. De omgeving van het
systeem bestaat uit a) het nationale onderwijssysteem, en b) de omgeving van dit
systeem, met name de politieke structuur en de sociale structuur. De kenmerken
van een systeem, in zowel structureel als cultureel, onderwijsinhoudelijk opzicht,
worden verondersteld te zijn gebaseerd op twee dichotomieën: externe versus
interne relaties, en relaties van afstemming versus relaties van verscheidenheid.
De kenmerken van een subsysteem worden geanalyseerd op grond van de
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dichotomie afstemming versus verscheidenheid en de trichotomie interne relaties,
relaties met het onderwijssysteem, en relaties met de omgeving van het
onderwijssysteem.

Op grond van hun herkomst, namelijk binnen of buiten het systeem, resp.
officieel of particulier, worden vier typen belangengroepen onderscheiden:
politieke, externe, professionele en administratieve groepen. Belangengroepen
worden geanalyseerd naar hun opvattingen, condities, bronnen en type activiteit.
Deze aspecten worden steeds onderscheiden naar politieke, economische en
culturele of ideologische componenten. Er worden acht typen activiteiten
onderscheiden op grond van de veronderstelling dat elk van de vier typen
belangengroepen van twee van de drie bronnen politieke macht, materieel bezit
en professionele deskundigheid gebruik kan maken. In navolging van Archer
wordt naast 'corporate action' ook 'primary action' onderscheiden: de activiteiten
van de gebruikers van onderwijs.

De relatie tussen systeem(-kenmerken) en interacties wordt geanalyseerd in
een analytische cyclus die bestaat uit drie stappen: a) de analyse van de
oorspronkelijke structuur en cultuur van het systeem, b) de georganiseerde en
ongeorganiseerde interacties met betrekking tot dit systeem, gedeeltelijk
geconditioneerd en gedeeltelijk onafhankelijk van de oorspronkelijke structuur en
cultuur, en c) de verandering in structuur en cultuur van het systeem als gevolg
van het voorafgaande. Deze analytische cyclus is uitgewerkt naar drie fasen in de
ontwikkeling van een onderwijssysteem en zijn subsystemen. Die fasen zijn: a) het
ontstaan van een nationaal, aan de staat gerelateerd onderwijssysteem, incl. enkele
subsystemen, b) de verdere ontwikkeling van een dergelijk systeem, waarbij
nieuwe subsystemen kunnen ontstaan als gevolg van activiteiten van officiële
groepen of van particuliere groepen, en c) de fase van een sterk ontwikkeld
systeem, waarbij het gecentraliseerde of gedecentraliseerde karakter van het
systeem bepalend is geworden voor het ontstaan en de ontwikkeling van
subsystemen.

1798-1863: het ontstaan. De historische studie start in 1798. In dat jaar
ontstond een meer gecentraliseerd staatsbestel, werd een begin gemaakt met een
nationale onderwijspolitiek en werden de gilden, die tot dan toe een vakopleiding
verzorgden, formeel opgeheven. In de periode 1798-1815 ontstond een nationaal,
aan de staat gerelateerd Nederlands onderwijsbestel met een overwegend
centralistisch karakter. Het omvatte geen voorzieningen voor lager technisch
onderwijs.

Tussen 1798 en 1863 werden diverse pogingen ondernomen om
vakonderwijs, waaronder technisch onderwijs, tot ontwikkeling te brengen. Op het
primaire onderwijsniveau werd tevergeefs geprobeerd om leer- en werkscholen te
ontwikkelen. Op het secundaire en tertiaire niveau ontstonden plaatselijke
tekenscholen en -academies die 's avonds tekenonderricht gaven. Koning Willem I
stimuleerde het tekenonderwijs met een Koninklijk Besluit uit 1817.
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Tussen 1825 en 1830 waren er diverse initiatieven. Een Koninklijk Besluit
van 1825 verplichtte de universiteiten tot het geven van industrieel onderwijs. De
universiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht en een industrieschool van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam gaven dit onderwijs op een
beperkte schaal gedurende een korte tijd. Adviezen en rapporten aan de Koning
bepleitten middelbaar onderwijs, waaronder beroepsgericht onderwijs. Bij K.B.
van 1829 werden de tekenscholen en -academies verplicht om naast de schone
kunsten ook aandacht te schenken aan de nuttige kunsten. Verdere maatregelen
bleven uit, vooral door de politieke aandacht voor de afscheiding van België.

