
zit’. Dat vraagt soms extra aandacht en extra tijd,
maar als de inspanning vruchten afwerpt geeft het
ook bevrediging. Het treft bovendien met name
kwetsbare leerlingen: leerlingen die met een
achterstand aan het onderwijs beginnen en leerlin-
gen die misschien niet uitzonderlijk getalenteerd
zijn, maar dat compenseren met een grote inzet. 

Als het afrekenen op resultaten ertoe leidt dat
die leerlingen niet meer aan de bak komen wil dat
niet zeggen dat het ideaal van gelijke kansen
achterhaald is, maar dat er iets grondig mis is met
wat we meten.

marijke linthorst
Redacteur s&d en Eerste Kamerlid PvdA

Gaat Nederland de
OVSE redden?
Het Westen ligt niet wakker van de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Op
zich hoeft dat niet erg te zijn. Wat wèl erg is, is dat
de ovse op haar beurt ook niet wakker ligt van het
Westen. Ooit opgericht om via samenwerking tus-
sen beide kanten van het IJzeren Gordijn veiligheid
en stabiliteit te brengen, kreeg de ovse vooral
waarde omdat op weinig andere plekken de twee
grootmachten, de vs en de Sovjetunie, met elkaar
in dialoog waren. Helaas werd ondanks die om-
standigheden de organisatie al gauw het wijzende
vingertje van het Westen. Bijna alle activiteiten,
waaronder verkiezingswaarnemingen, veldmissies
en projecten vonden en vinden nog steeds plaats in
de lidstaten ‘achter Wenen’. Maar de ovse kan het
zich niet langer veroorloven om zich louter te rich-
ten op de landen die tijdens de Koude Oorlog
tegenover het westen stonden.

Allereerst zien we nu al dat, door haar werk-
zaamheden en haar kritiek eenzijdig te concentre-
ren op onder andere Rusland, de Kaukasus en Cen-
traal Azië, zowel de geloofwaardigheid als de effec-
tiviteit van de ovse zichtbaar aan het afnemen is.
De kans dat landen waar nog veel mis is met de vrij-

werd de selectie uitgesteld; dat zou vooral de laat-
bloeiers ten goede komen.  

Inmiddels moeten ook scholengemeenschap-
pen verantwoording afleggen over hun resultaten.
In het voortgezet onderwijs bestaat het ‘product’
uit geslaagde eindexamenkandidaten. Scholen met
een hoog slagingspercentage, weinig zittenblijvers
en een lage uitval scoren het best. Het is echter de
vraag of die scores ook inzicht verschaffen in de in-
spanning die een school zich getroost heeft. 

Iedereen die wordt afgerekend op resultaten zal
proberen te selecteren ‘aan de poort’: je probeert
die klanten binnen te halen waarmee je het minste
risico loopt. Dat geldt voor scholen net zo goed als
voor werkgevers. Iedere school zal bij de aanname
van leerlingen kijken naar de kansen die een kind
heeft om, zonder doublures, in één keer het eind-
examen te halen. Dat bepaalt tot op grote hoogte
de beoordeling van de school. Het kan dan verlei-
delijk zijn de veiligste weg te kiezen. Een potentiële
vwo-leerling waarover twijfel bestaat kàn op een
scholengemeenschap ook worden verwezen naar
de havo. Daarmee loopt de school het minste ri-
sico. Er zijn signalen dat dit gedrag voorkomt. Als
dit juist is zou het afrekenen op resultaten in het
onderwijs een bizar effect hebben: scholen die zijn
opgericht om kinderen hun talenten optimaal te la-
ten ontplooien worden gestimuleerd om een neer-
waartse doorstroming te bevorderen. 

Wat mij betreft zijn de idealen van de PvdA hele-
maal niet zo onduidelijk. Het creëren van gelijke
kansen lijkt mij tenminste ook anno 2003 een ideaal
waar je je als sociaal-democraat niet voor hoeft te
schamen. Het probleem zit hem veel meer in de ma-
nier waarop we daar invulling aan geven. Natuurlijk
moeten scholen verantwoording afleggen, maar in
het onderwijs zijn meetbare producten geen maat-
staf voor de resultaten die een school behaalt. Dat
ligt ingewikkelder. Als we daar toch aan vasthouden
stimuleren we scholen niet tot een grotere inzet,
maar juist tot risico-mijdend gedrag. Dat kan voor
een individuele school voordelig zijn, maar voor het
onderwijs als geheel is het funest. Het doet geen
recht aan de motivatie van leerkrachten om in het
onderwijs te willen werken. Veel leerkrachten stel-
len er een eer in om ‘uit een kind te halen wat er in
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onder het mandaat van de Hoge Commissaris voor
Nationale Minderheden te vallen. Tot op heden is
deze Hoge Commissaris alleen verantwoordelijk
geweest voor traditionele minderheidsgroepen in
de ovse landen, en heeft dus ook geen mensen en
middelen om serieus werk te maken van de
‘nieuwe’ minderheden. Daarnaast is er ook alle re-
den voor ovse acties  in het Westen. Vooral naar
Europese steden met grote concentraties minder-
heden dient de ovse op korte termijn missies te
ondernemen.

