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Onderwijs in een 
multiculturele samenleving 

Is ons ondern;ijs in staat om al die verschillende jongeren van uiteenlopende etnische 
achtergronden goed voor te bereiden op de samenleving, en kan het overheidsbeleid 
daar een zinnige bijdrage aan leveren? Die vraag vern;oordt de twijfel van velen over 
ondern;ijs en ondern;ijsbeleid. En die twijfel wordt gevoed door de vele, in hoog tempo 
opgelegde veranderingen van de afgelopen jaren: 'weer samen naar school', tweede 
fase, vmbo, basisvorming, ondern;ijsachterstandenbeleid en de nog steeds voortdende-
rende schaalvergroting: eerst in het voortgezet ondern;ijs, toen in het mbo en nu zelfs 
in het basisondern;ijs. Enige twijfel lijkt gepast of al deze veranderingen, vaak in com
binatie met bezuinigingen, wel het gewenste effect hebben en daadwerkelijk bijdragen 
aan de zo vurig gewenste verbeteringen. 

Lam b ree hts bereiden. Oude structuren en oude instru
menten voldoen niet meer. De samenleving 

heeft zich van homogeen naar heterogeen ontwikkeld. In de grote 
steden is dat het duidelijkst zichtbaar. Rotterdam kent bijvoor
beeld meer dan 200 taalgroepen en evenzoveel culturen. De sa
menleving is multi-etnisch en multicultureel geworden. 

D e eerste vraag die we ons steeds d oor U r s i e 
moeten stellen is: wat verwachten -------------
we eigenlijk van ons onderwijs? Die vraag is op zichzelf 

eenvoudig genoeg te beantwoorden. In wezen verwachten wij 
slechts dat onze kinderen en jongeren worden voorbereid op een 
hun passend plekje in de samenleving. Wij willen graag dat zij als 
verantwoordelijke burgers kunnen deelnemen aan de samenle
ving en daaraan uiteindelijk ook zelf mede vorm aan geven. Dat 
willen alle ouders, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn. 

Mammoetwet 

Het is geen ander doel dan aan het begin van deze eeuw werd ge
formuleerd, in de zestiger jaren met de Mammoetwet, eind zeven

tiger jaren en begin 
jaren tachtig met de dis
cussie over de midden
school. Toegegeven, be
paalde accenten zijn in 
de loop van de jaren wat 
verschoven. Dan lag het 
accent meer op individu
ele ontplooiing, dan 
weer meer op beroeps
kwalificaties, en nu op 
"maatwerk". Maar het 
hoofddoel verandert 
eigenlijk nooit. Onder
wijs moet jongeren voor
bereiden op een plaats 
in de samenleving. 
Wat wel verandert is de 
samenleving zelf, en on

ze inschatting wat jongeren nodig hebben om zich op haar voor te 
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Wie naar de onderwijsresultaten kijkt van allochtone kinderen in 
deze steden, wie gewoon de cijfers laat spreken en moet vaststel
len dat allochtone kinderen na de basisschool al een achterstand 
van twee jaar hebben in taal en van één jaar in rekenen, kan niet 
tevreden zijn. Wie daarbij bedenkt dat de kans miniem is dat ze 
die achterstand later nog inlopen, heeft argumenten te over dat 
het beter kan en beter moet. 
Zo langzamerhand is wel duidelijk dat het probleem niet metter
tijd vanzelf verdwijnt. Lange tijd werd uitgegaan van de klassieke 
indeling in eerste-, tweede- en derdegeneratie nieuwkomers. We 
meenden dat de eerste generatie gewoon niet zou aanhaken en dat 
de tweede generatie een voorhoede zou kennen die het pad zou 
effenen voor de derde generatie, die sociaal-economisch volledig 
geïntegreerd en geëmancipeerd zou zijn. Zo ging het toch immers 
overal in de wereld met immigranten? De praktijk heeft laten zien 
dat de werkelijkheid genuance,erder, maar ook complexer is. Dat 
laat zich het best illustreren aan de hand van een tweetal feno-
menen. 

Regeneratie 

Het eerste is de regeneratie van de eerstegeneratieproblematiek. 
Het telkens opnieuw doorgeven van achterstanden van ouders op 
kinderen. Een blijvende instroom van eerstegeneratie-allochtonen 
door huwelijken met jongeren uit het thuisland en de blijvende 
stroom vluchtelingen. Soms ook doordat een deel van de ouders er 
heel bewust voor kiest om de Nederlandse samenleving buiten te 
sluiten. Ouders die zelf goed Nederlands spreken maar er heel be
wust voor kiezen om hun kind op geen enkele wijze met de Neder
landse taal te confronteren. Dat moet de school maar doen. 
Bovendien zien we dat de instrumenten om de Nederlands taal en 
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cultuur buiten te sluiten zich sneller hebben ontwikkeld 
dan de instrumenten die de vensters naar de Nederlandse 
taal en cultuur openzetten. Wie in de Haagse Schilderswijk 
woont, de winkels ter plekke gebruikt en uitsluitend naar 
arabische zenders kijkt (waar zelfs geen schotel meer voor 
nodig is), kan nagenoeg perfect de Nederlandse samenle
ving buiten de deur houden. Kinderen van zulke ouders 
zullen van generatie op generatie de kenmerken vertonen 
van eerstegeneratie-allochtonen. 
Hoe beperkt de mogelijkheden ook zijn om hiertegenop te 
boksen, de school is toch de enige plek waar we echt toe
gang hebben tot deze kinderen en hun ouders. Juist voor 
deze kinderen kan goed onderwijs een groot verschil 
maken. En het mooie is dan dat goed onderwijs, met meer 
nadruk op het aanleren van de Nederlandse taal, gestruc
tureerde methodes, kleinere groepen en herstel van de 
menselijke maat, niet alleen voor allochtone maar ook voor 
autochtone kinderen meer kansen biedt op volwaardige 
deelname aan de samenleving. Dat bewustzijn is inmiddels in elk 
geval gegroeid. 

