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In het vorige nummer van Christen Democratische Ver

kenningen was het- volgens Trouw (16 juni 1999) 'op

merkelijke'- interview met prof.dr. Lotty Eldering te 

vinden. Hierin brak zij de staf over door het ministerie 

van Volksgezondheid Welzijn & Sport uitgezette gezins

interventieprogramma's om de onderwijsachterstanden 

van allochtone kinderen te voorkomen. Zij bestempelde 

voorschoolse programma's als OPSTAP en OPSTAP 

OPNIEUW als symboolpolitiek. In dit nummer het ver

volg: een compilatie van reacties van deskundigen en 

betrokkenen op de kritiek van Lotty Eldering. Hieruit 

blijkt dat een veel krachtiger aanpak van achterstanden 

bij allochtone leerlingen noodzakelijk is. Over de wijze 

van aanpakken verschillen de deskundigen echter nog 
van men1ng. 
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Een krachtiger aanpak noodzakelijl< terstandsbeleid de meeste kans heeft wan

neer effectieve werkmethoden ontwikkeld 

Bij het peilen van de reacties blijkt dat het worden voor kinderen onder de vier jaar, 

gevoelen breed leeft dat een vee! krachti- voordat ze naar cle basisschool gaan. 

ger aanpak van achterstanden bij allochto- TEss E R: 'Gebleken is clat voorschoolse aan-

ne leerlingen nooclzakelijk is. Paul Tesser, pak en betere toerusting in het basison-

in de afgelopen 10 jaar auteur van ver- derwijs essentieel zijn. Dit moet vee! 

schillende Minderhedenrapportages van krachtiger worden aangepakt'. 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (scr): Paul Leseman is bij het sco-Kohnstamm-

IESSFR: 'Tot nog toe heeft a! het achter- lnstituut van de Universiteit teAmster-

standsbeleicl weinig uitgehaald. En cle pro- dam a! jaren bezig met onderzoek naar de 

blemen zijn al jarenlang ernstig. Als ge

volg van hun geringe prestaties aan het 

einde van het basisonderwijs !open alloch

tone leerlingen in het voortgezet onder

wijs vaak vast. Zo'n 20% van cle leerlingen 

uit de minderheden verlaat het onclerwijs 

zonder diploma. Voortijclig schoolverlaten 

komt bij leerlingen uit de minderheden 

vee! vaker voor clan bij autochtone leerlin

gen van wie zo'n s% het onderwijs zonder 

enig diploma verlaat. Zander diploma heb 

je tegenwoordig op de arbeidsmarkt nog 

maar weinig kansen. Niet omdat er geen 

ongeschoold werk zou zijn, maar omdat 

er zoveel aanbod is dat werkgevers gemak

kelijk een diploma kunnen eisen. Werk

loosheiclleidt tot marginalisering en ver

groot de kans op een criminele carriere'. 

Leonard Geluk, lid van de CDA-fractie in 

de Rotterdamse gemeenteraad, noemt cle 

problemen ook ernstig: c EL u rc 'Bijvoor

beeld in de deelgemeente Delfshaven 

(Schiemond, Bospolder-Tussendijken, 

Spangen) beginnen vee! kinderen hun 

schoolcarriere op 4-jarige leeftijd met soci

aal-emotionele en motorische achterstan

den en een taalachterstand van anderhalf 

jaar'. 

In de afgelopen jaren is men er daarom 

breed van overtuigd geraakt dat het ach-

effecten van achterstandsprogramma's: 

usE MAN: 'Ik ben er zeer voor clat achter

standen van alloch tone kinderen tussen 

de tweecle en derde verjaardag worden 

aangepakt. Uit veel buitenlands onder

zoek blijkt dat clat de goede leeftijd is'. 

Werken gezinsinterventieprogramma's 

niet? 

Eldering heeft evenwel grate vraagtekens 

geplaatst bij de voorschoolse programma's 

die zich vooral rich ten op verandering van 

het gedrag van de ouders om de ontwikke

lingsachterstand van hun kinderen te 

voorkomen. Is de forse kritiek op deze ge

zinsinterventieprogramma's terecht? 

