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Laat geen enkel talent 
 verloren gaan
De actualiteit van sociaal-democratische onderwijsidealen

Het Nederlandse onderwijs scoort onvoldoende en de sociaal-democraten 
hebben het gedaan, aldus de communis opinio. Greetje van den Bergh 
relativeert de commotie: in naoorlogs Nederland groeide de sociale 
mobiliteit zeer sterk, mede dankzij gedurfde keuzes in het onderwijsbeleid. 
Nu is het zaak eenzelfde politieke moed te tonen bij de aanpak van de meest 
schrijnende kwestie in ons huidige onderwijs: segregatie naar kleur. ‘Het 
is nog altijd een sociale én een democratische opdracht om persoonlijke 
ontplooiing en volwaardig burgerschap binnen ieders bereik te brengen.’ 

greetje van den bergh

‘De overheid’, zo sprak commissievoorzitter 
Dijsselbloem met een grafstem, ‘heeft haar 
kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit 
van het onderwijs, de afgelopen jaren ernstig 
verwaarloosd. Dat is de belangrijkste conclusie 
van de parlementaire onderzoekscommissie 
die onderzoek deed naar de onderwijsvernieu
wingen die sinds begin jaren negentig zijn 
doorgevoerd.’1 Het was een hard verwijt. Op de 

achtergrond werd het door een verslaggever, 
die per ongeluk ook via het luidsprekersysteem 
in de oude zaal van de Tweede Kamer te horen 
was, simultaan vertaald in onze hedendaagse 
gewonemensentaal: ‘Kortom, de politiek heeft 
er een zootje van gemaakt...’ Geert Wilders, aan
wezig in de zaal, kwam grijnzend in beeld.
 Dat het garanderen van de kwaliteit van het 
onderwijs behoort tot de verantwoordelijkhe
den van de overheid zullen weinigen betwisten. 
Maar over wat kwaliteit ís en hoe je die vaststelt 
bestaat minder overeenstemming. De commis
sieDijsselbloem toont zich een kind van haar 
tijd als zij zegt dat de school er is om kinderen 
rekenen en taal (‘basisvaardigheden’) te leren, 
dat de overheid zich alleen moet bemoeien 
met het wat en niet met het hoe, en dat kwali
teit moet worden vastgesteld aan de hand van 

S&D4-v1.indd   11 25-03-2008   10:53:48



s& d  4  |  20 0 8

12

objectieve, meetbare eindresultaten. Maar de 
onderwijsonderzoekers en lerarenopleiders van 
de jaren negentig waren evenzeer kind van hun 
tijd toen zij de ‘pedagogische opdracht’ van het 
onderwijs, het bevorderen van ‘sociale compe
tentie’, als onderwijsdoel formuleerden.2 Met 
kracht van argumenten betoogden zij dat juist 
kwetsbare jongeren die competentie sterker 

zouden moeten ontwikkelen om adequaat te 
kunnen participeren in de complexe moderne 
samenleving. Vaardigheden, kennis en houdin
gen die meer bevoorrechte kinderen van huis 
uit meekregen, moesten ook via het onderwijs 
kunnen worden verworven. 
 Een tweede belangrijk element in de onder
wijsdiscussies in diezelfde periode waren de 
verwachtingen over de veranderingen die ict 
teweeg zou brengen in het traditionele onder
wijs. Clemens Cornielje, toenmalig onderwijs
woordvoerder van de vvdfractie, verwoordde 
die in 1997 in een toespraak voor de Universiteit 
Twente zo: ‘Anderzijds biedt ict uitzicht op 
spectaculaire onderwijskundige toepassingen.
(...) Een computer is een uiterst individueel 
hulpmiddel en zou zich kunnen ontwikkelen tot 
de privéleraar van elk kind. (...) De efficiëntie 
en de individuele benadering van de computer 
zou kunnen leiden tot een verlichting van de 
taaklast van de leraar, zodat deze zich beter 
kan concentreren op zijn of haar instructie en 
begeleidingstaken.’3

