
Het probleem van de hard
nekkige achterstanden van 
etnische minderheden 
wordt op politiek-bestuur
lijk niveau in hoofdzaak ge
definieerd als een kwestie 
van schoolresu ltaten en 
schooleffectiviteit. Die ge
dachtegang is ingegeven 
door de succesvol verlopen 
maatschappelijke integra tie 
van de arbeidersklasse ge
durende de vorige eeuw. 
De hefboom van die inte
gratie is de democratise-
ring van ons onderwijsstel-
sel geweest. Die is de voor
waarde gebleken voor de 

• sociale stijging en maat
schappelijke verheffmg in 
den brede. Maar bij de ge
neralisatie van die gedach
tegang naar de verheffing 
van de etnische minderhe
den worden de ingrijpende 
wijzigingen in de maat
schappelijke context niet in 
aanmerking genomen. Het 
grote succes van de sociale 
stijging, die de bestendi
ging van achterstanden 
over de generaties heen 
heeft doorbroken, en de 
belangrijke rol die onder
wijs hierbij gespeeld heeft, 
hebben politici en beleids
makers van nu de ogen 
doen sluiten voor het feit 
dat dit proces pas op gang is 
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Het klassieke 
drama van een 

n1euwe 
maatschappelijke 

onderklasse 
Over allochtone 

( onderwijs) 

achterstanden 

ARIE VAN DER ZWAN 

'Het multiculturele drama is kennelijk niet aroter, 
maar aok niet kleiner, dan het drama van de 

maatschappelijke onderklassen uit andere 
tijdperken en andere Ian den in de wereld' . 

Aldus benoemt Arie van der Zwan de overeenkomst 
die er bestaat tussen het hedendaaase vraaaswk 

van de intearatie van etnische minderheden en de 
eerdere maatschappelijke intearatie van de 

arbeidersklasse. De sociale stiJainasroute van de 
laatste verliep volaens de emancipatie-trits 

'werk-wonen-scholina' en was naast een 
individuele oak een collectieve strijd om 

lotsverbeterina. Van der Zwan stelt de fixatie van 
hedendaaase beleidsmakers op onderwijs en met 
name op het jenomeen van de 'd]"ectieve school' 
aan de kaak. Met kracht van araumenten en op 
basis van eiaen Rotterdams onderzoek kritiseert 
hij de onderwijskundiae jundamenten van het 

huidiae onderwijsachterstandsbeleid. 

mobiliteit in de decennia 
erna. De maatschappelijke 
integra tie van de arbeiders
klasse is niet aileen een 
kwestie van individuele 
maar ook van collectieve 
stijging geweest'. 

Emancipatie van min
derheden is onder alle 
maatschappelijke omstan
digheden een complex 
vraagstuk dat bovendien 
niet aileen of zelfs niet 
primair door bcleid van 
bovenaf gestuurd kan wor
den. lnpassing in het mo
derne productiesysteem 
met alle perspectieven die 
hierdoor geopend worden, 
maakt er in ieder geval dee! 
van uit. Die inpassing lag 
voor ongeschoolde arbeid 
eenvoudiger in het indus
triele tijdperk dan in het 
huidige tijdsgewricht. De 
problematiek van de land
arbeiders die in de jaren 
vijftig en zestig op grote 
schaal uit de landbouw zijn 
afgevloeid, doet denken 
aan het sociaal-psychologi
sche klimaat waarin de hui
dige etnische minderheden 
zich bevinden. Toch is de 
opname in het arbeidspro
ces van deze groep inder
tijd moeiteloos verlopen. 
Bedrijven als Hoogovens 
die in die jaren kampten 

kunnen komen na de succesvolle opname van de on
geschoolde arbeiders in het moderne productiesys
teem. De naoorlogse industrialisatie in de jaren vijf
tig heeft in feite de grondslag gelegd voor de sociale 

met gebrek aan arbeiders hebben hierin een onmis
bare rol vervuld. De socialiseringscapaciteit van be
drijven met de schaal, de organisatievorm en be
drijfsopleiding van destijds bestaat heden ten dage 
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eenvoudig niet meer. Evenmin als de krachtdadige 
overheid die dit proces van industrialisatie facili
teerde en actief ondersteunde. 

Overigens is ook de verheffing van de arbeiders
ldasse onvoltooid gebleven. In aile steden of stadsde
len die traditionele vestigingsplaatsen van onge
schoolde arbeiders waren, vinden we ook heden ten 
dage nog restanten die even hardnekkig zijn als die 
van de etnische minderheden. In Rotterdam-Zuid, 
Amsterdam-Noord en Enschede (Ribbelt) zijn die 
harde achterstandskernen, inclusief de hierbij ho
rende verschijnselen van verpaupering, bijvoor
beeld duidelijk aanwijsbaar. 