Richard Cress, hoofd Evaluatie, monito

ring en onderzoek van de Averroes Stich

ting die in de afgelopen jaren program

ma's als OPSTAP heeft ontwikkeld en uit

gevoerd: CREss: 'Enige nuancering van cle 

kritiek van Lotty Elclering is wellicht op 

zijn plaats. Weliswaar heeft het effecton

clerzoek naar OPSTAP en OPSTAPJE weinig 

opgeleverd, maar probleem is clat op beicle 

onderzoeken nogal wat valt af te dingen. 

Het onderzoek naar OPSTAP uit 1992 

werd, ook volgens de onclerzoekers Elde

ring en Vedder, in een te vroeg stadium 



van het experiment verricht toen er nog 

te weinig ervaring en deskundigheid met 

de uitvoering van dergelijke projecten be

stand. De evaluatie naar OPSTAPJE kent 

nogal wat methodologische bezwaren, ook 

volgens de onderzoekers zelf die daarom 

tot de conclusie komen dat deze teleurstel

lende resultaten niet tegen OPSTAPJE ge

bruikt mogen worden. Voor alle onderzoe

ken naar dit soort programma's geldt: 

soms worden er wel effecten aangetoond, 

soms niet; en bijna altijd (onafhankelijk 

van het resultaat) kunnen methodologi

sche kanttekeningen worden geplaatst'. 

nssi"c 'Wat betreft het zakelijke punt 

heeft Eldering volkomen gelijk. Ik heb er 

keer op keer- in de scP-rapportages Min

derheden van 1993 en 1996- op gewezen 

dat het gedrag van ouders niet zo te ver

anderen valt dat dat een positieve invloed 

heeft op de cognitieve ontwikkeling van 

kinderen. Die vooronderstelling van de 

OPSTAP-programma's is nu inderdaad on

houdbaar gebleken'. 

u Sl' MAN: 'Ik vond de analyse van Elde

ring te kras. Het is te generaliserend om te 

zeggen dat gezinsinterventieprogramma's 

niet werken. Een aantal van de gezinsin

terventieprogramma's blijkt niet te wer

ken. Uit onderzoeken naar de in 1997 ver

beterde versie OPSTAP OPNIEUW blijken 

wel effecten. Het is wel zo dat bij bepaalde 

groepen gezinsin terven tieprogramma 's 

door moeilijke gezinsomstandigheden of 

taalproblemen niet zo geschikt zijn. Als 

dat zo is dan moeten de programma's 

daarop aangepast worden. Bijvoorbeeld bij 

Marokkaanse gezinnen moeten de inter

ventieprogramma's dan niet via het gezin 

!open, maar via de peuterspeelzaal. Als in 

andere gezinnen het een taboe is om de 

kinderen naar de peuterspeelzaal te bren

gen dan kan beter voor een programma 

gericht op het gezin worden gekozen. Ook 

bij INSTAPJE dat gericht is op het verbete

ren van de sociaal-emotionele band tussen 

moeder en kind zijn positieve effecten ge

meten. Ik vind een gevaar schuilen in de 

kritiek op gezinsinterventieprogramma's 

in het algemeen. Het gevaar is dat de slin

ger te verde andere kant doorslaat. Oat er 

vervolgens alleen maar wordt ingezet op 

centrumgerichte programma's. Oat wil 

zeggen programma's die niet meer op het 

gezin gericht zijn maar op de peuterspeel

zaal of het kinderdagverblijf. Er moet een 

genuanceerd en gevarieerd aanbod komen 

dat zowel centrum- als gezinsgericht is zo

dat afstemming mogelijk is problemen en 

mogelijkheden. Juist combinaties van ver

schillende soorten programma's zijn het 

sterkst'. 