 Dat lijkt allemaal lang geleden. Inzichten 
die nadien verworven zijn, onder meer over 
de ontwikkeling van het brein van jongeren 
in relatie tot de manier waarop zij zich kennis 
eigen maken, lijken intussen gemeengoed. En 

met terugwerkende kracht lijkt nu iedereen 
al die tijd al te hebben geweten wat Sabine 
Roeser, docent filosofie aan de tu Delft, onlangs 
opmerkte: ‘Kennisoverdracht is de belangrijkste 
en tegelijkertijd meest verwaarloosde voor
waarde voor goed onderwijs. Op zichzelf zijn 
argumentatievaardigheden en het aanleren 
van een zelfstandige houding heel belangrijk, 
maar dat alles moet wel kunnen rusten op een 
degelijke basis. Hoe wil je als leerling ooit iets 
bijdragen als je niet weet wat er eerder gebeurd, 
bedacht en gezegd is? De allesoverheersende 
angst voor schoolsheid leidt in de praktijk tot 
amateurisme. Leerlingen worden noodgedwon
gen een soort autodidacten.’4 Let wel: Sabine 
Roeser is Duitse, en praat over haar eigen vwo
tijd in NordrheinWestfalen. De ideeën van eind 
jaren tachtig en begin jaren negentig ¬ het zal 
voor sommigen een troost, voor anderen een 
teleurstelling zijn ¬ waren niet zo specifiek 
Nederlands, laat staan zo specifiek van de PvdA, 
als vaak wordt gesuggereerd.5

 En dan is er nog een derde kwestie die in de 
tijd varieert en door het aanbrengen van een 
striktere scheiding tussen inhoud en vorm 
niet wordt opgelost. Is ‘excellentie bevorderen’ 
een nagestreefd onderdeel van kwaliteit? Dat 
betekent onvermijdelijk het stimuleren van 
homogene groepen en een grotere afstand tus
sen het laagste en het hoogste niveau. Of, zoals 
Margo Trappenburg het formuleert in haar 
column over de wet van Baumol: ‘Meer aandacht 
voor getalenteerde leerlingen? Prima, maar mag 
het gemiddelde spellingsniveau dan een beetje 
omlaag?’6 Is ‘zo veel mogelijk zorgleerlingen in 
het regulier onderwijs houden’ een teken van 
kwaliteit? Dat betekent dat de goede leerlingen 
meer aan zichzelf worden overgelaten en excel
lentie niet actief wordt nagestreefd. Of dat, zoals 
in het vmbo, de toch al niet kansrijkste leerlin
gen daar de meeste hinder van ondervinden. 
Het onderwijs kan niet alles tegelijk zijn voor 
iedereen. ‘Als we’, zegt Trappenburg, ‘elke kwali
teitsslag in (...) het onderwijs blijven presente
ren als een winwinoperatie, zullen we telkens 
worden verrast door evaluaties waarin ons (…) 
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wordt uitgelegd waar en door wie de prijs is 
betaald.’ Kortom, we moeten keuzes maken en 
die expliciteren in onze definitie van kwaliteit. 

