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Geachte Rector Magnificus, dames en heren, 
 
“Bijeenkomsten als deze blijken, voor zover zij op enigerlei wijze een introductie impliceren 
van het studieobject Geschiedenis van het Onderwijs, geschikte gelegenheden te zijn tot het 
houden van uiteenzettingen over de zin en de betekenis van het hier bedoelde object van stu-
die” (Dodde, 1986:3). Met deze zin opent de hoogleraar Nan Dodde op 8 september 1986 zijn 
inaugurale rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis 
van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht . Dit hoogleraarschap was ingesteld door de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen naar aanleiding van haar tweehonderd jarig bestaan. 
Het jubileumfeest werd gevierd in de Haagse Ridderzaal in het bijzijn van de beschermvrou-
we van het Nut, Prinses Juliana, en haar dochter Koningin Beatrix. Een dergelijke entourage 
past bij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die in haar bestaan op verdienstelijke wijze 
een bijdrage heeft geleverd aan “het algemeen volksgeluk” (Mijnhardt e.a. 1983). De organi-
satie stond aan de bakermat van het nationale schoolwezen in Nederland. Maar het meest be-
kend is zij waarschijnlijk geworden door haar spaarbanken voor het volk: de zogenaamde 
Nutsspaarbanken. De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen heeft zijn nut in de geschiedenis 
bewezen. Maar hoe nuttig is nu eigenlijk de bestudering van de geschiedenis van het onder-
wijs? 
 
Het nut van onderwijsgeschiedenis 
Dodde was in 1986, evenals de historisch pedagoog Noordam in 1968, de mening toegedaan 
dat de studie van de geschiedenis van het onderwijs zinvol en van betekenis is (Dodde, 1986; 
Noordam, 1968). Volgens Dodde zou deze zin moeten blijken aan de hand van de resultaten 
van historisch-onderwijskundig onderzoek uitgevoerd in een empirische traditie. Onderwijs-
onderzoek zou betekenisvol moeten zijn voor de onderwijspraktijk. 

Marc Depaepe merkt op dat er in de 20ste eeuw al 600 publicaties zijn die gaan over de 
vraag wat de waarde is van onderwijshistorisch onderzoek voor onderwijsgevenden (Depaepe, 
1993). De vraag naar het praktische nut van de onderwijsgeschiedenis heeft de gemoederen 
klaarblijkelijk in beweging gehouden. Zelf kiest Depaepe voor historisch onderzoek van on-
derwijs en niet voor onderwijs. Anderen vinden dat onderwijshistorisch onderzoek op zijn 
minst een “training value for professionals” zou moeten hebben, maar ook dat acht hij in het 
licht van het moderne onderzoek moeilijk verdedigbaar (Depaepe, 2004). De boodschap is 
duidelijk: de geschiedenis van het onderwijs heeft het onderwijs weinig lessen te leren.  

Als dat waar is, dan hoeven we ons ook niet te veel illusies te maken over het nut van de 
bestudering van onderwijsgeschiedenis voor het onderwijsbeleid. Ik refereer daar nu expliciet 
aan omdat mijn leeropdracht ook betrekking op dat laatste heeft. De vraag die nu rijst is, of de 
onderwijsgeschiedenis ons lessen kan leren over onderwijsbeleid. Daartoe wil ik in de ko-
mende minuten een stukje van het terrein verkennen waar onderwijsgeschiedenis en onder-
wijsbeleid elkaar raken. Als startpunt kies ik de klas en de inrichting en organisatie daarvan. 
 
The grammar of schooling 
Met de keuze voor de klas sluit ik aan bij een onderzoekslijn in de geschiedenis van het on-
derwijs die is begonnen in de jaren ‘90. Ik doel hierbij op de zogenaamde “new cultural his-
tory of education” (Cohen, 1999; Popkewitz e.a., 2001).  

De onderwijsgeschiedenis is een pluriforme tak van het wetenschapsbedrijf die verschil-
lende gedaantes kent. Ik noem onder andere de “social history of education” die zijn oor-
sprong heeft in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Bij deze benadering staan machtsver-
houdingen in het onderwijs centraal en wordt ingezoomd op concepten als class, gender en 
race. Sinds de jaren vijftig kenmerkte de onderwijsgeschiedenis zich door de bestudering van 
de ideeën van (grote) pedagogen. Inmiddels zijn de onderwijshistorici uitgekomen bij – om 
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met Zijderveld te spreken - de culturele factor, waarin betekenissen en definities van situaties 
centraal staan (Zijderveld, 1983). Daar was ook alle reden toe.  

In 1992 wees Harold Silver op het, in zijn ogen, ongelofelijke feit dat er binnen de studie 
van de geschiedenis van het onderwijs tot op dat moment nauwelijks was geprobeerd om het 
klaslokaal uit het verleden te reconstrueren in termen van sociale relaties en cultuur (Silver, 
1992). Wat zich heeft afgespeeld in de klaslokalen - de cellen van het onderwijssysteem - is 
lange tijd een blinde vlek geweest.  

Een mooi voorbeeld van een onderzoek waarin wordt ingezoomd op de pedagogische 
praktijken die zich afspelen in klaslokalen, is in 1993 verricht door Larry Cuban (1993). Zijn 
studie is vooral relevant omdat hij wél lessen uit het verleden probeert te trekken. Die lessen 
hebben betrekking op het succes van onderwijsbeleidsmaatregelen. Het onderzoek van Cuban 
strekt zich uit over de periode 1890 tot 1990 en heeft betrekking op de public schools in de 
Verenigde Staten van Amerika. In deze periode is op diverse momenten sprake van geweest 
van “school reforms” die tot doel hadden om een overgang te bewerkstelligen van een do-
centgerichte naar een leerlinggerichte benadering. In de praktijk blijkt daar weinig van terecht 
te zijn gekomen. Er is door de jaren heen wel sprake geweest van incrementele, maar niet van 
fundamentele veranderingen in de Amerikaanse onderwijspraktijk.  