De kritiel{ op vws 

Eldering heeft kritiek geleverd op de !lou

ding van het ministerie van vws die vee! 

te lang vastgehouden zou hebben aan de 

gezinsinterventieprogramma's terwijl het 

a! lang wist dat de effecten zeer gering 

waren. 

L ~ s EM AN: Eldering heeft gelijk dat door 

het ministerie van vws random de OP

STAP-programma's een onkritisch beleid is 

gevoerd. De evaluaties hebben geen noe

menswaardige invloed gehad op het han

delen van vws. Het was heel duidelijk dat 

het eerste project, OPSTAP, niet werkte. Er 

was geen enkele reden om het te versprei-
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den. Toch gebeurde dat op grate schaal. 

Het verwijt van 'symboolpolitiek' is te

recht aan de landelijke overheid. Het mi

nisterie van vws heeft vele kansen onbe

nut gelaten'. n s s 1"<: 'Eldering speelt de 

kritiek op vws wei erg hoog op. Het tijd

stip om op een ander soort programma's 

over te stappen had wei eerder gekozen 

kunnen worden. Maar dat is vaak in de 

praktijk lastig: er zijn allerlei mensen bij 

betrokken. Dergelijke programma's kun

nen niet zomaar afgeblazen worden. Het 

is waar dat minister d'Ancona te hoog op

geschroefde verwachtingen had. Het is 

echter overtrokken om te doen voorko

men dat het een samenzwering is geweest 

van ambtenaren tegen onderzoekers. Het 

is logisch dat men het geprobeerd heeft: 

kinderen krijgen thuis en in de omgeving 

te weinig stimulansen voor cogitieve ont

wikkeling. Aileen door vallen en opstaan 

kan je een effectieve benadering ontwikke

len. Er is wei- maar misschien wat laat

gereageerd op de onvoldoende resultaten 

door de programma's te verbeteren. Toen 

uit de evaluatie daarvan weer bleek dat 

het niet lukte kon langzaamaan geconsta

teerd worden dat de aanpak van ouders ge

woonweg niet lukt. Nu is het moment echt 

gekomen naar alternatieven te kijken'. 

Concrete initiatieven 

Op lokaal niveau worden er vele initiatie

ven genomen. Rotterdam lijkt op het 

ogenblik de voorhoede. Het gonst daar 

van de initiatieven. In de afgelopen acht 

jaar is een Kleinschalig Experiment Ach

terstandsbestrijding op een aantal basis

scholen uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd 

en geevalueerd door het Centrum Educa-

tieve Dienstverlening. Hierbij worclt vooral 

ingezet op een intensieve begeleicling en 

coaching van de leerkrachten. Uit de tus

senrapportages blijkt dat basale vaardig

heden als spellen en rekenen substantieel 

verbeteren. In de komende tien jaar zal 

deze methodiek uitgebreid worden tot 

zestig scholen onder de naam Deltaplan 

Kwaliteitsbeleid. De gemeente Rotterdam 

l1eeft voor twee jaar een financiele garan

tie gegeven. De financiering zal plaatsvin

den op basis van de gelden die beschik

baar zijn vanuit het Rotterdams Achter

standsbeleid. In het kader van dit plan 

wordt van de deelgemeenten gevraagd 

welzijnsgeld ter beschikking te stellen om 

te zorgen dat er onder andere succesvolle 

voorschoolse projecten kunnen worden 

uitgevoerd. Met bijvoorbeeld Delfshaven is 

daarover bijna een akkoord gesloten. Daar

mee komt ook een einde aan de lokale 

verkokering van welzijn (deelgemeente) en 

onderwijs (gemeente). De CDA-fractie in 

Rotterdam heeft samen met GroenLinks 

op 23 juni een initiatief overhandigd aan 

de wethouder van onderwijs om te komen 

tot zogenaamde 'onderwijskansenzones'. 