helder denken

‘Moet de politiek haar vingers nog wel branden 
aan grootschalige onderwijsvernieuwingen?’, 
vroeg commissielid Tofik Dibi tijdens een van 
de openbare hoorzittingen. Het klonk bijna als 
een retorische vraag, maar hij kreeg een serieus 
antwoord van de hoge ambtenaar die tegenover 
hem zat: ‘Onderwijs gaat over opvoeding en 
ontwikkeling van jongeren. Daar heb je een 
bedoeling mee en die hangt samen met wat je in 
de samenleving belangrijk vindt. Als de politiek 
daar geen richting aan geeft, zou ik niet weten 
wie dat wel zou moeten doen.’ Dat blijken Dijs
selbloem c.s. uiteindelijk met hem eens. Maar 
het is veelzeggend dat de vraag op deze manier 
werd gesteld. Of je er ‘je vingers aan kunt bran
den’ is een belangrijke afweging geworden bij 
politici, ook in de Tweede Kamer. Hoe staat het 
met de kiezersgunst, hoe reageren de peilingen 
¬ dat weegt vaak zwaarder dan de vraag: wat 
moet er gebeuren, welke keuzes maken we en 
hoe vervullen we naar behoren onze taak om de 
regering te controleren?
 Terug naar het wat en waarom van die 
belangrijke maatschappelijke rol van het on
derwijs. ‘Het is niet vergezocht’, schreef Marc 
Chavannes in nrc Handelsblad naar aanleiding 
van een artikel van Wouter Bos in s&d van 
februari, ‘om [naast inkomen, uitkeringen, 
pensioen, zorg] ook het recht op goed onder
wijs onder basisfatsoen te vangen.’7 Dat is waar, 
maar het raakt evenmin de kern van de relatie 
tussen politiek en onderwijs als de opvatting dat 
het onderwijs er is ten behoeve van de arbeids
markt. Onderwijs is van een fundamenteel 
andere orde omdat het de grondslag vormt van 
onze moderne democratie. De paradigmawis
seling die zich voltrok tijdens de Verlichting 
was immers dat de staatsmacht niet langer 
werd beschouwd als van God gegeven, maar als 
door ‘autonome individuen’ op grond van ‘het 

algemeen belang’ gewild. Maar die autonomie 
veronderstelt dat individuen daartoe bekwaam 
zijn: ‘Emancipation et autonomie sont les mots 
qui désignent les deux temps (...) d’un même 
processus’, aldus de BulgaarsFranse filosoof 
Tzvetan Todorov.8 Dat proces verloopt via de 
kennis die iedereen zich moet kunnen verwer
ven: via het onderwijs, dat toegankelijk moet 
zijn voor allen, dus gratis, maar ook verplicht. 
Want, schreef Condorcet, de grote achttiende
eeuwse pleitbezorger van openbaar onderwijs: 
‘Toutes les opinions ne se valent pas, et il ne faut 
pas confondre l’éloquence d’une parole avec la 
justesse d’une pensée. On accède aux lumières 
(...) en réunissant deux conditions: d’abord 
choisir des “hommes éclairés”, c’estàdire des 
individus bien informés et capables de raison

ner; ensuite les conduire à chercher “la raison 
commune” en les mettant (...) en situation de 
dialogue argumenté. (...) L’instruction publique 
leur apprendra à soumettre à l’examen libre leur 
propres convictions, à porter jugement sur elles, 
et eventuellement à les corriger.’9 Onderwijs 
moet er, vond Condorcet, niet op gericht zijn om 
mensen te vervullen van bewondering voor de 
bestaande wetten, maar hen in staat stellen die 
kritisch te bezien en te verbeteren.10 
 Goed geïnformeerd zijn, tot oordelen 
bekwaam, in staat tot kritische uitwisseling 
van argumenten: dat waren de voorwaarden 
tot actief burgerschap in een samenleving van 
autonome individuen. En dat geldt nog steeds, 
zoals ook filosoof Kees Kraaijeveld onlangs be
toogde: ‘Het leerdoel “helder en kritisch denken” 
ontbreekt bij mijn weten in alle eindtermen en 
competentieprofielen. Dat is jammer, want als 
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burgers iets zouden moeten leren, dan zijn het 
juist deze vaardigheden: helder denken, vraag
tekens zetten bij beeldvorming, en opnieuw 
een allergie ontwikkelen voor denkfouten als 
generalisaties en drogredenen.’11

 De sociale gelijkwaardigheid (égalité) die 
de Verlichting ook bepleitte, impliceerde dat 
zo veel mogelijk individuen in staat zouden 
worden gesteld aan dit actieve burgerschap deel 
te nemen. Maar de geschiedenis maakte geen 

haast: het duurde in Nederland tot 1919, en in 
België zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog, 
voordat het algemeen kiesrecht was ingevoerd. 
Intussen had, vooral onder invloed van de 
economische ontwikkelingen in de negentiende 
eeuw en de opkomende sociaaldemocratie, 
ook de parallelle doelstelling van individuele 
maatschappelijke emancipatie via het onderwijs 
steeds meer nadruk gekregen: de kans om te 
ontsnappen aan de sociale gedetermineerdheid 
door stand of klasse.