Cuban vergelijkt het Amerikaanse onderwijs met een oude auto die nog steeds rijdt omdat 
de banden zijn verwisseld, de remblokken zijn vernieuwd, de waterpomp is gerepareerd en de 
accu is vervangen. Maar een nieuw vervoermiddel is er niet gekomen, ondanks de claims van 
de progressieve onderwijsbeweging die is ontstaan aan het begin van de 20ste eeuw en die zijn 
tegenhanger in Europa kent in de Nieuwe onderwijsbeweging of de reformpedagogiek. Leer-
krachten hebben kans gezien om de van bovenaf opgelegde plannen om te buigen in hun ei-
gen richting of aan te passen aan hun omstandigheden. De onderwijskundige praktijk is een 
eeuw lang stabiel gebleven. Een docentgerichte benadering heeft nog steeds de overhand, wat 
onder andere is af te lezen uit klassenfoto’s. De banken in de qua afmetingen onveranderde 
lokalen staan niet meer vastgenageld aan de vloer, maar ze wijzen nog steeds dezelfde kant 
op: in de richting van de leerkracht die leerlingen in eenzelfde leeftijdsgroep simultaan on-
derwijst, die zelf het meest aan het woord is en die bepaalt welke leerstof moet worden ge-
leerd en in welk tempo. Beleidsmakers proberen met beleid scholen te veranderen, maar de 
les die moet worden getrokken is dat scholen het beleid veranderen. 

Wat betreft de invoering van nieuwe technologieën in het klaslokaal na 1920 komt Cuban 
tot eenzelfde conclusie (Cuban, 1986). De film, de radio en de televisie zijn stuk voor stuk 
aangekondigd als nieuwe pedagogische wondermiddelen die het onderwijsgebouw op zijn 
grondvesten zouden doen schudden. Maar de schaal van Richter is nauwelijks uitgeslagen. 
Ook de computer heeft nog geen revolutie veroorzaakt: de traditionele klassikale instructie 
komt immers nog steeds het meeste voor. Fundamentele koerswijzigingen in de richting van 
een meer op het kind gerichte benadering treden niet op. De psychologe Jeanne Chall schreef 
dat in 2000 toe aan de bewezen effectiviteit van de traditionele docentgerichte aanpak, die 
door de jaren heen keer op keer betere resultaten voor een groot aantal kinderen opleverde dan 
de moderne, leerlinggerichte benaderingen (Chall, 2000).  

Het onderzoek van Cuban kent een vervolg in een boek dat hij samen met de historicus 
David Tyack schreef: Tinkering toward Utopia (Tyack e.a., 1995). Het handelt opnieuw over 
Amerikaanse onderwijsvernieuwingen in de 20ste eeuw. In deze studie, waarvan de titel in het 
Nederlands Prutsend naar het paradijs zou kunnen luiden, wordt de grammar of schooling 
aangewezen als het voornaamste struikelblok voor onderwijsvernieuwers (Tyack e.a., 1994). 
Met de metafoor van de grammatica wordt verwezen naar de taaiheid van institutionele patro-
nen binnen het onderwijs. Zij zeggen daarover het volgende: “Practices such as age-graded 
classrooms structure school in a manner analogous to the way grammar organizes meaning 
in verbal communication. Neither the grammar of schooling nor the grammar of speech needs 
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to be consciously understood to operate smoothly. Indeed, much of the grammar of schooling 
has become taken for granted as just the way schools are”(Tyack, 1995: 85).  

Het eind van het liedje is dat veel onderwijsvernieuwingen mislukken omdat zij stuklopen 
op de heersende cultuur in scholen en klassen, die daarbij lijken te functioneren als de loop-
graven van het onderwijssysteem. Tot die conclusie komt ook de Amerikaanse historica Diane 
Ravitch in een boek met een titel die niets aan de verbeelding over laat: Left back. A century 
of failed school reform (Ravitch, 2000).  
 
De Verenigde Staten van Amerika zijn in dit opzicht waarschijnlijk niet uniek. Ook over-
heidsbeleid op het onderwijsterrein in ons land blijkt niet zelden ineffectief te zijn. Er gaapt 
een kloof tussen de beoogde doelstellingen en de uiteindelijke resultaten (Oomens, 1999). Het 
rapport van de Algemene Rekenkamer (2001), waarin de ontnuchterende mededeling werd 
gedaan dat het onderwijsachterstandenbeleid in een periode van 20 jaar geen blijvende resul-
taten heeft geboekt, ligt in dat verband nog vers in ons geheugen. Ook wat betreft de verwe-
zenlijking van de doelstelling van het openbaar onderwijs, actief aandacht besteden aan de 
verscheidenheid van de samenleving, bestaat er in Nederland een discrepantie tussen wet en 
werkelijkheid (Braster, 1996). Het zijn niet zelden lokale omstandigheden die bepalend zijn 
voor het actief werken aan deze doelstelling. De openbare school bleek zich in heden en ver-
leden als een kameleon aan te passen aan de sociaal-culturele context waarbinnen zij moest 
opereren. 

Ook in Nederland zou het dus wel eens zo kunnen zijn dat pogingen om te komen tot on-
derwijsvernieuwingen geen fundamentele veranderingen tot gevolg hebben gehad. Dat bete-
kent niet dat er geen incrementele veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar ook in Neder-
land zou, evenals in Amerika het geval lijkt te zijn, een fundamentele koerswijziging van bij-
voorbeeld een docentgerichte naar leerlinggerichte benadering achterwege kunnen zijn geble-
ven. Laten we proberen te onderzoeken of die laatste veronderstelling klopt. Daartoe zouden 
we, evenals Cuban, gebruik kunnen maken van beeldmateriaal, een nieuwe bron in de onder-
wijsgeschiedenis. 
 
Images 
Met de accentverschuiving in de richting van een “new cultural history of education” heeft het 
beeldmateriaal als nieuwe bron zijn intrede gedaan binnen de onderwijsgeschiedenis. Dan 
gaat het foto’s, maar ook om film’s. Cuban gebruikte, zoals gezegd, onder meer klassenfoto’s 
om uitspraken te doen over pedagogische praktijken in het verleden. In 1998 was de analyse 
van beeldmateriaal het centrale onderwerp van de 20ste sessie van de International Standing 
Conference on the History of Education in Kortrijk, België (Depaepe e.a., 2000). In 1999 
leidde dat tot de publicatie van het boek Silences & images. The social history of the class-
room (Grosvenor e.a., 1999). In 2000 werd vervolgens een selectie van bewerkte conferentie-
papers gepubliceerd in het internationale tijdschrift Paedagogica Historica (Depaepe e.a., 
2000) en in 2001 stond het Engelse tijdschrift History of Education in het teken van het visue-
le (Rousmaniere, 2001). Ook in andere landen hebben onderwijshistorici het beeldmateriaal 
ontdekt als databron (Margolis, 2000; Marin e.a., 2002; Pozo e.a., 2003). 