Geluk is een van de initiatiefnemers: 

c H u Ic 'Dit zijn gebieden in oude wijken 

waar heel gericht onderwijsachterstanden 

moeten worden bestreden. In deze gebie

den worden aile kinderen van o tot 4 jaar, 

gestimuleerd om naar het 'tweede thuis' 

te gaan, de kinderopvang of de peuter

speelzaal. We streven er naar dat aile kin

deren in zo'n zone meedoen. Het leren 

van de Nederlandse taal en het opdoen 

van sociale vaardigheden staan hier cen

traal. De vloeiende overgang naar het pri

mair onderwijs is gewaarborgd. De basis

school in de kansenzone is een 'brede 



school'. Naast ouderparticipatie en school

maatschappelijk werk kent de school tal 

van buitenschoolse activiteiten. Om de 

overgang naar het voortgezet onderwijs te 

realiseren blijft een dee! van cle groep een 

jaar Ianger op de basisschool. lnstelling 

van een dergelijke zone heeft: aileen zin 

als het voor tenminste 10 jaar is gewaar

borgd. In een dergelijke zone moet het mo

gelijk zijn van knellende wetgeving afte 

wijken.' 

Forum, het lnstituut voor Multiculturele 

Ontwikkeling, pleit voor een nog steviger 

aanpak. 

A R s LAN : 'Wij zij n van mening da t de leer

tijd voor kinderen die nauwelijks in aan

raking komen met de Nederlanclse taal, 

verruimcl moet worden. Het stimuleren 

van ouders om hun kind naar de peuter

speelzaal of kinderdagverblijf te brengen 

is onvoldoencle. Er is echt drang en dwang 

noodzakelijk. Wij pleiten daarom a! enige 

jaren voor het gericht en selectiefverla

gen van de leerplicht voor kinderen van 2 

of 2,5 jaar. Hiervoor is ook steun te vinden 

in de Turkse en Marokkaanse gemeen

schap. Er wordt in Nederland vee! te 

angstvallig omgegaan met het bestrijden 

van onderwij sach terstanden'. 

Wisselwerking wetenschapfbeleid 

De houding van vws in het verleden ten 

opzichte van de OPSTJ\P-programma's zegt 

wei iets over de kwaliteit van de de sa

menwerking tussen beleid en wetenschap 

op het terrein van het achterstanclsbeleid. 

L 1 'l MAN: 'Die gaat in Nederland in verge

lijking met het buitenland erg moeizaam. 

Af en toe is er evaluatie-onderzoek moge-

lijk. Het is jammer dater weinig structu

reels wordt opgezet. Wat betreft cle voor

schoolse projecten is cle samenwerking 

tussen de ministeries van Volksgezoncl

lleid, Welzijn & Sport en Onderwijs Cul

tuur & Wetenschappen niet geweldig. vws 

heeft plotsklaps beleidswisselingen afge

kondigd. Het lijkt zich niet meer te willen 

bemoeien met voorschoolse projecten, ter

wijl oc:w dat ook niet doet (en dat terwijl 

er grote behoefte in het onderwijsvelcl is 

aan voorschoolse projecten). Echter: cle ge

meentelijke overheden clie sinds twee jaar 

verantwoordelijk zijn voor het achterstan

denbeleid hebben vaak te weinig midde

len om zelf onderzoek te (Iaten) cloen. We

tenschappelijke evaluatieftoetsing zou 

niet eenmalig en af en toe moeten, maar 

stelselmatig gedurende een groot aantal 

jaren. Op basis van onclcrzoeksresultaten 

kunnen dan weer suggesties voor verbete

ringen en aanpassingen geclaan worden; 

verschillende varianten kunnen worden 

uitgeprobeerd. Zo kan er pas een gocde 

wisselwerking ontstaan tussen beleid en 

wetenschap.' 