de sluizen gaan open

In de eerste helft van de twintigste eeuw daagde 
het morgenrood in het onderwijs; dát is voor 
een groot deel waar De gelukkige klas van Theo 
Thijssen over gaat. De meest begaafde arbeiders
kinderen uit de stad kregen, als het thuismilieu 
niet al te erg tegenwerkte, de kans om naar de 
hbs te gaan. De zeer intelligente kinderen uit 
het dorp mochten op voorspraak van de boven
meester naar de mulo. En de knapsten uit die la
gere standen ‘leerden door’ op de kweekschool. 
Ongelijkheid, maar met een positief nevenef
fect, want het feit dat de universiteit nog nauwe

lijks voor hen toegankelijk was, zou een van de 
meest bepalende factoren worden voor de vaak 
hoge kwaliteit van de onderwijzers en leraren in 
de eerste helft van de twintigste eeuw. Voor de 
klas stonden mensen die al hun intelligentie in 
de lerarenopleiding hadden gestoken, maar die 
ook wisten waar ze vandaan kwamen, en hoe ze 
zo ver waren gekomen. Mensen met ambitie, 
voor zichzelf, maar vooral ook voor de kinderen 
in hun klas; meesters ¬ meestal ¬ en juffen ¬ 
soms ¬ die uit ervaring wisten welke kansen 
het onderwijs kon bieden aan al dat ‘ontginbare 
talent’.12 
 Toch bleef Nederland nog in hoge mate een 
hoeden en pettenmaatschappij, de foto’s uit die 
tijd getuigen ervan: een standensamenleving 
waarin je afkomst voor een groot deel bepaalde 
welk onderwijs je volgde en wat je werd. De gro
te doorbraak kwam pas na 1945.  Alom heerste 
het gevoel dat de vooroorlogse samenleving op 
een dood spoor had gezeten en dat alles anders 
moest.13 Voor de kinderen van vlak na de oorlog 
gingen de sluizen open; maatschappelijke stand 
zou voortaan geen plaatsbepaling meer zijn die 
van generatie op generatie werd overgedragen. 
Het sociaaldemocratische ideaal van individu
ele onderwijskansen op basis van eigen merites, 
ongeacht afkomst of inkomen, werd massaal 
verwezenlijkt: financiële drempels werden weg
genomen door het instellen van studiebeurzen 
en op studie gerichte kinderbijslagregelingen, 
objectieve eindtoetsen deden hun intrede op de 
lagere school. ‘Eerstegeneratiestudenten’ uit fa
milies waar nog nooit iemand een academische 
studie had gevolgd, overspoelden de universi
teiten. De zonen het eerst, de dochters een jaar 
of tien, vijftien later. Eind jaren zestig, toen de 
collegezalen begonnen uit te puilen zoals voor
dien de schoolklassen hadden uitgepuild, lag het 
percentage vrouwelijke studenten nog slechts 
op vijftien. Drie decennia later was er onder 
beide seksen ¬ althans binnen het autochtone 
volksdeel ¬ nog maar weinig ‘onontgonnen ta
lent’ dat verborgen bleef terwijl het door gelijke 
kansen in het onderwijs tot ontplooiing had 
kunnen komen. Die ontwikkeling was een van 
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de grote successen van, vooral, sociaaldemo
cratische ideeën over toegankelijk onderwijs, 
individuele emancipatie en het streven zo veel 
mogelijk mensen gelijke kansen te geven om 
als autonome, kritische burgers deel te nemen 
aan de civil society.14 Een succes dat zijn realise
ring dankte aan gedurfde politieke keuzes ¬ 
keuzes waar men ‘zijn vingers aan had kunnen 
branden’.

