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De kleutertoets is' 
geen kinderspel 
De prestatiegerichte maatschappij van vandaag de dag laat zelfs de kleintjes niet 
ongemoeid. Het voorstel om de zogenaamde kleutertoets in te voeren is weer 
terug van weggeweest op het Binnenhof. Een toets voor alle vierjarigen zou moe
ten bepalen of een kleuter bij binnenkomst op de basisschool al een leerachter
stand heeft en een einde moeten maken aan het automatisch uitdelen. van' extra 
leerkrachten aan allochtone leerlingen. De kleutertoets is echter een. voorstel dat 
van tijd tot tijd door politici wordt voorgesteld om vervolgens weer net zo hard te 
worden weggefloten door deskundigen. De vraag is of de persoonlijkheid van de 
gemiddelde kleuter niet te grillig is ·om op die leeftijd carrièrekansen in kaart te 
brengen. 

DOOR TAMARA SCHELLINGS 

Wat te doen aan de snelle groei van het aantal zwarte scholen? De toenemende segregatie in 
het onderwijsstelsel wordt als een groot probleem ervaren. Vergeten wordt vaak dat niet de' 
segregatie het probleem is, maar de toename van het aantal kansarme kinderen per klas. 
Segregatie in het onderwijs is niet nieuw. Vroeger liep de scheiding langs andere lijnen, name
lijk die van sekse en verzuiling: jongens en meisjes gingen naar aparte scholen en als er vol
doende kinderen van dezelfde zuil in een buurt woonden, werd een school met deze grondslag 
gesticht. Zb niet, dan werd de school zelf 'intern gedifferentieerd' en de klas opgedeeld in 
groepjes. 

Segregratie 
In de jaren zestig van de vorige eeuw zette de ontz,uiling in, de aparte scholen voor jongens 

en meisjes verdwenen. Nederland kreeg te maken met verschillende groepen migranten: perso
nen uit vroegere koloniën, arbeidsmigranten, de familie van arbeidsmigranten, ·de huwelijk
spartners van de kinderen van de arbeidsmigranten, asielzoekers. Deze ontwikkelingen maak
ten dat de segregatie in het onderwijsstelsel op een andere manier ging verlopen. De lagere 
klasse kwam steeds meer tot uiting in de kleur 'van de school. De 'witte vlucht' zette in: 
autochtone (hoogopgeleide) ouders meden de zwarte scholen, waardoor het verschil in schooI
prestaties tussen scholen groter werd. De kansrijke kinderen raakten geconcentreerd opde 
beste scholen, zoals Montessori en jenaplan. De kansarme kinderen kwamen steeds meer op 
zwarte scholen te zitten doordat de rest wegvluchtte. De middenklasse wilde haar kinderen lie
ver onder kansrijke klasgenoot jes. 

Cewichtenregeling 
Begin jaren zeventfg trof toenmalig onderwijsminister jos van Kemenade een regeling om de 

toenemende kansenongelijkheid tussen scholen een halt toe te roepen. Hij voerde een regeling 
in die scholen met veel achterstandsleerlingen extra leerkrachten moest toebedelen. Minder 
kansarme kinderen per klas was het antwoord op de toenemende ongelijkheid tussen scholen.' 
De zogenaamde gewichtenregeling werd in het leven geroepen. Leerlingen werd voortaan een 
bepaald 'gewicht' toebedeeld bij het tellen . Het gewicht van een leerling' is gebaseerd op de 
vermeende achterstand en kent meer g~ld toe aan een school met 'zwaardere' I.eerlingen. De 
gewichtenregeling bestaat nog steeds en verdeelt basisschoolleerlingen onder in vier categorie
ën die een bovengemiddelde kans hebben op een onderwijsachterstand. Kinderen van laag 
opgeleide autochtone ouders hebben een gewicht van 1,25. Een kwartje extra bovenop elke 
e'urö die een school gewoonlijk voor elke leerling ontvangt. Hoe groot de achterstand van een 
'risicol"eerling' precies i~, is moeilijk te zeggen. Maar de achterstand van schipperskinderen, die 
vaak op een internaat zitten, wordt hoger ingeschat dan die van kinderen van.laagopgeleide 
autochtone ouders. Zij hebben een gewicht van 1,4. Woonwagen- en 'zigeunerkinderen, die een 
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nomadisch bestaan hebben en nooit ergens 
lang naar school gaan, hebben een gewicht 
van 1,7. Kinderen van laagopgeleide alloch
tonen ouders worden beschouwd als de 
groep met het grootste risico en hebben een 
gewicht van 1,9. De grotere gewichten wor
den in praktijk vertaald in het toebedelen 
van extra leerkrachten. Een mooie basis 
voor kansengelijkheid in het onderwijs is 
hiermee gelegd. 