Meer bundeling, meer regie 

II'" MAN: 'Er worden in Nederland heel 

vee! voorschoolse en naschoolse activitei

ten aangeboden in het kader van achters

tandbeleid. Vaak op projectbasis en dus 

kortstonclig. Het is de vraag of dat een ge

Iukkige manier van werken is. Men clenkt 

vaak dat het gocclkoper is, maar op de lan

ge termijn is dat zeker niet het geval. Er 

moet meer regie komen, meer buncleling, 

meer uniformering. Er moeten mcer mo

gelijkheden komen om te experimenteren 

en programma's te vcrbeteren. Er is be-

9 



10 

i 

hoefte aan inpassing van programma's in 

lokale situaties, onderzoeksmatig bege

leid. Er is dringend een rationalisering van 

de aanpak nodig'. Symptomatisch is het 

voorbeeld van de proeven met voorschool

se projecten die door ocw en vws in 1993 

zijn ingezet. Deze lopen deze zomer af. Nu 

is volstrekt onduidelijk of er een vervolg 

komt. Er dreigt een enorm gat te vallen. 

En dat terwijl er grate behoefte is aan cen

trale steun voor verder ontwikkeling en 

voorschoolse educatie gestructureerd 

moet worden en een door de overheid 

gefinancierde voorziening met hieraan 

gekoppeld gewaarborgde kwaliteit moet 

zijn. Hierdoor ontstaat een effectieve 

samenhang tussen de voorschoolse educa

tie en het basisonderwijs, en is er sprake 

van een continulteit in inspanningen met 

betrekking tot achterstanden van groepen 

leerlingen. Hierdoor worden de onderwijs

loopbanen van deze groepen kinderen 

evaluatie, onderhouden van de infrastruc- sterk verbeterd en kunnen deze groepen 

tuur, training, supervisie en begeleiding'. kinderen gekwalificeerd het onderwijs 

uitstromen'. Richard Cress doet een derge

De ingezette beleidslijn van decentralisatie lijke oproep: CREss: 'Niet alles kan aan de 

naar de gemeenten is daarom misschien gemeenten worden overgelaten. Daarvoor 

niet gelukkig geweest. Tesser is daarover is onderwijsachterstand een veel te inge-

duidelijk: n s s ER: 'In de afgelopen jaren 

zijn de verantwoordelijkheden voor onder

wijsachterstandenbeleid zowel door vws 

als door ocw gedecentraliseerd. Dat Ievert 

tijdverlies en gebrek aan slagvaardigheid 

op. Binnen gemeenten worden weer einde

loze discussies gevoerd en daarin wordt al

les van de afgelopen 20 tot 30 jaar nog 

eens dunnetjes overgedaan. Het Sociaal en 

Cultureel Planbureau is altijd tegen de be

leidskeuze van decentralisatie geweest. Het 

gevolg is nu versnippering van beleid in 

projectjes; er wordt zeer moeizaam geld 

bij elkaar geraapt. Een project als de Voor

school in Amsterdam - een stad waar op 

zich genoeg geld is - kan slechts met veel 

moeite structureel gefinancierd worden. 

Het ministerie van vws is vast van plan de

ze decentralisatie door te zetten en de ei

gen projecten af te bouwen. Ik denk dat 

een recentralisatie een gepasseerd station 

is. Dat gaat geheel tegen de trend in'. 

Zeki Arslan van Forum is het daarmee 

eens: ARSLAN: 'Wij zijn van mening dat de 

wikkeld probleem, met veel te verstrek

kende maatschappelijke implicaties. 

Slechts een consistent uitgevoerd lange 

termijnbeleid, met aandacht voor de 

voortdurende wisselwerking tussen onder

zoek en ontwikkeling, zal op den duur tot 

resultaten kunnen leiden. Ministeries, 

universiteiten en ontwikkelinstituten zou

den daarin veel intensiever, veel planmati

ger en veel doelgerichter moeten samen

werken, vanuit het besef dat het terug

dringen van onderwijsachterstand een 

zaak van lange adem is'. Leonard Geluk is 

het niet eens met het ongedaan maken 

van de decentralisatie: G" I. u Ic 'Deze is pas 

twee jaar oud. Gemeenten moeten de 

kans krijgen hun verantwoordelijkheid 

goed in te vullen. Rotterdam bewijst dat 

gemeenten hun verantwoordelijkheid 

goed oppakken'. 
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