“Educação na Holanda – Um modelo social de serviço público com fornecimento privado”
Em poucas horas, Paul Zoontjens e Frans de Vijlder, dois peritos em educação, tiveram o
talento de demonstrar como a escolha da escola, a autonomia e a responsabilização
consolidam o Estado Social permitindo aos cidadãos beneficiar de um serviço público de
educação de qualidade.
O sistema de ensino holandês está no top 3 dos sistemas de ensino europeus. E quando
questionados sobre o que apreciam no seu sistema de ensino, os holandeses indicam:
- o facto do sistema público ser composto sobretudo por escolas não-estatais;
- a autonomia pedagógica das escolas (estatais e não-estatais);
- a inexistência de um currículo detalhado;
- a variedade de ofertas educativas e de ambientes escolares;
- o grande envolvimento dos pais e alunos nas escolas;
- o acesso a uma educação de qualidade.
Em sumário
Fórmula de financiamento público do sistema de ensino universal, que permite transparência,
igualdade e responsabilidade na gestão dos dinheiros públicos e facilita o acesso de todos ao
alunos à escola da sua preferência, seja ela estatal ou não-estatal. De resto, 2/3 do ensino
público é prestado por entidades privadas.
Escolas com autonomia pedagógica e metodológica. Não existe um currículo nacional
detalhado, mas apenas uma indicação genérica das disciplinas mínimas obrigatórias, com
indicação das metas e número mínimo de horas de leccionação de cada uma. Cada escola cria
e desenvolve o seu projecto educativo.
Liberdade de estabelecimento de escolas, associadas a diferentes mundividências (com
determinado cariz religioso ou “neutras”), o que permite integrar no sistema público de ensino
escolas católicas, protestantes, e islâmicas, entre outras e, escolas não confessionais.
Complementarmente, as escolas podem seguir diferentes métodos de ensino (por exemplo:
Freinet, Montsori, Jenaplan, Dalton entre outros) e/ou especializar-se em determinadas áreas,
como ciências, artes ou línguas.
Aproximação dos pais e das famílias à escola, quer por via da escolha da escola, quer devido à
extensa autonomia de cada instituição.
Crescente profissionalização na gestão pedagógica e financeira das escolas. Atuação do Estado
como garante da qualidade, detendo, em última instância, o poder de encerrar as escolas que
apresentem, consecutivamente, resultados abaixo do esperado e não sigam os planos de
recuperação acordados com a Inspeção.
Deixe-se inspirar por este modelo de serviço público de educação, que apresenta resultados de
excelência aliados a uma forte eficiência na aplicação dos fundos públicos, lendo e divulgando
as apresentações dos nossos convidados no nosso dossier sobre o Encontro.
O Fórum para a Liberdade de Educação está profundamente grato aos patrocinadores do
Encontro “Educação na Holanda – Um modelo social de serviço público com fornecimento
privado”, sem os quais não teria sido possível dar a conhecer aos especialistas da educação e
ao público em geral este admirável exemplo de serviço público. Em particular, cumpre
sublinhar o apoio da Embaixada dos Países Baixos no desenho e acompanhamento de todo o
programa da visita.