bijziendheid in het debat

Tegenwoordig wordt dat succes klaarblijkelijk 
als zo vanzelfsprekend beschouwd dat het zelfs 
door sociaaldemocraten nauwelijks nog wordt 
benadrukt. En dat terwijl de sociale mobiliteit 
in één generatie nooit eerder zo groot lijkt te 
zijn geweest: de zoon van de timmerman werd 
premier, de zoon van de kolenboer minister, de 
zoon van de Zeeuwse akkerbouwer voorzitter 
van de ser. Is het geheugen zo kort geworden? 
Of is de reden een gevoel van ongemak over 
de nieuwe positie als ‘elite’? Voelen juist de 
maatschappelijke stijgers zich, nu veel van de 
oude idealen zijn gerealiseerd, aangesproken 
door de theorie van Dronkers en anderen dat de 
hogere milieus proberen het beste voor zichzelf 
te houden door de lagere strata zo veel mogelijk 
op afstand te houden? Is er dáárom zo’n grote 
ontvankelijkheid voor de beschuldigende toon 
in de discussie, voor de stelling dat ‘het gedram 
van de PvdA’, die ‘de grauwe  gelijkheidsdeken’ 
decennialang heeft opgedrongen aan het 
onderwijs, er feitelijk de oorzaak van is dat ‘het 
huidige onderwijs de ongelijkheid vergroot in 
plaats van verkleint’? 
 Hoe komt het dat niemand iets terugzegt als 
Rinnooy Kan schrijft: ‘In een fatsoenlijk onder
wijssysteem bestaat er (…) geen directe relatie 
tussen de sociaaleconomische kenmerken van 
leerlingen en hun onderwijsprestaties. Maar (...) 
het Nederlandse onderwijssysteem [biedt] hele
maal geen gelijke kansen aan iedereen. Leer
lingen uit lagere sociale milieus dringen in ons 
land relatief veel minder vaak door tot het hoger 
onderwijs (…), terwijl juist deze leerlingen uit

stekend onderwijs nodig hebben om het verder 
te brengen dan hun ouders. (...) Het falen van het 
Nederlandse onderwijssysteem als schepper van 
gelijke kansen vraagt om een herbezinning op 
de uitgangspunten van ons systeem.’15

 Ik citeer Rinnooy Kan omdat deze, uit zijn 
pen opmerkelijk harde, bewering zo typerend 
is voor de bijziendheid in de discussie. De 
eerste decennia na de oorlog is in Nederland 
de sociale mobiliteit via het onderwijs im
mers groot geweest. De doorstroom uit lagere 
sociale milieus naar het hoger onderwijs en het 
percentage leerlingen dat het verder bracht dan 
hun ouders waren ongekend hoog. De stijging 
van opleidingsniveaus per geboortecohort in 
de afgelopen decennia laat dat duidelijk zien.16 
Juist door dat snelle proces na 1945 geldt voor 
de autochtone bevolking dat de lagere strata in 
Nederland vrijwel ‘uitontwikkeld’ zijn als het 
gaat om de bijdrage die de school kan leveren in 
het doorstromen naar het hoger onderwijs. De 
overige factoren die van invloed zijn op de on
derwijskansen worden vooral bepaald door de 

combinatie van aangeboren aanleg en stimuli 
uit de naaste omgeving in de eerste levensjaren. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van 
de maatregelen die Dronkers als belangrijkste 
aanpak noemt, buiten het onderwijsbeleid val
len: opvoedingsondersteuning in gezinnen, het 
ontmoedigen van echtscheiding, een hoog op
leidingsniveau voor crèche en peuterleidsters.17