Na 1830 overheerste het particuliere initiatief. In de jaren dertig werden door
de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij plaatselijke industriescholen
opgericht waar 's avonds les werd gegeven in wiskunde, natuurkunde, scheikunde
en werktuigkunde. Gedurende enkele jaren bestonden in Twente textielscholen op
initiatief van de Nederlandse Handel-Maatschappij. In 1842 werd de Koninklijke
Academie voor burgerlijke ingenieurs in Delft opgericht. Verschillende
organisaties bevorderden het avondtekenonderwijs. Voor het eerst kwamen er ook
initiatieven voor technische dagscholen met theorie- en praktijkvakken, zoals de
ambachtsschool van Hana in Amsterdam in 1844, een handels- en industrieschool
van Sarphati in Amsterdam in 1846, een technische school in Utrecht in 1850 en -
naar aanleiding van een prijsvraag van de Maatschappij voor Bouwkunst - een
ambachtsschool van de Maatschappij voor de Werkenden Stand in Amsterdam in
1861.

De wijziging van de Grondwet in 1848 maakte herziening van de
onderwijswetten noodzakelijk. De lager onderwijswet van 1857 bevatte geen
verplicht tekenonderwijs. De middelbaar onderwijswet van 1863 maakte onder
meer tweejarige burgerdagscholen met een theoretisch programma mogelijk voor
jongeren uit de ambachts- en boerenstand. Minister Thorbecke wilde niet dat
middelbare scholen vakgericht onderwijs gaven.

De periode tussen 1798 en 1863 wordt gekenmerkt door het ontstaan van een
overwegend centralistisch onderwijssysteem en een zwak ontwikkeld,
gedecentraliseerd systeem van technisch onderwijs. De dag- en avondscholen voor
technisch onderwijs rond 1863 waren nauwelijks gerelateerd aan het nationale
onderwijssysteem of de staat en stonden, met uitzondering van de Delftse
academie, buiten de middelbaar onderwijswet. Deze periode was een voorfase in
de ontwikkeling van een systeem van lager technisch dagonderwijs.

1863-1891: de opkomst. Tussen 1863 en 1891 bestonden er twee typen
dagonderwijs voor aanstaande vaklieden. Grote gemeenten waren verplicht om
burgerscholen met een tweejarige cursus in theoretische vakken op te richten. De
wet voorzag echter in de mogelijkheid tot ontheffing van deze verplichting en de
meeste gemeenten vroegen en kregen deze ontheffing van de landelijke overheid.
De burgerscholen werden bekritiseerd vanwege hun theoretisch programma dat
niet aansloot bij de behoeften van de doelgroep, de aanstaande vaklieden en
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boeren. De vijf burgerscholen die daadwerkelijk hebben bestaan, trokken weinig
leerlingen. De meesten werden tussen 1879 en 1884 opgeheven.

Daarnaast bestonden er ambachtsscholen naar het voorbeeld van de school in
Amsterdam van de Maatschappij voor de Werkenden Stand. Andere particuliere
organisaties die betrokken waren bij de oprichting van ambachtsscholen waren de
Maatschappij van Nijverheid, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de
Vereniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid. De
ambachtsscholen hadden een driejarige cursus met een combinatie van
theoretische vakken en praktijk. In 1873, in antwoord op een verzoek van de
Maatschappij van Nijverheid, weigerde de Minister om vakscholen te
ondersteunen. De scholen werden bekritiseerd vanwege het beperkte vakaanbod
en de hoge kosten. Desondanks groeide het aantal ambachtsscholen.