“Desde que vivo na Holanda, terminou o pesadelo do regresso à escola”
30.09.2011 Helena Rico, 42 anos, Groningen, Holanda
A propósito do desafio sobre os novos hábitos de poupança na abertura do ano lectivo, resolvi
partilhar a minha experiência uma vez que vivo no norte da Holanda, onde tudo se passa de
modo completamente diferente.
Em primeiro lugar, os livros são gratuitos. São entregues a cada aluno no início do ano lectivo,
com um autocolante que atesta o estado do livro. Pode ser novo ou já ter sido anteriormente
usado por outros alunos. No final do ano, os livros são devolvidos à escola e de novo avaliados
quanto ao seu estado. Se por qualquer razão foram entregues em bom estado e devolvidos já
muito mal tratados, o aluno poderá ter de pagá-los, no todo ou em parte.
Todos os anos, os cadernos que não foram terminados voltam a ser usados até ao fim. O
contrário é, inclusivamente, muito mal visto. Os alunos são estimulados a reusar os materiais.
Nas disciplinas tecnológicas e de artes, são fornecidos livros para desenho, de capa dura, que
deverão ser usados ao longo de todo o ciclo (cinco anos).
Obviamente que as lojas estão, a partir de Julho/Agosto, inundadas de artigos apelativos mas
nas escolas a política é a de poupar e aproveitar ao máximo. Se por qualquer razão é
necessário algum material mais caro (calculadora, compasso, por exemplo), há um sistema
(dinamizado por pais e professores, ou alunos mais velhos) que permite o empréstimo ou a
doação, consoante a natureza do produto.
Ao longo do ano, os alunos têm de ler obrigatoriamente vários livros. Nenhum é comprado
porque a escola empresta ou simplesmente são requisitados numa das bibliotecas da cidade,
todas ligadas em rede para facilitar as devoluções, por exemplo. Aliás, todas as crianças vão à
biblioteca, é um hábito muito valorizado.
A minha filha mais nova começou as suas aulas de ballet. Não nos pediram nada, nenhum fato
nem sapatos especiais. Mas como é universalmente sabido, as meninas gostam do ballet
porque é cor-de-rosa e porque as roupas também contam. Então, as mães vão passando os
fatos e a minha filha recebeu hoje, naturalmente, o seu maillot cor-de-rosa com tutu, e uns
sapatinhos, tudo já usado. Quando já não servir, é devolvido. E não estamos a falar de famílias
carenciadas, pelo contrário. É assim há muito tempo.
O meu filho mais velho começará a ter, na próxima semana, aulas de guitarra. Se a coisa for
levada mesmo a sério, poderemos alugar uma guitarra ou facilmente comprar uma em
segunda mão.
Este sistema faz toda a diferença porque, desde que vivo na Holanda, terminou o pesadelo do
início do ano. Tudo se passa com maior tranquilidade, não há a febre do "regresso às aulas do
Continente" e os miúdos e os pais são muito menos pressionados. De facto, noto que há uma
grande diferença se compararmos o nosso país e a Holanda (ou com outros países do Norte da
Europa, onde tudo funciona de forma idêntica). Usar ou comprar o que quer que seja em
segunda mão é uma atitude socialmente louvável, pelo que existem mil e uma opções. Não só
se aprende desde cedo a poupar e a reutilizar, como a focar as atenções, sobretudo as dos
mais pequenos, nas coisas realmente importantes.
Regressar à escola é muito bom, para os miúdos, mas também para as famílias.

+ Faça do VER a sua homepage

EDUCAÇÃO

“Um Estado sem escolha é uma prisão”
Para os pais e estudantes, a escolha da escola “aparece como um instrumento de dinamização da
qualidade” e de “diversidade e multiculturalidade” da oferta educativa. Para os professores,
garante a escolha “de diferentes métodos de ensino” segundo as suas convicções, a mobilidade
em termos de emprego e o mesmo regime profissional, em escolas privadas ou estatais. Em
entrevista ao VER, o professor Frans de Vijlder defende que na Holanda, país pioneiro no princípio
da liberdade de educação, a evolução do sistema educativo ao nível da autonomia financeira,
pedagógica e curricular das escolas tem sido acompanhada por uma crescente responsabilização
das mesmas
POR GABRIELA COSTA

O Fórum para a Liberdade de Educação (FLE) trouxe a
Portugal, no passado dia 29 de Fevereiro, dois especialistas em
direito da educação e em financiamento de políticas sociais, que
vieram explicar a estrutura e as regras de funcionamento do
sistema educativo holandês.
No encontro “Educação na Holanda – Um modelo social de
serviço público com fornecimento privado”, promovido pelo FLE,
Paul Zoontjens, do Conselho de Educação da Holanda e Frans
de Vijlder, professor na Universidade de Arnhem-Nijmegen,
corroboraram a ideia “existente em Portugal” de que neste país
o sistema público tem conseguido manter a sua qualidade,
podendo concluir-se, segundo o FLE, que “isso se deve a uma
enorme flexibilidade e avaliação rigorosa do sistema e ao
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inexistente preconceito entre escola estatal e privada”.
Na Holanda o financiamento é atribuído à escola que melhor presta o serviço público, conforme a
convicção dos pais, mesmo que se trate de uma escola privada. A aceitação de que as escolas não
são neutras e que os professores devem ter liberdade para expressarem as suas convicções,
exigindo igualdade de tratamento entre escolas e professores, levou a uma grande dinamização e
variação de escolas, concluíram ainda os especialistas.
No entanto, e segundo sublinha o FLE, “embora apenas um terço dos holandeses se
auto-interpretem como crentes, dois terços colocam os filhos em escolas religiosas, porque
querem dar uma educação aos filhos assente em valores".
Valores que apelam à liberdade num sistema “muito claro e simples no seu funcionamento”,
defende a organização.