 Dat betekent natuurlijk niet dat het onder
wijs voor kinderen uit de huidige lagere strata 
niet van goede kwaliteit zou moeten zijn, inte
gendeel. Maar de stijgingskansen, de mogelijk
heden voor kinderen om het verder te schoppen 
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dan hun ouders, zijn voor de autochtone bevol
king onvermijdelijk minder groot geworden. Ze 
gelden daarentegen nog in volle omvang voor 
een voor het Nederlandse onderwijs nieuwe ca
tegorie: eerste en tweedegeneratie migranten
kinderen. Dáár zit, zoals ook Dronkers aangeeft, 
nog veel ‘ontginbaar talent’.18 Als Rinnooy Kan 
deze leerlingen op het oog heeft wanneer hij 
zegt dat we jonge mensen niet het uitstekende 
onderwijs bieden dat ze nodig hebben, dan 

heeft hij gelijk. De kernvraag luidt niet of wij 
een onfatsoenlijk onderwijssysteem hebben, 
maar waarom de afgelopen twintig jaar niet is 
gelukt wat in de rest van de twintigste eeuw wel 
is gelukt: waarom zijn van deze nieuwe groep 
in de lagere sociale milieus de onderwijskansen 
onvoldoende tot ontwikkeling gebracht?19

segregatie naar kleur

De kern van het antwoord is: omdat de onder
wijsvernieuwingen van de jaren negentig ¬ 
althans de drie door de commissieDijsselbloem 
onderzochte ¬ daarop niet waren gericht. Die 
moesten een oplossing bieden voor al eerder 
bestaande problemen: de vroege selectie in het 
Nederlandse onderwijs, het tekortschietende 
eindniveau van de basisschool, de pretpakket
ten van de Mammoetwet als toegangsbewijs 
tot universiteiten en hogescholen en de zwakke 
positie van het beroepsonderwijs tegenover het 
algemeen vormend onderwijs. 
 Dat ook die problemen uiteindelijk niet 
afdoende zijn bestreden, dat de vernieuwingen 
soms zelfs een averechts effect hebben gehad, 
had meer te maken met de veelheid aan veran

deringen die tegelijkertijd werden doorgevoerd 
en de wijze waarop die op elkaar inwerkten dan 
met intrinsieke ondeugdelijkheid van de afzon
derlijke maatregelen. Er zijn vele manieren om 
goed onderwijs vorm te geven, maar elk daarvan 
vereist, naast een consistente visie, dat de con
dities aanwezig zijn om de gekozen aanpak naar 
behoren te implementeren. Noch consistentie, 
noch aandacht voor uitvoeringscondities is in 
politiek Den Haag een veel voorkomende deugd. 
Te weinig geld en andere faciliteiten, te gedetail
leerde overheidsbemoeienis en regelgeving 
enerzijds, te weinig heldere en consequente 
sturing anderzijds ¬ het is de afgelopen tijd 
allemaal uitentreuren aan de orde geweest en 
hoeft hier niet te worden herhaald. Maar de 
ernstigste tekortkoming van de vernieuwingen 
was toch, zo kunnen we met wijsheid achteraf 
stellen, dat zij nauwelijks gericht waren op wat 