In de jaren tachtig werd het leerlingstelsel bepleit als alternatief voor
ambachtsscholen. Dit stelsel zou meer leerlingen in meer vakrichtingen kunnen
bedienen en tevens meer praktijkervaring geven. De kritiek was echter dat bazen
niet geschikt waren als opleiders. Het leerlingstelsel werd gesteund door onder
anderen de Vereniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid en
het Algemeen Nederlands Werklieden Verbond.

Verschillende organisaties en personen bepleitten overheidssteun aan
ambachtsscholen. Daarbij werd gewezen op het belang van de industriële
ontwikkeling en op het voorbeeld van middelbare scholen en enkele scholen voor
kunstnijverheid. Eind jaren tachtig bepleitten liberalen in het parlement
staatssteun aan ambachtsscholen als het enige type dagonderwijs met vakscholing
dat levensvatbaar was gebleken. Dit standpunt werd in de hand gewerkt door de
oppositierol van liberalen als gevolg van het eerste confessionele kabinet en door
een gewijzigde interpretatie van het grondwetsartikel over onderwijs waardoor
particuliere scholen niet meer waren uitgesloten van rijkssubsidie. In 1891 besloot
de Minister dat vanaf 1892 vakscholen rijkssubsidie konden verkrijgen. Het
subsidiestelsel kreeg de voorkeur boven een wettelijke regeling.

In de periode 1863-1891 is een systeem van lager technisch dagonderwijs,
bestaande uit 18 ambachtsscholen, tot stand gekomen. Het systeem werd
gekenmerkt door sterke relaties met de economische sector met de nadruk op
onderscheiding. Het was nog een zwak ontwikkeld, relatief gedecentraliseerd
systeem dat weinig binding had met het nationale onderwijssysteem.

1891-1920: wetgeving. Na 1891 kwamen de bestaande ambachtsscholen in
aanmerking voor subsidie. Het aantal leerlingen steeg snel, evenals vanaf ± 1900
het aantal scholen. Door de nieuwe ambachtsscholen, opgericht op particulier
initiatief, bleef het totaal aantal leerlingen stijgen. Een leerlingstelsel in Drenthe
kreeg bij uitzondering ook rijkssubsidie. Algemeen werd de voorkeur gegeven aan
vakopleiding in de school boven vaktraining op de werkplek. Grote industriëlen
en organisaties van arbeiders hadden echter meer belang bij het leerlingstelsel. De
feitelijke ontwikkeling van het leerlingstelsel verliep zeer traag.
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Met de groei van het aantal scholen en leerlingen steeg ook het
subsidiebedrag. De landelijke overheid wilde daarom meer controle op dit type
onderwijs. In 1899 werd een inspecteur specifiek voor het vakonderwijs benoemd.
Een staatscommissie voor de reorganisatie van het onderwijs, ingesteld in 1903,
kreeg mede als taak het doen van voorstellen voor regeling van het vakonderwijs.
Minister Kuyper deed in 1903 en 1904 tevergeefs pogingen om het vakonderwijs
onder te brengen in de middelbaar onderwijswet en om een centraal instituut voor
middelbaar vakonderwijs op te richten. De steun voor wettelijke regeling van het
vakonderwijs nam binnen en buiten het parlement toe, mede door de activiteiten
van de eerste inspecteur, De Groot, en de organisaties van leerkrachten, directies
en schoolbesturen van technisch onderwijs. Discussiepunt was of het vakonderwijs
moest worden ondergebracht in een bestaande wet of een eigen, aparte regeling
zou moeten krijgen. De staatscommissie, ineenschakelingscommissie genoemd,
stelde in 1910 een aparte wet op het vakonderwijs voor. Hun wetsontwerp werd
bekritiseerd omdat het teveel regelde en daarmee de ontwikkeling van het
onderwijstype zou beperken. Een officieel wetsontwerp verscheen pas in 1915.
Enkele discussiepunten waren de reikwijdte van de wet (met name de plaats van
het handelsonderwijs), wel of geen onderscheid naar lagere en middelbare
vakscholen, de hoogte van de rijkssubsidie, de specificatie van onderwijskundige
zaken, en het ontbreken van regelingen over de lesbevoegdheid en de
lerarenopleiding. In 1919 werd het wetsontwerp in het parlement behandeld. De
eerste onderwijsminister, De Visser, stelde diverse wijzigingen voor. De
uiteindelijke Nijverheidsonderwijswet van 1919 had een beperkte reikwijdte
(alleen nijverheidsonderwijs, dus geen overig vakonderwijs zoals het handels- en
het landbouwonderwijs, maar wel het landbouwhuishoudonderwijs), een
onderscheid tussen lager en middelbaar nijverheidsonderwijs, 70 % rijkssubsidie
(was 50 %), en onderwijskundige zaken die buiten de wet om geregeld konden
worden. Het leerlingstelsel werd op basis van het subsidiebeginsel in de wet
opgenomen. De lerarenopleiding, inmiddels door professionele groepen ter hand
genomen, werd niet geregeld. De uiteindelijke wetgeving was een compromis
tussen de wens tot staatsbemoeienis en de wens tot vrije ontwikkeling, met
financiële overheidssteun, van het technisch onderwijs.