Gestão cabe às escolas
Em 1917 foi implementado na Holanda o princípio de igual financiamento para todos os alunos,
mesmo que frequentassem escolas que não fossem do Estado. Desde então, o sistema de ensino
neerlandês acolhe a liberdade de educação como um conceito que abrange a liberdade de ensinar,
a liberdade de abertura de estabelecimentos de ensino e a liberdade de escolha da escola pelos
pais. Sem grandes reformas e sobressaltos, a Holanda tem mantido uma elevada eficiência

educativa, considera o FLE. Os jovens holandeses vêm apresentando, consistentemente, bons
resultados em testes internacionais como o PISA e o TIMMS, sem que isso represente um grande
esforço financeiro para o país em termos de PIB.
Dando resposta às necessidades educativas, ao longo do tempo, as regras de financiamento foram
actualizadas, reformularam-se políticas educativas de controlo de qualidade, institucionalizaram-se
regras para a formação e avaliação de professores e desenharam-se novos instrumentos para
maior transparência do sistema. Neste percurso, o Estado libertou-se da gestão das escolas para
se concentrar na aferição da qualidade educativa e na supervisão do sistema educativo no seu
todo.
Em 2008, o Governo implementou o programa “Continuing Improving”, que tem como objectivo
transformar as más escolas em boas escolas e as boas em escolas ainda melhores, incidindo
sobretudo na aplicação de novas regras para a contratação e formação de professores e no reforço
da transparência e prestação de contas.
Em entrevista ao VER, Frans de Viljder, professor de Governance e de Dinâmicas de Inovação nos
Sectores Sociais, na Universidade de Arnhem-Nijmegen (Holanda), sublinha que embora a
implementação da liberdade de educação naquele país tenha sido consagrada para a pacificação
das diversas religiões, “o princípio tem vindo a ser adaptado e foram sendo introduzidos
mecanismos que demonstram as preocupações de equidade no sistema. Com uma ponderação no
financiamento a alunos de extractos sociais mais baixos ou com necessidades especiais”.

A Holanda dispõe de um dos mais antigos sistemas nacionais educativos do
mundo baseados na liberdade de educação. Quais são as principais
características deste sistema educativo e que evolução teve, em quase 150 anos?
Ao longo destes 150 anos o sistema vem assentando na liberdade de educação, com o
financiamento igual por aluno em qualquer estabelecimento de ensino, seja ele do Estado ou
privado. O modelo assenta na liberdade de ensinar e na liberdade de constituição de
estabelecimentos de ensino, de acordo com a convicção filosófica ou método pedagógico.

“O estabelecimento
de um custo de
financiamento por
aluno em todas as
escolas públicas e a
introdução de mais
escolas privadas
financiadas com
fundos públicos
trariam maior
dinâmica ao sistema
educativo português”

Este sistema, mantendo os seus pilares, tem evoluído no sentido de
uma crescente autonomia financeira, pedagógica e curricular das
escolas, acompanhada de uma, igualmente, crescente
responsabilização das escolas. O facto de o Estado/Governo, atribuir
esta autonomia e responsabilização, leva por exemplo a que o hoje
existam os corpos administrativos e de gestão das escolas, que são
responsáveis pela concretização dos ambiciosos planos
estabelecidos para as suas escolas e que aparecem como as
entidades negociadoras com os professores e sindicatos.
Esta camada de administrações escolares permite que o Governo se
concentre cada vez mais na qualidade e na avaliação de escolas, e
que possa introduzir, de forma flexível e atempada, instrumentos
que melhoram a transparência e a escolha da mesma.

E quais são as grandes vantagens dessa escolha, nomeadamente para os
estudantes, para os pais e para os professores?
Em primeiro lugar, cumpre destacar que a liberdade de escolha é uma consagração de um Direito
Humano Universal, antes de mais. Para os pais e estudantes, a escolha da escola aparece como
um instrumento de dinamização da qualidade e como um veículo para a existência de uma oferta
educativa variada, espelhando a multiculturalidade própria da sociedade actual.
Para os professores, garante que estes encontram escolas onde podem ensinar de acordo com as
suas convicções e com livre expressão das suas opiniões, aumenta a possibilidade de trabalharem
em escolas com maior diversificação e de escolherem diferentes métodos de ensino. Por fim,
garante aos professores das escolas privadas e estatais o mesmo regime profissional,
aumentando, assim a sua mobilidade em termos de oferta de emprego.

De que dados dispõem que corroborem o princípio de que a liberdade de

educação é um meio de aumentar a competitividade entre os sistemas escolares?
Na medida em que o Estado financia todos os alunos e que o financiamento segue o aluno, as
escolas têm todo o interesse em organizar planos curriculares atractivos para manterem ou
captarem mais estudantes.
É assim que na Holanda, no sistema de serviço público que é composto por 2/3 de escolas
privadas, encontramos escolas de serviço público que seguem diferentes métodos de ensino, que
oferecem diferentes currículos (alguns mais vocacionados para as artes, outros para as ciências ou
para o desporto) e até muitas escolas bilingues: as mais comuns são holandês/inglês,
esperando-se para breve a abertura da primeira escola holandês/chinês. Ou seja, na Holanda o
sistema de serviço público consegue preparar os seus jovens para um ambiente internacional, sem
ser preciso o recurso às chamadas escolas de elite. Em consequência, na Holanda não existe
espaço para um mercado de escolas privadas, no sentido de escolas que recebem propinas e que
podem fazer lucro, porque as escolas públicas competem entre si.
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Como comenta a afirmação, “originalmente, a liberdade de educação na Holanda
não se baseou tanto em princípios liberais de equidade, mas antes na liberdade
religiosa” (Patrinos, 2002)?
É um facto histórico que a implementação da liberdade de educação na Holanda foi consagrada
para a pacificação das diversas religiões. Acontece que, embora esta tenha sido a sua raiz
histórica, o princípio tem vindo a ser adaptado e foram sendo introduzidos mecanismos que
demonstram as preocupações de equidade no sistema (com uma ponderação no financiamento a
alunos de extractos sociais mais baixos ou com necessidades especiais).
Hoje, os holandeses apreciam o seu sistema de ensino, e encaram a escolha como um direito
inquestionável, aceitando com naturalidade que a concorrência entre escolas as obriga a melhorar
continuamente e a encontrar uma identidade própria.