Misplaatst rechtvaardigheidsgevoel 

Het is evident dat de overheid hier een taak heeft. Niet alleen van
uit haar meer algemene verantwoordelijkheid voor de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs, maar vooral ook vanwege haar 
verantwoordelijkheid voor de situatie waarin we ver:.>;eild zijn 
geraakt: een groot gebrek aan samenhang in de hele infrastruc
tuur van welzijn, hulpverlening en onderwijs; geen voorrang voor 
of eisen aan taalbeheersing; geen goede taalmethodes waar ze het 
hardst nodig zijn; geen waardige positie voor de leraar; scholen 
met jarenlang achterstallig onderhoud; niet open durven zijn over 
achterblijvende schoolprestaties uit misplaatst rechtvaardigheids
gevoel. En jarenlange bezuinigingen die geen enkel kabinet ervan 
weerhielden om nieuwe, vergaande ambities te formuleren. We 
hebben het dus wel degelijk over een overheid die steken heeft la
ten vallen. 
Gelukkig is diezelfde overheid inmiddels bereid om oude fouten te 
herstellen en te investeren in wat nodig is om alle jongeren, met 
welke achtergrond dan ook, een volwaardige plaats in onze multi
culturele samenleving te bezorgen. Die bereidheid geeft hoop 
maar is zonder gericht beleid niet voldoende. 
De allergrootste bedreiging is het nog steeds toenemende tekort 
aan leraren. De absolute prioriteit zal de eerstkomende tijd dan 
ook moeten liggen bij het verbeteren van de positie van de leraar: 
het totaal aan arbeidsvoorwaarden waardoor het onderwijs weer 
een sector wordt waar men graag wil werken en er trots op kan 
zijn. Zonder leraar geen onderwijs. Niet voor autochtone kinderen, 
niet voor allochtone kinderen. Zelfs de allerbeste ICT-program
ma's zullen de leraar niet overbodig maken. Thom de Graaf ver
woordde dat laatst op een D66-onderwijscongres in Groningen 
zeer treffend: 'Onderwijs zonder ICT is onwenselijk, maar onder
wijs zonder leraar is onmenselijk.' 

Schaalvergroting 

Een tweede bedreiging voor onze nieuw geformuleerde ambities is 
de nog steeds toenemende schaalvergroting. Niet alleen in het 
voortgezet onderwijs maar nu ook in het basisonderwijs. 
Er moet heel gericht een proces op gang gebracht worden van 
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schaalvergroting naar schaalverkleining. Van grote school naar 
kleine school. De eenzijdige nadruk op de beheersaspecten van het 
onderwijs heeft tot een gigantische schaalvergroting geleid zonder 
dat het proces van kleinschalige inrichting van de school is be
waakt. Kennen en gekend worden door medeleerlingen en leraren, 
ook buiten het klaslokaal, is een voorwaarde voor een veilig en 
leerzaam schoolklimaat. Ook dat geldt voor alle kinderen, maar 
het meest voor degenen die extra aandacht nodig hebben. Dat zijn 
vanzelfsprekend de kinderen met welke onderwijsachterstand 
dan ook. 

Overladenheid 

Een derde bedreiging vormt de overladenheid en versnippering 
van inmiddels ons gehele basis- en voorgezet onderwijs. Meer is 
niet altijd beter. Wie de dikke stapels kerndoelen, eindexamenei
sen en overladen vakkenpakketten ziet, weet dat dit slechts een 
schijnbijdrage aan beter onderwijs is. D66 opteert voor minder 
verplichte vakken, een kleiner kerncurriculum, en meer ruimte 
voor de eigen keuzes van scholen, leraren en leerlingen. 
De opdracht voor de overheid zal dan ook zijn onze wet- en regel
geving zodanig in te richten dat verbeteringen en nieuwe ontwik
kelingen een kans krijgen, zonder dat wet- en regelgeving voort
durend aangepast moeten worden. Juist daarvoor moet de wet 
aangepast worden. Het is de kunst om de overheidsverantwoorde
lijkheid voor kwaliteit en toegankelijkheid volledig overeind te 
houden en tegelijkertijd meer ruimte te bieden voor initiatieven 
van onderop, wat D66 betreft binnen het publieke bestel en met 
overheidsfinanciering. Want als we het overlaten aan de markt en 
private financiering, zullen de kinderen in achterstandssituaties 
zeker niet als eersten profiteren. Particulier onderwijs is niet voor 
iedereen gelijk toegankelijk. Als we het wel toegankelijk willen 
maken voor kinderen met een achterstand, van minder welgestel
de ouders, betekent dat eenvoudigweg dat een deel van de publie
ke middelen zal wegvloeien naar het particulier onderwijs ten kos
te van het publieke bestel. De uitdaging zou moeten zijn om hier
in niet klakkeloos Amerika of Engeland achterna te lopen, maar 
om het ook hier op zijn Nederlands te doen: ruimte voor nieuwe 
initiatieven binnen het publiek gefinancierde en gecontroleerde 
bestel. Dat is pas vernieuwing. Dat geeft bovendien aan alle jon
geren betere en gelijkere ·kansen. En daar gaat het toch om? 
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