In 1920 was het systeem van lager technisch dagonderwijs fors gegroeid in
kwantitatieve zin. De inhoud was nog steeds een combinatie van theorie en
praktijk op een bepaald vakgebied in een overwegend driejarige cursus. Het
systeem was nu sterker verbonden met de staat. Het was nog steeds een
overwegend gedecentraliseerd systeem zonder veel binding met het nationale
onderwijssysteem.

1921-1945: centralisatie. Als gevolg van een toename van het aantal scholen
dat vanaf de invoering van de Nijverheidsonderwijswet in 1921 subsidie aanvroeg,
het hogere subsidiepercentage en de hogere kosten van scholen, steeg het bedrag
aan rijkssubsidies aanzienlijk. De Minister weigerde al snel om alle aanvragen te
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honoreren vanwege de beperkte rijksmiddelen. In 1924 kwam er zelfs een
wetswijziging die de uitbreiding van scholen stopte. Van de bevoegdheid van de
Minister om uitzonderingen te maken werd gebruik gemaakt om in grote steden
confessionele nijverheidsscholen toe te laten.

Vanwege de economische crisis stelden begin jaren dertig ministeriële
commissies verdere bezuinigingen voor. Weliswaar werd de stop op uitbreiding
van nijverheidsscholen opgeheven, maar de Minister kreeg de bevoegdheid om
nieuwe scholen te weigeren. Zo konden alleen nieuwe scholen subsidie krijgen als
ze een tweejarige cursus hadden. Daarnaast werden in het gehele onderwijs de
salarissen van onderwijsgevenden verlaagd en de klassen vergroot.

In 1935 werd voorgesteld om de cursusduur in het lager nijverheidsonderwijs,
die meestal drie jaar was, te beperken tot twee jaar en om de toelatingsleeftijd te
verhogen van 12 tot 13 jaar. Op grond van zijn bevoegdheid om richtlijnen te
geven aan de scholen bepaalde de Minister in dat jaar dat de cursusduur inderdaad
tot twee jaar moest worden teruggebracht en dat de toelatingsvoorwaarden
voldoende lager onderwijs en de leeftijd van 12 jaar en 8 maanden waren. Deze
maatregel werd niet overlegd met het parlement en ging in tegen nadrukkelijke
protesten van onderwijsorganisaties. Bespreking in het parlement achteraf leidde
niet tot wijzigingen. De mogelijke uitzonderingen op de gereduceerde cursusduur
bleven in de praktijk zeer beperkt.

Gedurende de oorlogsperiode werd de voortgang van het onderwijs bewaakt
door de ministeriële ambtenaren en de inspecteurs. De bezettende macht wilde
gaandeweg meer invloed op en uniformiteit binnen het onderwijs. Door de
omstandigheden aan het einde van de oorlog, werd het onderwijs sterk
bemoeilijkt.