De kans dat deze vitale veranderingen ook
daadwerkelijk worden doorgevoerd is helaas zeer
klein. Zolang het hebben van ovse acties in je land
wordt gezien als iets om je voor te schamen, zullen
er weinig rijke landen bereid zijn om deze missies
met open armen te ontvangen. Maar ook hier kan
Nederland de leiding nemen: door nog voor het
einde van het jaar de ovse naar Nederland uit te
nodigen voor twee concrete missies zoals ik hierbo-
ven heb genoemd. En laat het nou Jaap de Hoop
Scheffer zijn die dat mag bepalen.

nebahat albayrak
Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

De stem van de burger
Hervorming van het kiesstelsel, waarom? En zou
het wat uithalen? Dat er iets mis is met de democra-
tie is een gevoelen dat wijd verbreid is. Van het
wegblijven van de kiezers gaat een duidelijk signaal
uit evenals, iedere keer weer, de opkomst en het
verdwijnen van anti-establishmentpartijen zoals de
Boerenpartij en de Centrum-Democraten en waar-
van de lpf niet de laatste geweest zal zijn. Het
beeld dat de vertegenwoordigende organen het
centrum van de politieke macht vormen is al lang
onjuist (als het al ooit geklopt heeft). Het doet er
niet meer zoveel toe waarop je stemt omdat veel
belangrijke beslissingen (de belangrijkste?) toch
elders worden genomen. De politiek is verplaatst,
om met Bovens e.a. te spreken en het doet er ei-
genlijk niet meer zoveel toe waar je op stemt omdat

heid van meningsuiting, persvrijheid en mensen-
rechten zich minder zullen gaan aantrekken van de
ovse is niet hypothetisch. Nog belangrijker is dat
de ovse door genoemde eenzijdigheid belangrijke
steken laat vallen in Europa, de vs en Canada. Daar
zijn ontwikkelingen gaande die evenzeer de volle
aandacht van de ovse verdienen. Van de vele voor-
beelden noem ik er hier twee: mensenhandel en
migratie.

Met de wereldwijde mensenhandel en mensen-
smokkel hebben niet alleen ovse-landen die land
van herkomst en transitland zijn te maken. Veel
ontwikkelde landen zijn erbij betrokken als land
van bestemming. Vaak voor vrouwen en minderjari-
gen die in de prostitutie misbruikt en uitgebuit
worden. De zogenaamde pullfactoren in de rijke
landen, zoals de vraag naar minderjarige prostitu-
ees dient daarom de permanente aandacht van de
ovse te hebben. De ovse dient op korte termijn
een begin te maken met missies naar steden als
Amsterdam en Antwerpen. Daarnaast dient er een
speciale vertegenwoordiger van de ovse benoemd
te worden die verantwoordelijk wordt gemaakt voor
de aanpak van de mensenhandel en mensensmok-
kel in de gehele ovse-regio. Het zou winst zijn als
Nederland, die tot het eind van dit jaar voorzitter is,
hiertoe het initiatief zou nemen.

Ook het migratievraagstuk zou een zorg voor de
ovse moeten zijn. Migratie naar de rijke landen
heeft geleid tot serieuze wijzigingen van de bevol-
kingssamenstelling in deze landen. De aanslagen
op het wtc in New York hebben laten zien dat de
samenlevingen kwetsbaar zijn voor bevolkings-
groepen die door incidenten lijnrecht tegenover el-
kaar kunnen komen te staan. Reacties op de aan-
slagen hebben het klimaat rondom migranten,
vooral moslims, verhard. Dit leidt weer tot radicali-
sering bij etnische minderheidsgroepen. Polarise-
ring, uitsluiting, discriminatie en toenemend anti-
semitisme zullen de cohesie in de Europese samen-
levingen geen goed doen. Hoe overheden hiermee
omgaan in hun immigratie- en integratiebeleid zal
bepalend zijn voor de toekomst. De ovse dient de
ontwikkelingen aangaande de ‘nieuwe’ minderhe-
den in de rijke landen nauwlettend te volgen. Hier-
toe dienen de ‘nieuwe’ minderheden uitdrukkelijk
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