Numa Europa a braços com tantas dificuldades e com um sistema de Segurança
Social em perigo, quais são os argumentos de peso que sustentam os benefícios
da liberdade de educação?
O argumento mais forte e sólido é o de que a escolha da escola é uma condição para a
manutenção do Estado Social e da democracia, por si só. Um Estado onde os pais não têm
escolha, facilmente se torna numa prisão em que os sindicatos e o Estado dominam a educação. É
um Estado democraticamente imperfeito, na medida em que não educa os seus cidadãos para a
escolha, para serem livres politicamente e independentes do Estado. Por outro lado, um sistema
com escolha da escola, pelo seu dinamismo e prestação de contas, tende a ser mais social na
gestão do dinheiro dos contribuintes.

Como sabe, Portugal vive a pior recessão dos últimos trinta anos. As escolas
privadas são dispendiosas e recebem poucos financiamentos estatais. Já as
públicas têm de lidar com orçamentos baixos, um número crescente de alunos e
professores desmotivados. Não se podendo comparar as situações portuguesa e
holandesa, o que aconselharia Portugal a fazer em matéria de educação?
A crise pode ser o momento e a oportunidade para se melhorar o sistema. Sem conhecer bem o
sistema, sugeriria o seguinte: o estabelecimento de um custo de financiamento por aluno (tendo

em conta a sua origem social) em todas as escolas públicas e a introdução de mais escolas
privadas financiadas com fundos públicos, para trazerem maior dinâmica ao sistema público
português. Simultaneamente, a introdução de um sistema de prestação de contas mais rigoroso e
transparente sobre os resultados das escolas e projectos educativos. Pais, alunos, cidadãos
começariam a querer ter voz e a querer saber porque algumas escolas produzem bons resultados
e outras, sistematicamente, maus resultados.
Depois, legislaria no sentido de um reforço da gestão e administração das escolas, que passariam
a tratar de toda a gestão de pessoal nas mesmas. Incentivar estas administrações escolares para
fazerem a distinção entre bons e maus professores dignificaria socialmente a profissão e seria um
estímulo para que estes se sintam incentivados.
Se o custo por aluno for correctamente estabelecido e as medidas de prestação de contas e
transparência rigorosas, o sistema de serviço público melhorará e no seu todo poderá ficar mais
barato do que o actual.

Quais são as principais características do programa holandês “Continuing
Improving”?
Todos temos consciência que, no mundo globalizado de hoje, mesmo os sistemas com melhores
resultados são confrontados com desafios permanentes para a formação dos jovens, que tem de
ser de excelência. É por isso necessário estar sempre a melhorar, o que implica intensificar a
formação para termos cada vez melhores professores, dando-lhes os incentivos e a
responsabilidade necessária.
Ao mesmo tempo o Estado tem de melhorar os sistemas de avaliação da qualidade, de supervisão
e monitorização das escolas e de apoio às que estão em dificuldade. É impressionante verificar a
rápida boa resposta das escolas: todos os anos temos escolas com resultados a matemática e a
português abaixo do mínimo nacional. É-lhes apresentado um plano de recuperação, estudado
para cada uma delas, que as escolas aceitam e cumprem com altas expectativas e com a
consciência de que, se no prazo de dois anos não regressam a resultados positivos de forma
sustentada, o Estado terá de as encerrar. Graças a esta medida, muito poucas escolas têm sido
encerradas e mantemos boas escolas.

A Internet está a alterar, para o bem e para o mal, as capacidades cognitivas das
crianças. Muito especialistas dizem agora que os sistemas educativos terão de
ser actualizados drasticamente, para corresponder às novas realidades que
definem este novo ambiente intelectual. Qual é a sua opinião?
É claro que temos esse debate na Holanda. Enquanto, os conservadores apostam tudo na leitura e
na matemática, outros, ‘the new millennium learners’, apontam para a importância noutras
competências e atitudes. Não se sabendo a melhor solução, até nisso a diversidade de escolas e
os estudos com monitorização dos resultados ao longo da vida ajudam o Estado a encontrar
caminhos.