vooral in de grote steden in diezelfde twintig 
jaar het grootste probleem van ons onderwijs 
zou worden: de instroom van een zeer divers 
samengestelde groep migrantenleerlingen, die 
in de tijd samenviel met de daling van het oplei
dingsniveau van docenten in zowel het basis als 
het voortgezet onderwijs.
 Vormen van segregatie zijn er in het on
derwijs altijd geweest: langs de lijnen van de 
zuilen, van sekse, van sociaaleconomische 
klassen. Soms hadden zij een positieve, soms 
een negatieve uitwerking op de emanciperende 
effecten van het onderwijs. Maar dat er rond het 
einde van de twintigste eeuw een segregatie zou 
ontstaan naar kleur, een scheiding tussen oude 
en nieuwere Nederlanders ¬ dat voorzagen in 
1980 maar zeer weinigen.20 Terwijl migranten
leerlingen vanaf begin jaren negentig een steeds 
gevarieerdere groep werden ¬ met verschillen 
in herkomst, cultuur, religie en opleidingsni
veau van de ouders ¬ brachten de barrières van 
taalbeheersing en sociaalculturele achtergron
den hen steeds meer bijeen in dezelfde scholen 
en dezelfde onderwijsniveaus. 
 De sociale problemen die elke immigratie
golf met zich meebrengt, cumuleerden daardoor 
in delen van het onderwijs. Terwijl bij deze voor 
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Nederland nieuwe categorie kansarme leer
lingen de taal en cultuurverschillen de juiste 
onderwijsaanpak compliceerden, stonden voor 
de klas docenten die door de bank genomen 
minder kennis, vaardigheden en handelingsmo
gelijkheden in huis hadden dan hun voorgan
gers. De eerstegraadsbevoegdheid die academici 
tot in de jaren tachtig automatisch kregen als 
zij een ‘pedagogische aantekening’ haalden, 
verviel. De route via de nieuwe tweedegraadsle
rarenopleiding in het hbo met een aanvullende 
deeltijdopleiding werd een gebruikelijke weg 
naar de eerstegraadsbevoegdheid. En in dat hbo 
kwamen de instromers voor de lerarenoplei
dingen steeds vaker uit het mbo. Het beoogde 
‘herstel van de beroepskolom’ had tot onbedoeld 
gevolg dat meer en meer aankomende leraren 
zowel het algemeen vormend onderwijs van 
havo en vwo misten als de vakinhoudelijke 
gedegenheid van een universitaire opleiding.
 Dat houdt geen negatief oordeel in over hun 
inzet. Integendeel: de aandacht, zorg en betrok
kenheid van leerkrachten is over het algemeen 
hartverwarmend en bewonderenswaardig. 
Maar het onderwijs kan niet beter zijn dan de 
mensen die er werken. Het ontbreekt hun nu 
te vaak aan het vermogen om leerlingen boven 
zichzelf uit te laten stijgen, om over de drempels 
van taal en cultuurverschillen heen hun diverse 
talenten te herkennen. Dat leidt tot voorzich
tige adviezen voor het voortgezet onderwijs, in 
plaats van de ambities van meester Staal21 die 