Deze interesse voor beelden of “images” is overigens niet exclusief voor de onderwijsge-
schiedenis. De kunstgeschiedenis kent een lange traditie op dit gebied (Haskell, 1993). Cultu-
rele antropologen gebruiken foto’s vanaf het moment dat het maar enigszins mogelijk was, dit 
in tegenstelling overigens tot sociologen die in meerderheid nog steeds de voorkeur geven aan 
het woord. Ook binnen de onderwijskunde wordt vandaag de dag beeldmateriaal gebruikt om 
uitspraken te doen over actuele processen in de schoolorganisatie (Prosser, 1998). De popula-
riteit van het beeld als nieuwe databron past bij de 21ste eeuw die door enkele sociologen al is 
betiteld als “the century of the image” (Miquel, 2002). Die interesse valt samen met de be-
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langstelling voor nieuwe universitaire studies op het terrein van communicatie, media en cul-
tuur.  

Maar het beelden brengen wel gevaren met zich mee. De Franse socioloog Jean Baudril-
lard schreef in zijn boek The evil demon of images het volgende over beelden: “if they fasci-
nate us so much it is not because they are sites of the production of meaning and representa-
tion – this would not be new – it is on the contrary because they are sites of disappearance of 
meaning and representation, sites in which we are caught quite apart from any judgment of 
reality” (Baudrillard, 1988: 29). Dit standpunt valt samen met de postmoderne positie dat 
beelden sociale constructies van de werkelijkheid zijn die moeten worden gelezen alsof het 
teksten zijn. Met vele boodschappen tussen de regels door. In postmoderne en culturele stu-
dies wordt daarom vaak gekozen voor een benadering op basis van de semiotiek, die zijn wor-
tels heeft in het werk van de Amerikaanse filosoof Charles Pierce, de Zwitserse linguïst Fer-
dinand de Saussure (1988) en de Franse theoreticus Roland Barthes (1972). In kunsthistori-
sche studies wordt niet zelden een iconografische of iconologische werkwijze toegepast (Pa-
nofsky, 1970), terwijl in sociaal-wetenschappelijke studies van visuele aspecten veelal wordt 
geput uit het arsenaal van kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek. De inhouds-
analyse is één van die methoden.Voornamelijk als we beschikken over een uitgebreide collec-
tie beeldmateriaal, biedt de inhoudsanalyse perspectieven omdat vergelijking daarin centraal 
staat (Bell, 2001).  

Welke benadering ook wordt gekozen, we zullen ons moeten realiseren dat in beeldmate-
riaal meerdere lagen van betekenissen zijn opgeslagen. Om te beginnen moeten we bepalen 
welke zaken en/of personen precies zijn afgebeeld om vervolgens vast te stellen welke ideeën 
en waarden tot uitdrukking worden gebracht. We zullen een onderscheid moeten maken tus-
sen de inhoud en de context van een afbeelding. Bovendien moeten we reflecteren, in geval 
van foto’s bijvoorbeeld, op de rol van de fotograaf, de geportretteerde en de onderzoeker. 

Bij de analyse van foto’s is het wenselijk om - zeker gelet op het contextgebonden karak-
ter van afbeeldingen - te kiezen voor methodische triangulatie (Braster, 2000). Dat betekent 
onder andere het gebruiken van aanvullende databronnen en – specifiek in het geval van een 
inhoudanalyse – het inzetten van meerdere onderzoekers, die de inhoud van de beelden verta-
len in codes. Kwantificering behoort daarbij ook tot de mogelijkheden (Floud, 1973).  

Cuban heeft, zoals gezegd, klassenfoto’s gebruikt om uitspraken te doen over veranderin-
gen in een periode van ruim honderd jaar. Uit de inrichting van de klaslokalen leidde hij af in 
hoeverre een traditioneel docentgerichte aanpak werd vervangen door een meer leerlingge-
richte benadering. Deze methodische insteek verdient navolging. Niet omdat het de enige ma-
nier is om inzicht te krijgen in pedagogische praktijken in het klaslokaal. Ook andere bronnen 
kunnen worden gebruikt. Depaepe (2000) analyseerde met een team van onderzoekers de pe-
dagogische tijdschriften uit het verleden om een beeld te krijgen van de pedagogische praktijk 
in het Belgische primair onderwijs in de periode 1880-1970. Barbara Finkelstein (1989) ge-
bruikte in haar studie van praktijken in het Amerikaanse klaslokaal in de periode 1820-1880 
een representatieve steekproef van informanten om uitspraken te doen, wat bijna duizend be-
schrijvingen van klaslokalen opleverde. Elke databron en analysemethode hebben zo zijn 
voor- en zijn nadelen. Gebruik maken van klassenfoto’s, zoals Cuban heeft gedaan, heeft in 
dit geval het voordeel van vergelijkbaarheid. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het ge-
bruik van foto’s als nieuwe databron te verkennen. 

Wat ik in het vervolg van deze oratie wil doen, is, in navolging van Cuban, een schets ge-
ven van veranderingen in de inrichting en de organisatie van het klaslokaal. Ik richt me daar-
bij op de Nederlandse situatie. In tegenstelling tot Cuban beperk ik mij niet tot de 20ste eeuw 
maar betrek ook de 17e, 18e en 19e eeuw in mijn verhaal. Volgens Dodde neemt een periode 
van onderwijsverandering ongeveer honderd jaar in beslag. Al dat juist is, dan is de periode 
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die Cuban, Tyack en Ravitch hebben onderzocht, de 20ste eeuw, simpelweg te kort geweest 
om fundamentele veranderingen in pedagogische praktijken te vinden.  
 
Het schoolvertrek voor 1800 
Wie iets wil zeggen over de inrichting en organisatie van de klas in de 17e, 18e en 19e eeuw 
kan een beroep doen op schilderijen en op staal-, steen- of houtgravures. Deze afbeeldingen 
zijn te vinden in kunsthistorische boeken en naslagwerken, in pedagogische tekstboeken en 
platenatlassen, en in wetenschappelijke artikelen. Vandaag de dag is ook veel materiaal be-
schikbaar gekomen op het Internet, waar onder andere sites te vinden zijn van de vele 
schoolmusea in de wereld (Peña e.a., 2004). Schilderijen zijn al langere tijd in gebruik als 
databron voor de onderwijsgeschiedenis. In Nederland gebruikte Jansen in 1924 schilderijen 
om uitspraken te doen over schoolvertrekken. Klassiek is verder de studie van de Franse 
“zondagshistoricus” Ariès uit 1960, die aan de hand van schilderijen laat zien dat pas tussen 
de 16e en 18 eeuw het kind werd afgebeeld als kind, terwijl dat het kind in de Middeleeuwen 
eerder een miniatuur-volwassene was (Ariès, 1962). De psycholoog Willem Koops zou later 
deze conclusie bevestigen na een kwantitatieve inhoudsanalyse op een steekproef van schilde-
rijen (Koops, 1996). Ook vandaag de dag worden schilderijen geanalyseerd om pedagogische 
boodschappen te ontdekken (Johnson, 1990). In Nederland kan dan in het bijzonder worden 
gewezen op het werk van de Groningse onderwijshistoricus Jeroen Dekker (1996; 2003).  