Um especialista em financiamento de políticas sociais
Frans de Vijlder é professor de Governance e Dinâmicas de Inovação nos Sectores Sociais, na
Universidade de Arnhem-Nijmegen. Doutorado em Economia e Planeamento da Educação, é
presidente do Conselho Consultivo sobre Modelos Experimentais de Concorrência de Mercado no
Ensino Superior.
Especialista em financiamento de políticas sociais, este holandês com vários livros e papers
publicados é também editor da NTOR (Revista de Direito e Política de Educação) e da TH&MA
(Revista de Administração no Ensino Superior).
De Vijlder exerceu ainda vários cargos de consultoria e de direcção no ministério da educação
holandês.

Funding and Governance Dynamics in Dutch
Primary & Secondary Education

Frans J. de Vijlder

The aim of my presentation






The Dutch system may provide a good basis for
necessary innovations,...
… but the Netherlands is neither the ‘choice and
private education-paradise’, nor an ideal example.
Your historical, cultural and social roots and policy
tradition are always a first cornerstone. What fits
best?
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Some Statistics Netherlands
Statistic
Land (1000 sq km)
Population (millions)
Population 0-14 (thousands)

NL
34
17
2.864

GDP/Head k€
Exp. per student PE k€
Exp. per student GSE k€
Education Exp. % GDP

42.5
5.7
8.5
5.3

Education Budget Billions €

33.6

Key Data Dutch PE and GSE
PE

GSE

Students x 1000

1.646 (1.534 BE) 939

Schools

7.481 (6.849 BE) 659

School Boards Pu+Pr

1225

346

Personnel x 1000 FTE

133 (105 BE)

88

Total public expenditure M€

10.107

7.055

8.264

5.453

Of which Personnel M€
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Structure of Dutch Education
Secondary Education
 Vocational preparatory
education (VMBO)
 Senior general
secondary education
(HAVO)
 University preparatory
education /
Gymnasium (VWO)
 Special forms
Primary Education
 Basic Education
 Special Education
Source: Wikipedia
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Pillarisation: history & policy tradition


1815 Kingdom of the Netherlands



Domination by secular protestants



•

centralisation

•

value conflict (e.g. separation Belgium)

1848 onward: Schools dispute, increasing number of
private religious schools



1917 pacification: equal footing



two thirds of al schools are private-publicly funded

Schools by religious denomination
Public – Municipal
Roman Catholic
Secular Protestant

PE
33
30
26

GSE
29
24
19

General Private
Orthodox Protestant
Multi-religious
Other

7
3
1
1

15
2
10
2
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Governance & Innovation Dynamics in the
Social Sectors - Frans de Vijlder

Funding until the 1980’s
 National Constitution guarantees equal funding
 Supposed detailed regulation regarding funding
 Local authorities: every payment to public
community schools over and above Nat-grant also
to private schools
 Rigid, cost-ineffective: open end funding of salary
cost  detailed regulation of teaching staff policy 
no alternative spending possibilities for schools

Development since 1980’s
Year

Event

1988

‘School on the way to 2000’, schools should bear more
responsibility, enhanced steering power, elbowroom

1992

Personnel Formation Budget System: restricted flexibility
in personnel budget spending, complex system

1994

‘Scheveningen Agreement’: more powers for schools,
integral responsibility for school boards (quality control,
budget), block grant funding

1995

School as a learning organization/Quality act

1996

Block Grant Funding in GSE

2001

New principles for supervision by the inspectorate

2006

Block Grant Funding in primary education
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Governance & Innovation Dynamics in the
Social Sectors - Frans de Vijlder

General principles of funding
 Formula funding, parameters determine amount
 Block grant: board can, in principle, spend as they
see fit
 Personnel & material interchangeable
 Municipality is responsible for buildings
(increasingly: decentralization of the money to
school boards)
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Governance & Innovation Dynamics in the
Social Sectors - Frans de Vijlder

Current funding model PE, main indicators
a. Amount per student 4 – 7 years, partly fixed amount, partly
student age-dependent
b. Amount per student 8 – 12 years, partly fixed amount, partly
student age dependent
c.

a & b weighted with average age of the teachers in the
school (school average salary cost to national average)

d. Add on per school for management & support
e. Small schools add on for schools smaller than 145 students
f.