zijn Hilletje koppig opgaf voor Franse les zodat 
zij misschien toch naar de hbs zou kunnen. Het 
leidt tot docenten die in hun leerlingen niet 
de toekomstige theoretisch fysicus kunnen 
herkennen, laat staan inspireren. En de gesigna
leerde cumulatie van ongelijksoortige proble
men leidt ertoe dat vooral het beroepsonderwijs 
steeds vaker een stempel opgedrukt krijgt dat 

ook nadelig is voor autochtone leerlingen in 
dit schooltype, voor hun zelfbeeld en voor hun 
kansen op de arbeidsmarkt.

inspiratie

Is het ideaal van gelijke kansen op goed onder
wijs in deze nieuwe situatie toch nog opnieuw 
te realiseren? Ja, dat kan nog steeds ¬ maar 
niet door mee te gaan in het modieuze cynisme 
(‘de politiek heeft er een zootje van gemaakt’) 
en de wijdverbreide neiging tot polariseren 
waarbij de overheid tegenover het veld wordt 
geplaatst, de schoolbesturen tegenover de lera
ren, de ene politieke partij tegenover de andere. 
Het kan, maar het vraagt, afgezien van meer 
zelfbeheersing van de Haagse politiek, juist het 
tegenovergestelde van cynisme en polarisatie: 
een zekere mate van ¬ je durft het woord nog 
slechts met schroom te gebruiken ¬ idealisme, 
de overtuiging dat het nog altijd een sociale én 
een democratische opdracht is om persoonlijke 
ontplooiing en volwaardig burgerschap binnen 
ieders bereik te brengen.
 Ja, het kan opnieuw. Maar alleen als we 
inzien dat de tijd erom vraagt dat we de 
beste mensen die we hebben inzetten voor 
het onderwijs. Dat het leraarschap naast een 
gedegen vakinhoudelijke opleiding ook een 
hoge motivatie, een hoge ambitie en een groot 
vermogen tot inspireren vraagt. Dat we daarop 
moeten selecteren22 om vervolgens aan die 
kwaliteiten ook ruim baan te geven binnen de 
scholen. Het kan alleen als we het onderwijs, op 
alle niveaus, zien als de belangrijkste investe
ring in onze samenleving, niet alleen vanuit 
economisch perspectief maar ook vanuit dat van 
een solidaire en duurzame democratie. Het kan 
alleen als we opleiding en vorming niet uitslui
tend beschouwen als een ‘arbeidsmarktasset’. 
Emancipatie via het onderwijs betekent eerst en 
vooral dat individuen de kans krijgen om hun 
talenten naar eigen voorkeur te ontplooien en 
dat zij helder en kritisch leren denken, om zich 
op basis van dat alles een plek in de samenleving 
te kunnen verwerven. 
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 Er zijn inspirerende voorbeelden aan te 
wijzen ¬ in Nederland, maar ook daarbuiten. Ik 
noem er één, omdat het soms helpt om afstand 
te nemen. Op de Hoover High School in San 
Diego worden tweeëntwintig talen gespro
ken en elke week komen er zo’n zestig ‘special 
students’ bij: eerstegeneratie migranten. Toen 
ik er in 2003 met een Nederlandse delegatie23 
op bezoek kwam, stelden kinderen uit Somalië, 
Honduras, Ethiopië, China, Rusland, Mexico, 

Eritrea, Kosovo en Congo zich aan ons voor door 
in hun eigen taal én in het Engels te vertellen 
wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en wat 
ze wilden worden. De symboliek is duidelijk: je 
herkomst doet ertoe en de school is je brug naar 
de toekomst. Onder de vlag van ‘pedagogics of 
excellence’ ¬ worden leerlingen op deze school 
met zorg omringd, maar ook uitgedaagd en op 
hun sterktes aangesproken. Ouders worden 
zo veel mogelijk bij de schoolcarrière van hun 
kinderen betrokken: ze zijn geregeld aanwezig 
en helpen bijvoorbeeld in de computerlokalen 
of de bibliotheek. Gezondheidszorg en de psy
chologische dienst hebben een eigen plek op het 
terrein. En misschien wel het allerbelangrijkst is 

dit: deze ‘professional development school’ heeft 
niet alleen lerareninopleiding in huis, maar 
ook hun opleiders. De lerarenopleiding van de 
State University is er min of meer bij ingetrok
ken. Colleges en nascholingscursussen worden 
ter plekke gegeven, lesgevende studenten 
worden geobserveerd en begeleid, docenten en 
studenten reflecteren gezamenlijk op de vraag 
wat de meest effectieve werkwijzen zijn in deze 
multietnische, multireligieuze en multicul
turele schoolomgeving. Scholing, nascholing, 
reflectie en kennisdeling ¬ alles onder één dak. 
Het eertijds hoge verloop onder de leraren is 
gedaald, de teamgeest is terug. 
 Een voorbeeld als dit kan natuurlijk niet 
lukraak worden gekopieerd. De Nederlandse 
context is anders dan de Amerikaanse, en lokale 
omstandigheden bepalen mede de manier 
waarop een gekozen aanpak in de praktijk kan 
worden ingevuld. Wat het voorbeeld uit San 
Diego ons vooral leert is dit: goed onderwijs 
kan niet buiten idealisme en inspiratie, vertaald 
naar een integrale visie. Dat wil zeggen, een vi
sie waarin de samenhang duidelijk is tussen de 
rollen van alle betrokkenen ¬ schoolleiders, le
raren, leerlingen, ouders, lerarenopleiders. Dán 
kan het weer: talenten herkennen en benutten, 
alle leerlingen optimale kansen bieden.
 En overigens ben ik van mening, net als Jaap 
Dronkers24 en vele anderen, dat de doorstroom 
en stapelmogelijkheden in het voortgezet 
onderwijs zo snel mogelijk moeten worden 
hersteld.
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