De inrichting van het schoolvertrek in de 17e eeuw is vrij goed na te gaan omdat het 
meerdere malen op het doek is gebracht door onze 17e eeuwse genreschilders. Volgens een 
Duitstalige catalogus behandelt Adriaan van Ostade het onderwerp niet minder dan 38 maal, 
Jan Steen 24 maal, Izaäk van Ostade 16 maal, Adriaan Brouwer 6 maal en Gerard Dou vier 
maal, waaronder drie avondsscholen (Jansen, 1924: 19).  

Uit de diverse voorstellingen blijkt dat de schoolmeestersstoel het centrum van het vertrek 
is, evenals dat overigens in voorgaande eeuwen het geval is geweest. Het onderwijs is indivi-
dueel, ook wel hoofdelijk genoemd. Oudere en jongere leerlingen, jongens en meisjes bevin-
den zich in dezelfde, vaak donkere ruimte met een lemen of natuurstenen vloer. De leerlingen 
worden omstebeurt bij de schoolmeester geroepen om hun lessen op te zeggen of hun schrijf-
werk te tonen. De doorgangen in het vertrek zijn open, zodat in het bijzonder de oudere leer-
lingen, die verspreid zittend aan vaak gammele schrijftafels, de meester gemakkelijk kunnen 
bereiken. Van enige ordening lijkt veelal geen sprake. Maar dat is volgens één van de school-
reglementen uit de 17e eeuw wel de bedoeling. Zo lezen we in het reglement van Haamstede 
uit 1682: “De schoolmeester sal sorge dragen dat in syn schole tot eerbare tugt de knegtkens 
en de meyskens op verscheidene banken en niet bij en onder malcandren zitten, gelyk oock 
dat de spelders, lesers en schrijvers afsonderlijk sitten en dat de laeste bequame tafelen heb-
ben om hare schriften daer op te leggen en int schrijven haer daar van te dienen” (Jansen, 
1924). Ook in andere schoolreglementen klinkt de wens door naar een zekere homogenisering 
en ordening. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Schoolordening “ten platten lande binnen 
Utrecht”, waarin wordt voorgeschreven dat de jongens boven de tien jaar afgezonderd van de 
meisjes zitten en de oudsten in de nabijheid van de schoolmeester (Buddingh,1842). Maar 
daar is op de schilderijen niet veel van te zien. Discrepanties tussen wet en werkelijkheid zou-
den wel eens van alle tijden kunnen zijn. 

Wat prominent naar voren komt in de afbeeldingen, zijn de werktuigen om de kinderen te 
disciplineren: de houten plak en de roede. Veel schoolmeesters worden afgebeeld met een 
plak in de hand om meteen toe te slaan indien dat nodig was. Daartoe kon ook de vlakke hand 
worden gebruikt, zoals blijkt op een schilderij van Adriaan Brouwer van 1638, tot groot ple-
zier van de niet-bestrafte kinderen overigens. Deze instrumenten worden expliciet genoemd in 
de schoolverordeningen, onder andere in het “Schoolreglement in de steden ten platte lande in 
de Heerlijkheden en dorpen, staande onder de Generaliteit” van 3 mei 1655. Ik citeer artikel 
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10 van hoofdstuk 2: “De discipline of straffe moet niet te saght noch te wreet wesen, maer 
met een ooghmerck van verbeteringe ende discretie, na den aerdt, teerheydt ende humeuren 
der Kinderen gemodereert, ende dat alleenelijck volgens de ordinaire Schooldiscipline, met 
Roede en Placke, corresponderende met de Huysdiscipline van de Ouders, welcke van de Pre-
dikanten by gelegentheydt  daer toe vermaendt sullen werden. Ende sullen de Ouders hare 
kinderen aen de Meesters soo overgeven, om de selve onderwesen, en wegens hare fauten 
gestraft te werden, sonder daer over ontstentenisse te maecken (Versluys, 1878: 82-83). Die 
laatste toevoeging zal menig docent vandaag de dag als muziek in de oren klinken. 

In de 18e eeuw verandert er weinig in de inrichting en organisatie van het onderwijs. Zo-
wel in de 17e en 18e eeuw geven de scholen een rommelige en onoverzichtelijke indruk 
(Booy, 1977; 1980). De inrichting en het meubilair doen, zeker als we schilderijen van Adri-
aan van Ostade met elkaar vergelijken, nog het meest denken aan herbergen. Het was om die 
reden begrijpelijk dat in sommige verordeningen schoolmeesters werd verboden om school-
banken uit te lenen aan herbergiers of om zelf te tappen (Jansen, 1924). Het individuele on-
derwijs was met zijn werktuigelijke karakter bovendien niet bijster effectief. Dat is niet 
vreemd is als we bedenken dat, gegeven de schooltijden en het aantal aanwezige leerlingen, 
de schoolmeester slechts enkele minuten per dag aan een leerling kon besteden. Bovendien 
gingen nog lang niet alle kinderen naar school (Boekholt e.a., 1987). Er moest immers ook 
gewerkt worden. 
 
Het klaslokaal in de 19e eeuw 
Aan het eind van de 18e eeuw is het Nederlandse schoolsysteem na bijna twee eeuwen verou-
derd. Het past niet meer bij de levens- en wereldbeschouwing, die rond 1800 voor de Neder-
landse samenleving van betekenis wordt (Dodde, 1987: 65). In de 18e eeuw wordt de gere-
formeerde mensbeschouwing van de Republiek langzamerhand overvleugeld door het Ver-
lichtingsdenken. De nieuwe tijdgeest wordt uitgedragen door wetenschappelijke genootschap-
pen. Vooral de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zou zich sinds haar oprichting in 1784 
inzetten voor de verbetering van het Nederlandse schoolwezen. Er worden prijsvragen uitge-
schreven, leer- en leesboekjes uitgegeven, handleidingen voor onderwijzers gepubliceerd en 
zelfs scholen opgericht. Als in 1795 Franse legers, met steun van Nederlandse patriotten, het 
land binnenvallen, is het gedaan met de gewestelijke autonomie van de oude Republiek. Van-
af de stichting van de Bataafse Republiek wordt Nederland centraal bestuurd. Vrijheid, gelijk 
en broederschap impliceren bestuurlijke eenheid. Er komt in 1798 een eerste grondwet en in 
1801 een eerste nationale onderwijswet. Een eerste minister van onderwijs – agent van natio-
nale opvoeding geheten – houdt met een reeks van schoolopzieners toezicht op een acceptabe-
le uitvoering van deze schoolwet.  