Weighted funding: depending on social background of
students

g. Extra amount for special needs students
h. Material budget model (square metres, number of students,
etc., about 15% total budget)
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Dutch educational system
Publicly funded education (36 Billion pro year = 6,6% GDP)
• Primary education (from 5 to 12 y.)  1,65 Million pupils, 8,000
schools, from which 1/3 state schools and 2/3 non state
denominational schools (distinctive from private schools)
• General secondary education (from 12 to 18y.)  940 thousand
pupils, 690 schools, from which 1/3 state schools and 2/3 non state
denominational schools
• Secondary vocational education (from 16 to 20 y.)  530 thousand
pupils, 43 institutions, all non state institutions
• Higher education (from 18 y.)  660 thousand students
• 14 universities, three of which are of a non state character
• 42 non-university HE institutions, all non state institutions

Public / private system of The Netherlands
1. State education (or public education):
• State schools (public law schools) of primary and general secondary
education are provided by the municipalities
• State universities have been enacted by law
2. Non state institutions (which are publicly funded) from primary up to
and higher education are provided by legal persons according to
private law of a non profit character, such as associations or
foundations
3. Private education, not publicly funded, is organized by natural
persons or legal persons. There is private education in institutions (from
primary up to and higher education) that are legally recognized by
government and those that are not legally recognized

Possible references to freedom of education
Four different references (Charles Glenn / Jan De Groof, Balancing Freedom,
Autonomy and Accountability in Education, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 5):

1.The pedagogical style through which instruction is provided (see f.i.
the antagonism between “free” and traditional education)
2.The freedom of the individual teacher to express his or her views in
the classroom (the concept of academic freedom, “pedagogical
freedom”)
3.The freedom to operate schools according to a distinctive
understanding of education (f.i. Christian schools, Muslim schools,
Steiner schools, et cetera)
4.The freedom of parents to choose education and teaching in
conformity with their own religions and philosophical convictions (Art.
2, First Protocol, ECHR)
5-Mar-12
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Dutch constitution: Freedom of Education
Emphasis on 3. The freedom to operate schools according to a
distinctive understanding of education
According to art. 23 of the Dutch Constitution non-governmental groups
have the right
a)to establish non state schools, that are eligible to government funding
according to the same standards as state schools (freedom of
establishment / vrijheid van oprichting);
b)to elaborate distinctive religious or philosophical opinions in the
education at that schools (freedom of worldview / vrijheid van richting);
and
c)to organize these schools as they wish, including the choice of
materials and teachers (freedom of organization / vrijheid van
inrichting).

Dutch constitution: Fr. of Establishment (a)
Legal requirements with respect to basic schools (primary education):
•

Application sent by a legal person

•

Sufficient number of pupils considered to visit the new school over
5 years (minimum = 200 pupils, Amsterdam: 320 pupils)

•

Worldview (religious or philosophical conviction) that is sufficiently
spread and institutionally anchored in Dutch society

Legal requirements with respect to their functioning:
•

Meeting legal standards concerning quality education, such as end
term results of language and mathematics

•

Meeting legal standards concerning financial and governance
integrity

•

Not having been for a longer period under the prescribed number of
pupils (from 23 to 200, dependant on the density of the area)

Dutch constitution: Fr. of Worldview (b)
• Elaboration of religious or philosophical convictions in education.
What is meant by that?
• Worldview concerns an orientation towards a certain conviction
in instruction and education. Is more than praying in school or
having the subject religious education  it concerns all activities
• Only the ones recognized by law: Roman-Catholic, Protestant
(holds several different worldviews), Muslim, Jewish, Hindu,
Steiner schools and general neutral schools.
• The Catholic, Islamic, Jewish and Hindu worldviews are
considered to be undividable: no recognition of ‘streams’
• Not including educational or pedagogical opinions, such as
Freinet, Montessori, Jenaplan or Dalton
• Bearer of this freedom is the board, the legal person

Dutch constitution: Fr. of Organization (c)
• Freedom of governance of schools within legal framework:
• Prescription of ‘participation council’, in which teachers, parents
and (or) pupils are represented
• Prescription of division (within the legal person that rules the
school) between governing body and supervisory body
• Freedom of selection of teachers, as long as it is reasonably
required by the religious or philosophical foundation
• Freedom of selection of pupils in case of an explicit worldview that
by its nature justifies selection and that is elaborated in a consistent
school policy of selection
• Freedom of choosing teaching materials, such as text books and to
operate via pedagogical methods, et cetera

Dutch constitution: State school Education
• In every municipality; founded by state
• Neutrality: assignment to pay attention in education – in an equal
manner – to the variety of religious and philosophical streams in
Dutch society
• Generally accessible for everyone: no selection on philosophical or
religious grounds allowed
• Parents have the right to organize religious or philosophical lessons
in the state school, given by professional teachers. In primary
education the state pays for these lessons
• Just like non state schools, state schools enjoy pedagogical
freedom: they have the right to choose their own teaching material,
to maintain pedagogical rules within the school and to operate from
a certain educational and/or pedagogical conviction (see also next
slide)

School curriculum: involvement of State
National rules concerning curriculum of primary and general secondary
education in (non) state schools:
•

Prescription of core subjects in the law

•

Prescription of minimum hours of instruction time

•

Provision of educational attainment targets, to be reached at the end
of basic education (8 yrs.) and first 3 years of secondary education