Kansarme onderklasse 
Hoeveel extra aandacht van de leerkracht 

is precies l)odig om leerlingen in een achter
standssituatie te helpen? Kan extra aandacht 
van de leerkracht ooit opwegen tegen de . 
voorsprong van kinderen van hoogopgeleide 
autochtone ouders? Vaak ook ouders die 
zorgen voor bijles in rekenen en taal als de 
resultaten van hun kind niet helemaal opti
maal zijn, met· kinderen die al vroeg in aan
raking kwamen met leerzame spelletjes en 
speelgoed van het Early 
Learning Centre. 

gewichtenregeling buiten de boot. Deze gene
ratie zou inmiddels ·de achterstand hebben 
ingelopen. Jammer genoeg is dit iets te·posi
tief ingeschat. De derde generatie kinderen 
van Molukse migranten blijkt nog steeds een 
taalachterstand te hebben. De scholen ont
vangen voor .deze leerlingen geen extra leer
krachten, waardoor de achterstand niet 
wordt ingehaald. De situatie van de derde 
generatie Turkse en Marokkaanse kinderen 
zou straks wel eens vergelijkbaar kunnen 
zijn. De onderwijsachterstand wordt niet 
ingehaald, waardoor de problemen worden 
doorgeschoven naar de arbeidsmarkt. Het 
gevolg is een grote groep laaggekwalificeerde 
arbeiders en een grote onderklasse in de 
rriaatschappij.5 Een situatie die funest is voor 
de integratie van minderheden; een wens die 
nu hoog staat op het politieke verlanglijstje. 

Klassieke test 
De dure extra aandacht van de leerkracht 

moet niet langer afhanke

Het antwoord is waar
schijnlijk nee. De toene
mende segregatie in het 
onderwijs heeft het ver-

Om kansarm te 
lijk zijn van een vermeen
de achterstand, maar van 
een feitelijke achterstand. 
Toen Netelenbos nog 
sta.atssecretaris van 
Onderwijs was, kwam zij 
daarom met het idee een 
toets in te voeren voor 
alle kinderen die met de 
basisschool beginnen. De 
werkelijke achterstand 
zou worden vastgesteld 

zijn hoef je geen 
. schil tussen kansarme en 
kansrijke kinderen alleen 
maar dUidelijker gemaakt. 
Als gevolg van de witte 
vlucht lijkt het zelfs alsof 
niemand iets met de kans
arme onderklasse te maken 
wil hebben. De onderklasse 

andere culturele 

achtergrond te 

hebben 

wordt ook meer en meer etnisch gedefini
eerd. Wat overigens niet wil zeggen dat de 
resultaten van allochtone leerlingen de afge
lopen jaren niet zijn verbeterd. 2 Daarom is . 
er iets vreemds aan de hand met de etni
sche definiëring .van een kansarm kind. 
Slechte schoolresultaten blijken in praktijk 
namelijk ·vaak over te gaan van ouder op 
kind. Uit cijfers van het Sociaal Cultureel 
Planbureau blijkt, dat 45 procent van de 
jongeren die het voltijds dagonderwijs zon
der diploma verlaat, een vader heeft die niet 
meer heeft dan een basisschooldiploma.3 