In het reglement van orde behorende bij de schoolwet van 1801 wordt voorgeschreven dat 
er in de schoolvertrekken “de meest mogelijke reinheid en zindelijkheid” moet heersen. Er 
moet acht worden geslagen op “ruimte en luchtigheid”. Daar was blijkbaar noodzaak toe. Wat 
betreft de organisatie van het onderwijs wordt in artikel 10 verwoord dat de leerlingen in drie 
klassen worden verdeeld. In de algemene schoolorde behorende bij de schoolwet van 1806 
wordt dit voorschrift herhaald. De organisatie van de klas begint vorm te krijgen.  

Ik citeer enkele relevante artikelen (Hoorn, 1907: 253). Artikel 7: “De Leerlingen zullen 
verdeeld worden in drie klassen, welke van elkander afgezonderd zitten, en ieder binnen elken 
Schooltijd onderwijs ontvangen”’. Artikel 8: “De leerlingen van dezelfde klasse worden 
steeds gezamenlijk onderwezen, terwijl voorts gezorgd worde, dat die der andere klassen ge-
durende dien tijd hunne bezigheid hebben”. Artikel 9: “De onderscheidene klassen worden, in 
de verschillende gedeelten van het Onderwijs, zooveel mogelijk, op een bord onderwezen”. 
En ten slotte artikel 13: “Op elke School zal ten minsten eenmaal in het jaar Examen worden 
gehouden, en alsdan de kinderen van de eene klasse naar de andere bevorderd, alsmede, waar 
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en zooveel de omstandigheden dit toelaten, aan hen, die in vlijt en ordelijkheid uitmunten, 
Prijsjes uitgedeeld worden”. 

We herkennen in deze voorschriften de contouren van het klassikale onderwijs wat velen 
van ons kennen uit hun eigen schooltijd. Het betreft een docentgerichte benadering waarin de 
schoolbanken de richting opwijzen van het schoolbord en waarbij de voor dit bord staande 
onderwijzer de leerlingen gelijktijdig en simultaan instrueert. De klassen bestonden uit leef-
tijdsgroepen, waarbij de eerste klas bestond uit 6 tot 9-jarigen. Het onderwijs in de schoolver-
trekken werd geordend. Leerlingen moesten luisteren naar de onderwijzer, wat impliceerde 
dat er “gedurende den ganschen schooltijd stilte en aandacht” moest heersen (Hoorn, 1907: 
131). Dat was op de school in de oude Republiek zeker niet het geval. Dat spreekt uit de 
schilderijen uit die tijd, maar ook uit verslagen van tijdgenoten die soms klaagden over de 
geluidsoverlast van een in de buurt staande school.  

Met de nieuwe organisatie van het schoolvertrek vanaf het begin van de 19e eeuw zou 
men kunnen gaan spreken over klaslokalen in plaats van schoolvertrekken. Maar het waren 
wel lokalen waarin ruimte was voor meerdere klassen die nog niet met tussenwanden of mu-
ren van elkaar afgescheiden werden. Van die ontwikkeling zou later pas sprake zijn.  

De nieuwe voorschriften zou men revolutionair kunnen noemen. Voor de opvoeding van 
het volk tot zedelijke en redelijke wezens werd een klassikaal systeem ontworpen en het 
schoolbord geïntroduceerd. Over dat schoolbord werd in 1841 nog door een Amerikaan het 
volgende gezegd: “The inventor or introducer of the system deserves to be ranked among the 
best contributors to learning and science, if not among the greatest benefactors of mankind” 
(Tyack, 1995: 200). In Nederland komen we het schoolbord overigens al tegen op een prent 
van Numan uit 1781. De schoolmeester heeft op deze afbeelding zijn in de hoek staande ka-
theder verlaten om enige kinderen met behulp van een schoolbord rekenles te geven. De plak 
is nog steeds aanwezig, maar hangt ongebruikt aan de muur. De nieuwe tijd doet letterlijk zijn 
intrede. 

De simultane methode, zoals het systeem van gelijktijdige klassikale instructie ook kan 
worden genoemd, was overigens niet nieuw. Het gelijktijdig instrueren van leerlingen zou aan 
het eind van de 17e eeuw al zijn gepraktiseerd in Franse volksscholen door J.B. de la Salle en 
zijn Frères des écoles chrétiennes. Het is verder goed om ons te bedenken dat schoolruimten 
ook op andere manieren konden worden ingericht om de groeiende schoolbevolking te on-
derwijzen. Op het moment dat in Nederland werd gekozen voor de klassikale instructie waren 
er globaal drie modellen in omloop. De individuele methode, de simultane methode en het 
zogenaamde “monitorial system”. In dit systeem werden honderden leerlingen geïnstrueerd in 
grote schoolruimten door één leerkracht die daarbij werd geholpen door diverse leerlingen, 
die “monitors”werden genoemd. De leerkracht instrueerde zijn monitors en de monitors in-
strueerden hun medeleerlingen.  

De Britse architecten van dit systeem zijn Andrew Bell en Joseph Lancaster. In diverse 
afbeeldingen van het begin van de 19e eeuw is te zien hoe de methode werd toegepast. Bell 
koos daarbij voor een opzet waarbij de leerlingen aan de zijkanten van de ruimte werden ge-
positioneerd en Lancaster groepeerde ze op lange banken in het midden met aan de zijkanten 
halve cirkels waarbij één leerling andere leerlingen kon instrueren. In 1977 zou Michel Fou-
cault de methode van Lancaster in zijn boek Discipline and punish omschrijven als: “the ar-
chitecture, anatomy, mechanics, [and] economy of the disciplinary body”(Foucault, 1977: 
167). Bijna twee eeuwen eerder werd in Nederland de methode simpelweg dwaas en onmens-
kundig genoemd (Bree, 1947: 57). In een verhandeling die werd geschreven naar aanleiding 
van een prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1817, werd 
de methode door de Rotterdamse onderwijzer P.K. Görlitz uitgebreid bekritiseerd (Görlitz, 
1820). Hij zou de enige niet zijn. Volgens Adriaan van den Ende, die een belangrijke rol had 
gespeeld bij de totstandkoming van de nationale onderwijswetgeving in Nederland, konden 
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leerlingen met het “monitorial system”  wel worden geïnstrueerd, maar ze werden niet onder-
wezen (Ende, 1846). En dat laatste was nu juist de bedoeling: een morele opvoeding van het 
volk. Dat kun je niet aan leerlingen overlaten. 