In 1945 was het aantal scholen bijna met de helft toegenomen ten opzichte
van 1920. Het aantal leerlingen was meer dan verdrievoudigd. Rekening houdend
met de kortere cursusduur betekende dit een grote toename in het aantal leerlingen
dat na de lagere school ambachtsonderwijs ging volgen. De grote werkloosheid
stond deze uitbreiding dus niet in de weg. De inhoud van het onderwijs bleef,
ondanks de beperkte cursusduur en de grotere toeloop, overwegend afgestemd op
ambachtelijke beroepen. Door ministeriële richtlijnen kwam er meer uniformiteit
in de lessentabellen van scholen. Het aandeel van de algemene vakken nam iets
toe, maar de praktijkoefeningen bleven de helft van het aantal lesuren omvatten.

In deze periode is de omvang van de regelgeving sterk toegenomen. In de
praktijk heeft de Nijverheidsonderwijswet van 1919 een verdergaande centralisatie
mogelijk gemaakt tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wet in en ondanks
protesten van professionele groepen. Het resultaat was dat het systeem lager
technisch onderwijs in kwantitatieve zin fors uitbreidde, maar tegelijkertijd sterker
het karakter kreeg van een subsysteem van het nationale onderwijsbestel en meer
financieel afhankelijk werd van de staat.

1946-1963: veralgemening. In de naoorlogse periode stond de economische
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wederopbouw door industrialisatie voorop. Bevordering van het technisch
onderwijs was een van de middelen. Het aantal scholen nam gedurende de gehele
periode toe. Deze toename werd vooral veroorzaakt door nieuwe protestantse en
katholieke scholen waarmee de verzuiling ook het nijverheidsonderwijs ging
beheersen.

De ministeriële commissie Goote wilde het technisch onderwijs meer
afstemmen op de algemene vaardigheden die in gemechaniseerde industrieën
nodig waren. De commissie stelde in 1948 de invoering voor van een
voorbereidend, algemeen jaar voorafgaande aan de tweejarige cursus van de
ambachtsschool en de vervanging van de naam ambachtsschool door lagere
technische school. De Minister nam de voorstellen over en enkele experimenten
met een voorbereidend jaar werden gestart. Elk nieuw schooljaar werd het aantal
experimenten uitgebreid. De Tweede Kamer protesteerde omdat een
voorbereidend jaar verbonden aan ambachtsscholen concurrerend was voor het
Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs. In de praktijk werd zowel het VGLO als het
voorbereidend jaar gepropageerd. Een volgende ministeriële commissie, de
commissie Faber-Hennequin, gaf een verdere inhoudelijke invulling aan de
experimenten.

Een legitimering voor meer algemene vakken in het technisch onderwijs werd
gegeven in een rapport uit 1951 van Minister Rutten. Rutten benadrukte de
algemene vorming en persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. Zijn opvolger,
Cals, stelde bij de verdere uitwerking van deze ideeën één wet op het post-
primaire onderwijs voor. Een dergelijke mammoetwet werd in 1963 aangenomen.

In de tussentijd had de commissie Faber-Hennequin haar taken moeten
overdragen aan studiecommissies van de naar denominatie georganiseerde
besturen van nijverheidsscholen. Het tempo van onderwijsvernieuwing zakte in.
Wel deden de studiecommissies onderzoek naar leerlingkenmerken en deden zij
voorstellen voor de invoering van interne differentiatie, anders dan specialisatie
naar werkveld, namelijk naar niveau (A, B, C-stroom) of naar ontwikkeling
(individueel onderwijs). Steeds meer scholen namen deze voorstellen over.

De uitbreiding van de experimenten met een voorbereidend jaar betekende dat
aan het eind van deze periode alle lagere technische scholen een driejarige cursus
hadden. Het aantal mogelijke vakrichtingen bedroeg volgens ministeriële
lessentabellen 32. Terwijl het aantal scholen in deze periode verdubbelde,
verdrievoudigde het aantal leerlingen.

Het resultaat van deze veranderingen is een voortgaande centralisatie door de
staat en een grotere mate van inpassing in het overige post-primaire onderwijs
geweest. De relaties van onderlinge afstemming werden versterkt, met name de
interne relaties en de relatie tot het onderwijsbestel. Hoewel de afstemming ten
opzichte van de omgeving eerst toenam als gevolg van de industrialisatie, nam
deze later af vanwege de veralgemening. De interne relaties van verscheidenheid
namen door uitbreiding van interne differentiatie toe. In deze periode is het
systeem lager technisch onderwijs volledig opgenomen als subsysteem in het
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algemene onderwijssysteem.