•

Results in language and mathematics at the end of basic and
secondary education, that at least meet the national average

•

Upcoming: mandatory national test for every school and every pupil
at the end of basic education

•

National exams at the end of secondary education (beside school
exams) (4, 5 or 6 yrs, dependent on type of school)

The role and position of the teacher
• Teachers in state and non state schools enjoy substantially the
same labour rights, salary and labour circumstances. Equal
treatment is guaranteed by the constitution and the laws.
• Teachers have to be qualified by a diploma of a Dutch teacher
training institute. Foreign diplomas need to be officially recognized
• In special circumstances unqualified teachers are allowed, but only
temporarily and under the condition that they qualify within 2 years
• Beside qualification, teachers must maintain their knowledge and
abilities by regular schooling. Duty of school boards to facilitate
• Teachers have legally no specific competences, the school board is
also in educational affairs the competent body. There is some
movement in this field, because of the debate about the
professionalization of teachers

Inspectorate and quality education
• Legal duty for every school to take care of quality assurance
• Self evaluation, internal accountability
• Visitation by peers (secondary education)
• Inspection of every school once in 4 years
• In meantime: so called “risk oriented supervision” by Inspectorate
• Monitoring quality education by means of test results, documents
and own system of quality assurance
• When there is reason to worry  school visit and occasionally
improvement plan on which school and Inspectorate do agree
• When there is positive impression the school’s quality education
 no further actions required

Curriculum autonomy: role of field / schools
• Schools have a limited choice (by time and educational capacity) to
provide ‘own’ subjects or to design education in their ‘own’ manner
• The legal attainment targets are an incentive to competing editors of
school books to compose and design attractive material for the
schools. This leads to two consequences:
• The school books are the actual translation of the attainment
targets into education activities for every school year
• School can choose their favorite books on a market
• Accountability concerning results  a recent development: strong
interference by government in order to improve quality of education
in so called basic subjects: mathematics (calculation) and language
• Improvement of quality by levelling up national exams and
introducing national tests

Fr. of choice: the position of parents 1
• Motives  a majority of Dutch parents chooses for quality education
and a good, solid and safe school climate
• Most parents can choose for school they wish in the neighbourhood.
For parents who have specific, convictional choice for a school of a
certain denomination that is situated far away, can ask support from
the municipality with respect to the transport of the child
• Choice is supported by information:
• By government, which publishes every year a “Quality Map”
about all schools in secondary education
• By schools, which are obliged to adopt a school plan and a
school guide (in fact an internet site) in which detailed
information about the school and its performances is laid down

Fr. of choice: the position of parents 2
• Parents are represented in the participation council of the school,
that advises and co-decides on certain issues with the school board
• Parents can form a parent’s council at the school, which mostly is
involved with information exchange, the support of the school
personnel and the organization of indoor and outdoor activities
• Every must have an independent complaint’s committee to which
parents, pupils, teachers can apply a complaint about the behaviour
of school officials
• Freedom of choice is limited by selection instruments of schools

ECHR: Fr. of Choice, right and tensions (1)
• For long time considered to be ‘organic’ part of ‘national’ freedoms of
worldview and of establishment. Historical roots in 1848 and 1917.
• Tension between ‘national’ freedoms and ECHR:
• Very difficult to establish new schools nowadays  education of
choice has in most cases to be realized in existing schools
• When there is a chance to establish a new school the choice is
limited to convictions that do not include pedagogical or
educational motives or opinions  f.i. parents who want to have
a new Freinet school cannot realize their right directly
• In reality, a lot of boards of (non) state schools select pupils by
reasons of size capacity, of geographical spreading of pupils
over their schools or because of SEN or behavioural problems

ECHR: Fr. of Choice, right and tensions (2)
Tension between ‘national’ freedoms and ECHR (sequel):
• Problems with Islamic schools
• Quality education  ‘black schools’, language problems
• Governance integrity  incidents with bad management
• Danger for democracy and rule of law?
• Division between ‘white’ and ‘black’ schools. Division along lines of
non-western, ethnic and socio-economical background. Highly
concentrated in big cities: Rotterdam, Amsterdam, the Hague and
Utrecht
• Governmental policy of quality education (Lisbon Targets) is
perceived to go deep into school process and school organization

What do Dutch appreciate in their system?
• Decentralized model:
• Majority of non state schools in primary + secondary education
• Absence of detailed national curriculum
• Pedagogical freedom of state and non state schools
• Freedom of organization of non state schools
• Trend to privatization of the governance of state schools
• Strong involvement of pupils and parents in the primary process
in and organization of schools
• Variety of denominations and ‘climates’
• Quality and accessibility of education
• Although eternal matter of concern: the innovative power of system

2 examples PE compared: Leertij and Conexus
Statistic

Leertij

Conexus

Area

Rural, shrinking

City, Nijmegen

# schools

29

29

# students

2700

9000

Teachers & staff

300 (230 FTE)

900

Average # students per school

100

300

Budget M€

12.6

34.5

Budget/student €

5,000

3,833
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Current funding model GSE
a. Variable amount per school type (vmbo, havo, vwo)
b. Complexity factor depending on number school
types
c. Amount per student per school type
d. Special need students
e. Average age of teachers (average salary cost)
f.