In Nederland werd aan het begin van de 19e eeuw dus gekozen voor klassikaal onderwijs 
(Valks, 1925). De doelstellingen van de Bataafse volksschool zouden langs deze weg het bes-
te kunnen worden gerealiseerd (Depaepe, 1978). Ook in Duitsland zou het klassikaal onder-
wijs vaste voet aan de grond krijgen, wat onder andere is te zien op schilderijen van A. Anker 
en J.P. Hasenclever uit de 19e eeuw. Frankrijk zou ook volgen, terwijl Engeland zich mee liet 
voeren op de golven van Lancaster’s “organizational revolution”, die goed paste bij de indu-
striële revolutie en de demografische veranderingen die zich in Engeland voltrokken (Hogan, 
D., 1989).  
 
Het klaslokaal in de 20ste eeuw 
 
Het idee kan revolutionair worden genoemd, maar het klassikale onderwijs werd in de 19e 
eeuw geleidelijk aan ingevoerd in Nederland. Van een huis met één schoolruimte ging men 
naar een school met meerdere lokalen (Boersma e.a., 1996; Steijns, 2004). De nieuwe lagere 
scholen die worden gebouwd in het laatste kwart van de 19e eeuw bestaan uit meerdere klas-
lokalen, hoewel enkele schoolruimten ook nog steeds voorkomen zoals blijkt uit bouwteke-
ningen die te vinden zijn in het Nationaal Archief (Rijksbouwkundige, 1857-1890). Nieuw 
schoolmeubilair, aangepast aan de lengte van de leerlingen, doet zijn intrede. Er is sprake van 
diverse verbeteringen, bijvoorbeeld ten aanzien van de hygiëne. Aan het begin van de 20ste 
eeuw lijkt het klassikale systeem af. Maar net zoals aan het begin van de 19e eeuw, waarin het 
hoofdelijk onderwijs van de 18e eeuw werd bekritiseerd, komt aan het begin van de 20ste eeuw 
het klassikale onderwijs van de 19e eeuw ter discussie te staan.  

Aan het begin van de 20ste eeuw kan men in de pedagogische tijdschriften artikelen vinden 
waarin een leerlinggerichte benadering wordt gepropageerd. Vrijheid, individueel werk, pro-
jectonderwijs, interessecentra, de actieve school, de gemeenschapsschool. Ellen Key zou de 
20ste eeuw zelfs de eeuw van het kind noemen. Het begin van de 20ste eeuw was de tijd waarin 
de Haagse volksonderwijzer Jan Ligthart leefde en waarin Maria Montessori, Ovide Decroly 
en de Amerikanen Helen Parkhurst en John Dewey hun onderwijsexperimenten uitvoerden en 
hun boeken publiceerden. Deze befaamd geworden vertegenwoordigers van een nieuwe 
schoolbeweging waren uiteraard niet de enigen die nadachten over veranderingen in het klas-
sikale systeem dat de onderwijspraktijk domineerde. Meer gematigde wijzigingsvoorstellen 
waren er ook.  

Ik verwijs naar het boek van William Bagley, Classroom management, waarin een voor-
stel wordt gedaan om de voordelen van het klassikale stelsel in termen van zijn efficiëntie te 
combineren met een individuele aanpak. Er kunnen bijvoorbeeld twee leerkrachten worden 
ingezet voor één klas, waarbij de ene leerkracht de leerlingen klassikaal instrueert en de ande-
re leerkracht de kinderen individuele hulp verleent indien nodig (Bagley, 1907). Het boek 
dateert van 1907 en het systeem noemde men, naar het plaatsje in New York waar het bij toe-
val ontstaan was, het Batavia systeem. Dit aan het begin van de 20ste eeuw nog experimentele 
systeem kennen we vandaag de dag nog steeds. De oorsprong en naam ervan zijn we echter 
vergeten, misschien wel omdat het een incrementele verandering was die geen fundamentele 
breuk met het verleden impliceerde. 

De oprichter van het Nutsseminarium voor pedagogiek aan de Universiteit van Amster-
dam, Philip Kohnstamm, koos in 1925 ook voor een middenweg tussen klassikaal en indivi-
dueel onderwijs door te pleiten voor scholen met een losser klassenverband. Hij werd daarbij 
geïnspireerd door de principes van het Dalton systeem van Parkhurst dat Kohnstamm in Enge-
land had leren kennen (Kohnstamm, 1925). 
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Al deze ideeën sijpelden door naar de scholen. Langzaam en langs verschillende wegen. 
Via de pedagogische pers, via de onderwijzersopleidingen en via het onderwijsbeleid. In ge-
meentelijke onderwijsnota’s van de gemeente Amsterdam uit 1946 vinden we de eerdere 
voorstellen van Kohnstamm terug die de pedagogisch-didactische problemen van klassikaal 
onderwijs moesten oplossen (Gemeente Amsterdam, 1946a; Gemeente Amsterdam, 1946b). 
In 1950 worden deze ideeën verder uitgewerkt in een gemeentelijk rapport over de scholen-
bouw (Gemeente Amsterdam, 1950). De in dit boek opgenomen foto’s van de scholen laten 
nu plotseling kinderen zien die werken aan individuele tafeltjes die bij elkaar gezet zijn in 
groepjes.We zien onderwijzeressen die zich, voorover gebogen, bezighouden met een enkel 
kind. De ramen staan open, de vensterbanken zijn laag en er valt en zee van licht naar binnen. 
In hetzelfde rapport zijn klassenfoto’s opgenomen van een Amsterdamse school gebouwd in 
1890. Het contrast kan niet groter zijn. Minder licht, vaste dubbele banken wijzend in één 
richting, vensterbanken te hoog om naar buiten te kijken en de ramen potdicht. Deze contras-
terende foto’s bevatten tussen de regels door een duidelijke boodschap. Het klassikale stelsel 
dient te worden afgebouwd. Een kindgerichte benadering is de toekomst. Dat geluid zouden 
we nog veel vaker horen in de 20ste eeuw. We wijzen ter illustratie op een publicatie van de 
werkgroep Jenaplan, waarin melding wordt gemaakt van anderhalve eeuw kritisch denken 
over de klassikale school (Freudenthal-Lutter, 1964) en op het boekje van Doornbos waarin 
werd opgestaan tegen het zittenblijven (Doornbos, 1969). 