1963-1993: incorporatie. De opname van lager technisch onderwijs in de wet
op het voortgezet onderwijs van 1963 hield in dat dit onderwijstype ondergeschikt
raakte aan algemene ontwikkelingen. De nieuwe wet werd in 1968 ingevoerd na
overleg tussen ambtenaren en professionele groepen in het zogenaamde Lochems
Overleg. Hoewel de cursusduur voor alle lagere technische scholen net was
bepaald op drie jaar, kwam er van de zijde van de inspectie, leerkrachten en
werkgevers van grote industrieën de roep om een vierjarige cursus. De nieuwe wet
maakte experimenten mogelijk. Na een eerste experiment met een vierjarige
cursus, bestaande uit twee algemene jaren voorafgaande aan twee beroepsgerichte
jaren, stimuleerde de inspectie meer van dergelijke experimenteeraanvragen. In
tweede instantie, na aandrang van de Tweede Kamer, zegde de Minister toe dat
alle scholen voor lager beroepsonderwijs vanaf 1972 een vierjarige cursus met een
tweejarige algemene onderbouw kregen. In het LBO-LAVO Besluit van 1973
verschoof de doelstelling van beroepsvoorbereiding naar beroepsoriëntatie. Het
aantal lesuren in algemene vakken werd uitgebreid en het aantal uren in
beroepsgerichte vakken teruggebracht. Het aantal beroepsrichtingen werd door
samenvoegingen beperkt tot zeven.

In de tussentijd was de interne differentiatie verder toegenomen. Het aantal
scholen of afdelingen voor individueel technisch onderwijs groeide snel. Sommige
scholen kenden een richting voor theoretisch technisch onderwijs. De
differentiatie naar niveau verschoof eerst naar een P-(praktijk) en een T-(theorie)
stroom en daarna naar een C-, B-, A-onderscheid, in ieder geval in de examens.

Het aantal scholen en leerlingen bleef tot het begin van de jaren tachtig
groeien. Daarna zette een sterke teruggang in. Deze werd mede veroorzaakt door
een vermindering van de waarde van het diploma. Het in 1979 geïntroduceerde
Kort-MBO vereiste geen LBO-diploma. De werkloosheid, met name onder
jongeren, leidde tot langere studieroutes van leerlingen en een verschuiving van
lager beroepsonderwijs naar algemeen voortgezet onderwijs als begin van deze
route. Door de voortgezette veralgemening kreeg het lager beroepsonderwijs
steeds meer het karakter van onderwijs voor leerlingen die niet geschikt waren
voor het algemeen voortgezet onderwijs. De commissies Wagner en Rauwenhoff
vroegen in deze periode om een betere aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt, maar beschouwden daarbij het lager beroepsonderwijs feitelijk niet
meer als voorbereidend op beroepen. Het lager beroepsonderwijs probeerde
tevergeefs haar aantrekkingskracht te vergroten door interne veranderingen zoals
een extra examenniveau, een ongedeelde onderbouw, en een verdere
veralgemening.

In de jaren zeventig was een discussie begonnen over geïntegreerd voortgezet
onderwijs. Middenschoolexperimenten werden gestart, maar algemene invoering
van de middenschool stuitte op weerstand. Na een advies van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 1986 werd voortgezet
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basisonderwijs voorgesteld, een minimum lesprogramma voor alle leerlingen
gedurende de eerste drie jaar na het basisonderwijs. Dit voorstel werd overwegend
positief onthaald. Het lager beroepsonderwijs werd omgevormd tot voorbereidend
beroepsonderwijs, dat wil zeggen voorbereiding op het feitelijke beroepsonderwijs.
Het voorbereidend beroepsonderwijs werd deel van het voortgezet basisonderwijs
waarin alleen techniek en verzorging als vakken afkomstig uit het
beroepsonderwijs overbleven. Hiermee werd het onderwijs verder veralgemeend
en de relatie met beroepen definitief verbroken.