School prestaties zijn grotendeels afhanke
lijk van sociaal-economische factoren. Om 
kansarm te zijn hoef je geen andere culture
le achtergrond te hebben en een andere taal 
te spreken.4

-

Bovendien zijn er ook allochtone leerlingen 
·met een achterstand voor wie scholen nu 
niets extra's ontvangen. De derde generatie 
migrantenkinderen valt bij de huidige 

en het was voorbij met 
het automatisch lIitdelen van extra leer
krachten aan allochtone leerlingen. 
Bovendien sloeg deze methode twee vliegen 
in een klap:' scholen ontvangen alleen nog 
extra 'geld voor leerlingen met een werke
lijke achterstand en de kwaliteit van het . 
onderWijS van de school wordt gemeten. 
Dolph Kohnstamrtl deed daarop .een onder
zoek naar de zin en onzin van de kleuter
toets. Netelenbos zag vervolgens van de 
invoering af: er zaten nogal wat haken en 
ogen aan.6 Ten eerste kunnen kinderen van 
vier nog niet lezen en schrijven. Schriftelijk 
een klassikale test afnemen is daarom 
onmogelijk. De kinderen kunnen alleen indi
vidueel worden getest. Bovendien kan een 
kteuter zich nauwelijks op een toets concen
treren en geen opdracht zelfs.tandig maken. 
Stel dat ze naar het toilet moeten of niet zo 
lekker zijn, dan beantwoordt geen kleuter 
een vraag goed. Een optimale prestatie leve
ren, wat de bedoeling is van een toets, 



wordt dan onmogelijk. 7 Ursie Lambrechts, 
Tweede-Kamerlid voor D66, heeft terecht 
opgemerkt dat een momentopname de wer
kelijke achterstand van een kind niet kan 
meten. De ervaring met de Cito-toets leert 
dat de uitslag van een landelijk afgenomen 
toets vaak gebruikt wordt als voorspelling 
voor de verdere schoolcarrière van een kind. 
Een kind heeft dan al op vroege ieeftijd toch 
een soort stempel. De toets is dan ook niet 
bedoeld om een kind te helpen, maar 'om het 
beschikbare budget over de scholen te ver
delen. 

Selectie aan de poort 
Ten tweede is frauderen met de uitslag 

van de toets erg verleidelijk. Als het ontslag 
van een collega afhangt van de uitslag van 
een toets, wordt een slecht resultaat wel 
heel belangrijk. Dat kan zelfs leiden tot een 
selectie aan de poort van de school: leerlin
gen met een achterstand leveren meer geld 
op. De toets kan hoe dan ook alleen door 
onafhankelijke personen worden afgenomen. 
Maar dat geeft weer een grote hoeveelheid 
nieuwe bureaucratie en nieuwe regels. De 
invoering van de toets brengt een enorme 
organisatie met zich mee. Een aanvankelijk 
slechte uitslag kan ook de goede kwaliteit 
van het eigen onderwijs aantonen. Vooral 
omdat het nieuwe kabinet de toets, net als. 
Netelenbos indertijd, ook wil aangrijpen om 
de kwaliteit van het onderwijs van een 
school te meten. Want ondanks alle bezwa-

. ren bracht ook minister Hermans de kleuter
toets ten tonele, evenals de huidige minister 

\ 
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H~ is op V.ANJe2e~IAWeNi 
. ~e(Atelt..e1AMeNst~ess! 

Van der Hoeven. Ik zou haar net als 
Kohnstamm een aantal jaar geleden willen 
aanraden: niet doen. Houdt u zich allereerst 
aan het motto van dit nieuwe kabinet: 
"Minder Regels." 

De auteur is student Maatschappij 
Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit en 
heeft van april tot l!n met juni stage gelopen 
bij het Kenniscentrum D66. 

Discussieer mee over de stelling "Laat het onderwIJsachterstandenbeleid zoveel mogeUjk met 
l'UiI~fn de ~nde bbinetsperlode" op www.d66.nI. 
Het voIledISé onderzoeksrapport van Tamara Schellings kUnt u bestellen biJ het D66 
~~ . 
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