Heeft zich in de 20ste eeuw, in overeenstemming met de nieuwe onderwijsdenkbeelden en 
in lijn met de kritiek op het klassikale onderwijs, in de praktijk inderdaad een beweging voor-
gedaan in de richting van een leerlinggerichte benadering? Of hebben onderwijsvernieuwin-
gen, zoals Tyack & Cuban hebben beweerd voor de Verenigde Staten, niet geleid tot funda-
mentele veranderingen in de wijze waarop klassen werden ingericht en georganiseerd? We 
gebruiken foto’s van leerlingen in klaslokalen van lager scholen om deze vraag te beantwoor-
den.Voor de periode 1916-1936 konden we beschikken over 35 foto’s uit de collectie van het 
Nationaal Onderwijsmuseum waarvan het herkomstjaar kon worden achterhaald. Voor de 
periode na de Tweede Wereldoorlog hebben we een beroep gedaan op een website waar klas-
genoten van vroeger elkaar kunnen ontmoeten: www.schoolbank.nl. Deze site is op het mo-
ment gevuld met honderden klassenfoto’s. Deze foto’s zijn stuk voor stuk te beoordelen wat 
betreft de mate waarin een docentgerichte of juist een leerlinggerichte benadering kenmer-
kend was voor een klas. We hebben er (om te beginnen) 229 willekeurig geselecteerd. Voor-
waarde voor selectie was wel dat de foto in het klaslokaal gemaakt moest zijn, zodat we zicht 
hadden op het interieur. Dat was in de eerste tien jaar van de 20ste eeuw echter nauwelijks het 
geval. De reden daarvoor was dat er in een lokaal eenvoudigweg te weinig licht was om te 
fotograferen. Dus ging men naar buiten. Aan het eind van de 20ste eeuw komen foto’s in klas-
lokalen ook minder voor. Om gefotografeerd te worden gingen de leerlingen opnieuw naar 
buiten. Dit keer was de reden waarschijnlijk dat in een opstelling, waarbij de kinderen naast, 
vlak achter of vlak voor elkaar stonden, de gezichten beter te zien zijn dan op een foto van 
leerlingen in een klaslokaal. Ouders die deze foto’s geacht werden te kopen, waren uiteraard 
niet blij met een foto waarop hun kind als een speldenknop zo groot was afgebeeld. 

Met een collectie van in totaal 264 foto’s, is een inhoudsanalyse de meest voor de hand 
liggende analysemethode. De foto’s zijn door twee personen beoordeeld aan de hand van een 
aantal criteria die konden wijzen op het bestaan van een leerling- of een docentgerichte orga-
nisatie van de klas. Omdat de meeste criteria redelijk concreet van aard waren, was de over-
eenstemming in de beoordelingen groot. Om welke criteria ging het precies? 

Ik noem vier kenmerken van het interieur waarop gelet kan worden. Dat is in de eerste 
plaats de richting waarin de banken wijzen. Was dat in de richting van het bord en/of de do-
cent? Of was er sprake van een groepsgewijze rangschikking van tafels? In de tweede plaats is 
gelet op het type bank. Betrof het banken voor twee personen, al dan niet vastgenageld aan de 
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vloer? Of ging het om verplaatsbare losse tafeltjes?  In de derde plaats hebben we bekeken in 
hoeverre het klaslokaal werd opgesierd met eigen werk van de leerlingen, zoals bij voorbeeld 
tekeningen.  

Een kenmerk dat vervolgens betrekking heeft op de docent, betreft zijn of haar positie op 
de foto. Is dat hoger, op gelijke hoogte of lager dan de leerlingen? We kijken dan in verticale 
richting. We kunnen ook in horizontale richting kijken: staat de leerkracht in het midden, 
recht of links van het midden of helemaal aan de zijkant? Vervolgens kan er op worden gelet 
of de docent in de camera kijkt of dat de blik is afgewend in de richting van de leerlingen. 
Vanzelfsprekend is verder dat wordt genoteerd of de geportretteerde leerkracht een man of 
een vrouw is. 

Kenmerken die betrekking hebben op de leerlingen zijn ten slotte het beeld van discipline 
of vrijheid dat de foto oproept, het plezier dat kinderen hebben, en de samenstelling van de 
klas. Uiteraard zijn er meer te beoordelen aspecten te bedenken, maar voor een classificatie 
van klassensituaties in termen van docent- of leerlinggericht moet deze selectie op dit moment 
volstaan. Als we de genoemde kenmerken van interieur, leerkracht en leerling afzetten tegen 
het jaar waarin de foto is gemaakt, dan kunnen we de volgende conclusies trekken.  

• Voor de Tweede Wereldoorlog zijn er op de foto’s alleen maar tweepersoonsbanken te 
zien. Na 1945 komen ze in de helft van de gevallen voor en pas vanaf 1965 zijn ze 
grotendeels verdwenen.  

• Minstens de helft van het aantal banken op de foto’s wijst tot 1975 één richting op. 
Vanaf 1975 is het lastiger om hierover uitspraken te doen, omdat nogal wat klassenfo-
to’s vanaf dat moment in een lokaal worden gemaakt zonder bankjes.  

• Eigen werk van de leerlingen is voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks te vinden in 
klaslokalen. Na de oorlog zien we het geleidelijk aan steeds meer aan de wand ver-
schijnen. Vanaf 1965 is al bijna in de helft van de lokalen individueel werk van leer-
lingen te bezichtigen.  

• Voor de Tweede Wereldoorlog maakten alle gefotografeerde kinderen een buitenge-
woon gedisciplineerde indruk. Na de oorlog vond men die discipline duidelijk minder 
terug in de foto’s: gemiddeld in 40% van de gevallen in de totale naoorlogse periode. 

• De positie van de leerkracht is duidelijk veranderd in de 20ste eeuw. Aan het begin van 
de eeuw staat de docent globaal gesproken eerst rechts van het midden en hoger dan 
de leerlingen. Niet zelden komt dat punt overeen met de zogenaamde gulden snede. 
Professionele fotografen weten precies wat ik hier mee bedoel.Vervolgens schuift de 
docent op naar de zijkant en komt lager te zitten dan de leerlingen.  

• Veel verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten vinden we niet. Bij 
mannen ziet de groep er wat meer gedisciplineerd uit, maar de mannen onderwijzen, 
zo het lijkt, ook vaker de oudere groepen. 

 
Onderzocht kan worden of de verschillende indicatoren met elkaar samenhangen om vervol-
gens een variabele te construeren die betrekking heeft op de dimensie docent- of leerlingge-
richtheid. Ik heb dat gedaan door een niet-lineaire analysetechniek te gebruiken, HOMALS 
om precies te zijn, waarmee de samenhangen tussen de indicatoren worden weergegeven in 
een tweedimensionale plot waarin de categorieën van die indicatoren zijn weergegeven (gra-
fiek 1). De gecombineerde scores op de eerste dimensie kunnen vervolgens worden bewaard 
en worden afgezet tegen variabelen als de richting van de school en de tijdsperiode.  
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Grafiek 1. HOMALS kwantificaties van indicatoren die betrekking hebben klassenfoto’s 
(N=232; foto’s waarop geen banken zijn te zien zijn weggelaten) 
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Dat leidt tot de volgende conclusies: 

• De traditionele vernieuwingsscholen (waartoe in onze steekproef voornamelijk de 
Montessori lagere scholen moeten worden gerekend) scoren significant hoger dan alle 
andere scholen op leerlinggerichtheid. Dat was uiteraard te verwachten. Belangrijker 
is dat er geen significante verschillen bestaan tussen openbare, katholieke, protestant-
se en gereformeerde scholen. 