Het aantal scholen met afdelingen technieken nam in deze periode licht af.
Het aantal leerlingen daalde dramatisch ten gunste van het algemeen voortgezet
onderwijs. Terwijl aan het begin van deze periode bijna de helft van de jongens
nog had gekozen voor lager beroeps-, met name technisch onderwijs, was dit aan
het eind van deze periode gedaald tot één op de vijf. Lager technisch onderwijs
verloor zijn identiteit in structureel opzicht doordat het deel ging uitmaken van
grote schoolgemeenschappen en in cultureel opzicht door de invoering van
voortgezet basisonderwijs. De incorporatie van het subsysteem lager technisch
onderwijs was zover doorgevoerd dat het zijn specifieke kenmerken had verloren
en was opgehouden te bestaan als een systeem. Na 1993 was het slechts een
onderdeel van een subsysteem (voorbereidend beroepsonderwijs) van een groter
subsysteem (voortgezet basisonderwijs) van de eerste fase van het voortgezet
onderwijs in het totale onderwijssysteem.

Conclusies. Lager technisch onderwijs in Nederland is te beschouwen als een
systeem. Het veranderde in de 19de en 20ste eeuw van een relatief zelfstandig
systeem tot een subsysteem van het nationale onderwijsbestel en eindigde met een
bijna volledige integratie in dit bestel. Dit komt tot uitdrukking in de verandering
van systeemkenmerken, namelijk een verschuiving van relaties van
verscheidenheid naar relaties van afstemming en van sterke relaties met de
omgeving naar sterke relaties met het onderwijssysteem.

De relaties van een subsysteem zijn op drie niveaus geanalyseerd. Het eerste
niveau is de relatie met de omgeving. In de ontwikkeling van het lager technisch
onderwijs is de relatie met de economie, die in het begin zeer sterk was, na
voltooiing van het proces van naoorlogse wederopbouw sterk afgezwakt. De relatie
met religie is, mede onder invloed van het verzuilde karakter van het overige
onderwijs, groter geworden, met name in de fase van groei van het aantal scholen.
De relatie met de staat is gedurende de gehele periode sterker geworden.

Ook de relatie van het lager technisch dagonderwijs met het overige
onderwijs, het tweede niveau, is steeds sterker geworden. Bij het ontstaan van het
onderwijstype was er een concurrentie met het algemeen middelbaar onderwijs in
de vorm van de burgerdagscholen. Daarna groeiden zowel het algemene als het
beroepsgerichte post-primaire onderwijs voortdurend. Nadat de leerplicht was
verlengd en alle kinderen na de lagere school verder gingen leren, ontstond er
opnieuw een concurrentieverhouding. Vanwege het veronderstelde primaat van
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het algemeen vormend onderwijs, verloor het lager beroepsonderwijs deze
concurrentiestrijd.

De interne verhoudingen, het derde niveau, zijn sterk bepaald door het
aanvankelijke geïntegreerd theoretisch en praktisch ambachtelijk karakter en door
de veranderingen in de cursusduur. Na 1945 kwam er een oriëntatie op
industrialisatie en een toename van veralgemening en interne differentiatie. De
doelstelling verschoof van beroepsopleiding, naar voorbereiding, naar oriëntatie
en tenslotte naar voorbereiding op beroepsonderwijs. Het aantal lesuren in
algemene vakken nam toe ten koste van de beroepsgerichte lessen en
vakrichtingen werden samengevoegd. Door deze veralgemening kreeg het lager
beroepsonderwijs een plaats onderaan de hiërarchie van onderwijstypen in het
voortgezet onderwijs. De toenemende interne differentiatie bevestigde feitelijk
deze ondergeschikte plaats.

