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Van de hoofdredacteur

Het artikel in TEO 3 over de samenwerking van 
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 
met het commerciële Lyceo, marktleider in 

commerciële huiswerkbegeleiding en examentrai-
ning, heeft veel losgemaakt. Want de HAN is niet 
de enige onderwijsorganisatie die samenwerking 
zoekt met het commercieel onderwijs, merken veel 
lezers op. 
Tal van andere onderwijsbesturen doen hetzelfde. 
Het lijkt ook zo aantrekkelijk. Haal een commerciële 
onderwijsaanbieder in huis en je kunt er snel wat 
nijpende problemen mee ‘oplossen’. Denk aan de 
hoge werkdruk waar leerkrachten mee kampen, het 
grote lerarentekort of de druk van veel ouders, die 
liever praktische examentrainingen voor hun kinde-
ren zien dan echte, inhoudelijke lessen. Het gaat 
immers om het papiertje, het diploma.  
Iedereen tevree? Niet de redactie van TEO. Wij wil-
len vooral goed en inhoudelijk (economie)onderwijs. 
Maar er lijkt een soort sluipende commercialisering 
van het onderwijs plaats te vinden. 
Nu weer via het NPO, het Nationaal Programma On-
derwijs. Van de naar schatting 90 miljoen euro die 
onderwijsminister Arie Slob de komende 2,5 jaar 
ter beschikking stelt om de negatieve gevolgen van 

de coronapandemie op ons secundair onderwijs op 
te vangen, zal zo’n 60 miljoen naar commerciële in-
stituten gaan die schaduwonderwijs bieden. 
Het is hoog tijd om daarover een politieke discus-
sie aan te zwengelen, dat is tot op heden nauwe-
lijks gebeurd. Wij duiken daarom dieper in de slui-
pende vercommercialisering van het onderwijs, en 
richten onze pijlen op het aanvullend privaat onder-
wijs, bijna-monopolist Lyceo met name. 
Lyceo is een bedrijf dat zich bewust lijkt af te slui-
ten van de buitenwereld, zelfs de officiële woord-
voerder is nauwelijks te bereiken. En de organisa-
tiestructuur valt alleen via een omweg te 
reconstrueren: het is een conglomeraat van bedrijf-
jes onder eigen naam, en 44 afzonderlijke bedrij-
ven, met kleurrijke namen als ‘Juffrouw Julia’. Wie 
er de touwtjes in handen heeft, is niet bekend. 
Uiteindelijk is samenwerking met Lyceo voor het on-
derwijs een slechte deal. Het holt de structuur van 
ons publieke onderwijs uit. En niet zelden komen 
leerlingen van een koude kermis thuis. Eindexa-
menleerlingen die menen snel nog wat kennishia-
ten weg te kunnen werken, stellen vast dat hun be-
geleiders, aangestelde werkstudenten, inhoudelijk 
weinig te bieden hebben. Prijselasticiteit, huh?!!

Aart Verschuur

Sluipend