• De leerlinggerichtheid neemt toe in de tijd. De correlatie bedraagt 0,54 (grafiek 2). In 
de vooroorlogse periode is er sprake van een zwak positief verband waarvan de rich-
ting voornamelijk wordt bepaald door enkele klassenfoto’s uit de jaren ’30 die werden 
getypeerd als leerlinggericht. In de naoorlogse periode is het verband wat sterker, 
maar van een trendbreuk is op geen enkel punt sprake. Dat verwijst naar onze smaak 
op het incrementele karakter van de veranderingen in de klassenorganisatie. 
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Grafiek 2. Scatterplot van de objectscores van de eerste HOMALS-dimensie en jaar. 
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Afsluiting 
Ik ben begonnen met “new cultural history of education” en ik eindig met een correlatie. Dat 
lijkt een hele afstand, maar dat is slechts schijn. Positivistische rekenarij past op het eerste 
gezicht inderdaad niet bij een postmoderne benadering waarbij de geconstrueerde betekenis 
van beelden centraal staat. Voor mij gaat het echter om een pragmatische keuze tussen preci-
sie en rijkdom die de twee uiteinden zijn van eenzelfde schaal die loopt van scores op inter-
val/rationiveau, via rangordes, categorieën, narratieven en metaforen, naar onuitsprekelijke 
ervaringen (Braster, 2000: 27). In dit geval ben ik uitgekomen aan de kant van de scores om 
een uitspraak te doen over veranderingen in een lange periode op basis van een groot aantal 
foto’s. Een meer diepgaande analyse van enkele foto’s was uiteraard ook mogelijk geweest, 
maar dan was de kritiek mogelijk geweest dat de selectie van andere foto’s tot andere conclu-
sies had kunnen leiden. Bovendien, als we veel datamateriaal in de vorm van foto’s hebben, 
waarom zouden we dan geen manier bedenken om die foto’s allemaal te analyseren? 

Wat voegt mijn exercitie nu toe aan de uitspraken die in het bijzonder door Tyack & Cu-
ban zijn gedaan over de weinig fundamentele onderwijsveranderingen die zich hebben vol-
trokken in de 20ste eeuw in Amerika? Dat is om te beginnen dat als we een langere periode 
bestuderen we wél fundamentele veranderingen kunnen waarnemen. Het simultane klassikale 
systeem van de 19e en 20ste eeuw brak met het inefficiënte hoofdelijke onderwijs van de 17e 
en 18e eeuw. Het overgangsproces voltrok zich echter geleidelijk. Dat geldt ook voor de over-
gang naar een leerlinggerichte benadering die is ingezet in de jaren ’20 en ’30 van de vorige 
eeuw. Geleidelijk aan doen binnen het lager onderwijs tendensen in de richting van individua-
lisering en informalisering zich gelden. Volgens de klassenfoto’s neemt het werken in groep-
jes bij voorbeeld toe. Aan het eind van de 20ste eeuw zou het met de Wet op het basisonder-
wijs, die werd ingevoerd in 1985, dan ook gebruikelijk worden om te spreken over groepen in 
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plaats van klassen. Maar de klassikale instructie is daarmee nog niet verdwenen. Aan het be-
gin van de 20ste eeuw is ook in Nederland voorgesteld om leerlinggerichte benadering te kie-
zen binnen het lager onderwijs, maar voor het schoolgebouw staat er, om met Cuban te spre-
ken, nog geen nieuwe auto voor de deur: de oude is slechts opgeknapt.  

Die conclusies geldt nog sterker voor het voortgezet onderwijs waar vandaag de dag de 
klassikale instructie wereldwijd lijkt te zijn ingevoerd. We trekken die conclusie opnieuw na 
een analyse van een honderdtal klassenfoto’s gevonden ditmaal via de afbeeldingenzoekers 
van Google en Altavista door het woord klaslokaal in te typen in het Nederlands, Engels, 
Frans, Duits, Spaans, Portugees en Italiaans. 

De studie van onder andere Tyack & Cuban leert ons dat onderwijshistorisch onderzoek 
naar de pedagogische praktijk in klaslokalen relevantie heeft voor het evalueren van gevoerd 
onderwijsbeleid in het verleden. Hun concept “grammar of schooling” biedt daartoe goede 
aanknopingspunten. Het is dan wel noodzaak om het concept, dat bij Tyack & Cuban vooral 
betrekking op heeft de cultuur van leerkrachten, te verbreden. Er zijn immers meerdere cultu-
ren binnen het onderwijs te onderscheiden: van beleidsvoerders, van beleidsbeïnvloeders, van 
onderwijsambtenaren en van onderwijswetenschappers. Tussen al deze culturen bestaan on-
derlinge tegenstellingen die de initiatie, implementatie en adoptie van onderwijsvernieuwin-
gen modelleren.  

Het is verder noodzakelijk om het concept uiteen te leggen in de concrete mechanismen 
die bepaalde onderwijskundige uitkomsten tot gevolg hebben. De relatie tussen mechanismen 
en uitkomsten dient vervolgens te worden gekoppeld aan specifieke historische contexten. In 
dat opzicht kan de onderwijsgeschiedenis wel degelijk waarde hebben voor de studie van on-
derwijsbeleid. Door op zoek te gaan naar configuraties van context, mechanisme en uitkomst 
en om vervolgens met behulp van die configuraties antwoord te geven op de vraag: wat werkt 
voor wie in welke omstandigheden? (Pawson & Tilley, 1997). Evaluatieonderzoekers stellen 
deze vraag in de tegenwoordige tijd en definiëren de context veelal in termen van plaats. On-
derwijshistorici stellen de vraag in de verleden tijd en definiëren de context in termen van tijd. 
Maar in beide gevallen kan men op basis van kennis van die configuraties proberen te komen 
tot theorievorming over wat wel en wat niet werkt als het gaat om onderwijsvernieuwingen. In 
dat opzicht is de studie van de onderwijsgeschiedenis net zo relevant voor het onderwijsbeleid 
als het verrichten van evaluatieonderzoek 
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