De in het theoretisch kader onderscheiden vier typen belangengroepen en acht
typen activiteiten zijn zinvol gebleken in de analyse van deze veranderingen.
Aanvankelijk waren de externe belangengroepen, het particulier initiatief van
economische groepen, het meest belangrijk. Dit kwam met name tot uitdrukking
in externe transactie. De toenemende staatsbemoeienis met het lager technisch
dagonderwijs ging gepaard met een verschuiving naar politieke manipulatie en
politieke transactie als belangrijkste interactieprocessen. Met de groei van het
(sub-)systeem ontstonden er professionele en administratieve groepen die op grond
van hun professionele deskundigheid onderwijsvernieuwingen initieerden.

Naast georganiseerde activiteit is primaire actie steeds belangrijker geworden.
Aanvankelijk leidde primaire actie tot een kwantitatieve uitbreiding. Nadat alle
jongeren na de lagere school onderwijs bleven volgen, gaven zij de voorkeur aan
meer algemene vormen van voortgezet onderwijs en kwam het lager
beroepsonderwijs in de verdrukking. De groep leerlingen heeft in de loop der tijd
een verschuiving ondergaan van de meer capabele en beter gemotiveerde
leerlingen naar leerlingen die niet in een ander onderwijstype terecht konden.

De ten opzichte van de oorspronkelijke theorie van Archer uitgebreide
analytische cyclus is op drie fasen in de ontwikkeling van een onderwijssysteem
en een subsysteem toegepast. De wijze van ontstaan van een subsysteem blijkt in
de ontstaansfase van een nationale onderwijssysteem niet afhankelijk te zijn van
de aard van dit systeem. Lager technisch onderwijs in Nederland is in de 19de
eeuw ontstaan op initiatief van externe belangengroepen, terwijl het
onderwijssysteem relatief centralistisch was. Een eenmaal ontstaan subsysteem
wordt in de tweede fase, de verdere ontwikkeling van het onderwijssysteem, wel
beïnvloed door de aard van dit systeem. Tussen 1891 en 1963 is het lager
technisch onderwijs steeds sterker onder toezicht van de nationale overheid
gekomen, onder meer door rijkssubsidie, schooltoezicht, wetgeving en ministeriële
maatregelen, zelfs tegen de bedoelingen van de Nijverheidsonderwijswet van 1919
in. In de derde fase, binnen een sterk ontwikkeld, modern onderwijssysteem, is de
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ontwikkeling van het algemene systeem bepalend geworden voor de ontwikkeling
van een subsysteem. Hoewel in Nederland na 1963 de interne differentiatie van
het lager technisch onderwijs toenam (examenniveau's, individueel technisch
onderwijs), werd het door een voortdurend proces van veralgemening en
harmonisatie steeds sterker verbonden met het algemeen voortgezet onderwijs. Dit
is in overeenstemming met het overwegend centralistisch karakter van het
Nederlandse onderwijsbestel. De relaties van afstemming zijn daarbij sterker
geworden dan de relaties van verscheidenheid. De instorting van het subsysteem
was een grotendeels onbedoeld gevolg van eerdere ontwikkelingen, namelijk de
veralgemening van onderwijsinhouden, de opname van het schooltype in brede
schoolgemeenschappen en de verschuiving in studiekeuzen van jongeren. De
veranderde structurele positie en inhoud leidden uiteindelijk tot het einde van het
subsysteem.

Vanuit sociologisch oogpunt is in deze studie de theorie van Archer over
verandering van onderwijsstelsels op enkele essentiële punten nader uitgewerkt
en aangevuld. Dit betreft de fundering en uitwerking van het systeembegrip en de
aanvulling met het subsysteembegrip, de bepaling en analyse van typen
belangengroepen en activiteiten van belangengroepen en van primaire actoren, en
de uitwerking van de analytische cyclus. Vanuit historisch oogpunt bevat deze
studie een integrale beschrijving en analyse van het Nederlandse lager technisch
dagonderwijs in zes perioden. De ontwikkeling van dit type onderwijs is daarbij
niet altijd een rechtstreeks gevolg geweest van economische ontwikkelingen of
overheidsbemoeienis, maar vaak een onbedoeld effect van interacties. De
noodzaak van een analyse van de verhouding tussen systeemkenmerken en
interacties is daarbij duidelijk gebleken.
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