Staff & general supporting staff

g. Material budget (amount per school type and
amount per student per school type)

Complex system: simplification under way
2
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Euros for teaching staff per student

Amount per student in different situations GSE

# students

3
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Example: biggest GSE School board

4

Parameter (2009)

Value

Total number students

61,648

Schools

33 (152 – 4,006 st.)

Locations (Instruction Buildings)

85 (34 – 2,320 st.)

Personnel (total)

5,666 FTE

Teachers

4,414 FTE

Budget personnel

337 m€

Total budget

419 m€

Governance & Innovation Dynamics in the Social Sectors Frans de Vijlder

It is not just the funding model…





School boards bear full responsibility:
professionalization of the governance
Scaling up to share risks and to enhance efficiency
More attention to results & public value, also in the
Inspectorate



Legitimization of decision making



Accountability to the community



More attention to ‘business-like’ organization



Public school governance becomes private-like

School boards seek: prestige maximization
5

Governance & Innovation Dynamics in the
Social Sectors - Frans de Vijlder

conflict minimization

Professionalization of the governance

 Good governance codes
 Act Good Education, Good Governance
 Main principle: separation of executive
and supervising powers
 Empowering Governing and Supervising
boards is no easy job…
 ‘Horizontal’ accountability

6
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Scaling up: beyond one school-one board model
Schools/
Board
1
2-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31+
Total

7

Boards

562
230
189
100
61
37
20
20
1.219

% Boards Schools % Schools

46,1%
18,9%
15,5%
8,2%
5,0%
3,0%
1,6%
1,6%
100,0%

562
728
1.571
1.356
1.064
840
558
837
7.516
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Students %Students

7,5% 127.166
9,7% 175.145
20,9% 349.535
18,0% 285.373
14,2% 235.556
11,2% 179.607
7,4% 107.714
11,1% 198.849
100,0% 1.658.945

7,7%
10,6%
21,1%
17,2%
14,2%
10,8%
6,5%
12,0%
100,0%

Number of boards

Decreasing number of school boards GSE

Year

8

Governance & Innovation Dynamics in the Social Sectors Frans de Vijlder

Beyond the one school – one board model
Small

Large
School
Board

▪
▪
▪

1-5 schools
Tended to be run by volunteers
with limited professional
experience
Also have been shown by
inspectorate to be heavily
represented amongst weak
schools

School
Board

▪
▪
▪
▪

Source of the picture: World bank/CFBT
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20 - 60 schools (PE)
Tend to be professionally run
Have been condemned by
some for having monopoly
power
Have been condemned of
bureaucracy and power play

Public & private schools and boards
School
Private

Public-Municipal

School Board

Yes
Common arrangement,
tend to become more
private-like governance
structures

Public

Yes

Private

Most common
arrangement, often tend
to contain more
denominations

Source of the picture: World bank/CFBT
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Yes
An increasing number of
Municipalities have asked
Private School Boards to
oversee public schools

A typical governance structure
Board of Supervisors
Central
representative
advisory body

Governing Board
Supporting staff
Fin, Qual, HRM,
…

Representative
advisory body
Representative
advisory body
Representative
advisory body
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Advisory board of school
directors
School 1
School 2
School x

Internal allocation practice

 Boards are reluctant to make bold choices
 Political pressure to spend on teaching staff
 Dispute on reservations/asset management
 Financial competences/financial
management not too well developed
 Boards perceive/want to see less elbowroom
than they in fact have
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Development of Inspectorate
Year

Development

1994/95 Schools become responsible for Quality Control & Self
Evaluation, but no change in the style of inspectorate
2000

Draft first School Inspectorate Act: more attention to
Quality and Results at school level, less to input/process

2005

Trials towards proportional inspection: if the school
effectively evaluates itself, the inspection takes it in
account

2011

New governance and inspectorate acts  enxtension of
the intervention pyramid bad schools can be ‘closed’
(intelligent policy or symbol policy??)

2011/12 Indicatorism and Public Value, Social significance Debate
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Advantages


Intermediate organizing layer of school
boards



Governance dynamics, network governance



Choice options release… even if not utilized



Efficiency
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Concerns
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People dislike/mistrust large scale and
‘managers in education’, rightly?
Saturated system: no chances for
newcomers…
Transaction costs and legitimacy
Scandals contaminate: blaming and
shaming climate
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