Van toestandsklasse naar mentaliteitsklasse 

De positie waarin de etnische minderheden in ons 
land zich overwegend bevinden is de klassieke posi
tie van de maatschappelijke onderlaag. De individu
ele stijgers onder hen onttrekken zich hieraan en 
conformeren zich zonder vee! moeite aan het werk
en leefpatroon van de middenklasse, maar de meer
derheid heeft geen of ongeregeld werk dan wei 
oefent ongeschoolde beroepen uit zonder vee! 
maatschappelijke vooruitzichten. Ze wonen in de 
minste buurten met een hoge concentratie kans
armen. Die buurten worden gekenmerkt door 
slechte leefomstandigheden: er heerst vee! geweld 
en andere vormen van onveiligheid, de buurt ver
toont verschijnselen van verpaupering, de leefom
standigheden zijn er weinig stimulerend, voorbeel
den van maatschappelijk succes die als aanknopings
punt kunnen dienen ontbreken. 

Onder die omstandigheden komen sociale nor
men en afwijkend gedrag tot ontwikkeling die deze 
groepen in botsing brengen met de maatschappij 
waardoor ze ontweken en gestigmatiseerd dreigen 
te worden. Niet alleen de ontwikkeling van devol
wassenen stagneert, de kinderen krijgen niet de aan
dacht en het voorbeeld die ze nodig hebben. Als taal 
en geloof een rol spelen, wat bij de etnische minder
heden het geval is, komt erbij dat ze zich doorgaans 
in de eigen etnische kring opsluiten. Het leggen van 
sociale contacten buiten de eigen kring wordt dan 
niet aileen bemoeilijkt doordat taal en geloof als bar
riere gaan fungeren maar ook door de sociale con
trole die binnen de etnische groepen heel drukkend 
kan zijn. Die sociale controle schept een voedings
bodem voor persoonlijke willekeur, bemoeizucht 
en cultivering van de 'wij-zij' tegenstelling. 

Dit gevaar van isolement wordt in vee! gevallen 
nog verder in de hand gewerkt door de bijzondere 
positie van het mannelijk gezinshoofd en de rol die 
hij daardoor gaat spelen. Door zijn werldoosheid of 
beoeferung van een weinig gewaardeerd beroep on
dergaat zijn positie in het gezin een verandering. Zijn 
prestige neemt af doordat hij voor het gezin niet de 
rol van initiatiefnemer en wegbereider kan vervul
len en hiervoor juist afhankelijk wordt van anderen, 
niet zelden van zijn eigen opgroeiende kinderen. 
Om zijn autoriteit te handhaven wordt het gezin in 
isolement gebracht door sterk vast te houden aan de 
traditionele normen en gebruiken. 

Met name de opgroeiende kinderen komen hier
door voor emotionele spanningen te staan. Als ze 
zich aanpassen aan de eisen van het ouderlijk huis 
komen ze in botsing met de buitenwereld . Als ze 
zich niet aanpassen dan komen zein de ongelukkige 
positie dat ze de uiteenlopende eisen van binnen en 
buiten niet tot een voor henzelf hanteerbaar geheel 
weten samen te voegen. Ze krijgen gedragsproble
men die goede schoolresultaten in de weg staan en 
zelfs tot ontsporing kunnen leiden. Indien dit laatste 
gebeurt, zijn ze ideale rekruten voor de groepen 
'outcasts' en jeugdbendes die zich vormen . Meestal 
bestaande uit jonge mann en zonder erug maatschap
pelijk vooruitzicht. Die ontwikkelen sterke onder
linge affectieve banden waarin trouw en opoffe
ringsgezindheid centraal staan. Ze ontwikkelen naar 
buiten allerlei vormen van agressief en crimineel ge
drag dat ze billijken door de maatschappij aan te lda
gen voor hun discriminatie. Binnen de buurten 
waaruit ze afkomstig zijn spelen ze een funeste rol 
voor opgroeiende jongens die zich aangetrokken 
voelen door hun optreden . 

Zie hier een schets, die hoe actueel ze ook aan
doet, allesbehalve aan de actualiteit is ontleend, 
maar aan een driedelig sociologisch overzichtswerk: 
Het sociale Ieven in a/ zijn jacetten uit 19 58. Het gaat 
hier, zoals gezegd, om de ldassieke positie van de 
maatschappelijke onderlaag met aile verschijnselen 
die hierbij horen . Het feit dat deze schets kennelijk 
actueel gebleven is, houdt in zoverre een geruststel
ling in dat het multiculturele drama kennelijk niet gro
ter is, maar ook niet ldeiner, dan het drama van de 
maatschappelijke onderldassen uit andere tijdper
ken en andere Ianden in., de wereld . 

Maar deze conclusie impliceert tegelijkertijd dat 
het dus de moeite loont om ons te verdiepen in de 

1. Zie Van Doorn (1963). 
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emancipatieprocessen, met name de hierbij gel
dende inzichten die indertijd tot succesvolle inte
gratie van de onderklassen geleid hebbcn. Over de 
eerste stap in dit proces bestaat onder de auteurs die 
hebhen hijgedragen aan het eerder genoemde socio
logische overzichtswerk opmerkclijke overeen
temming: de stap van toestandsklasse naar mentali-

teitsklasse . Die houdt in dat de onderklassc zich gaat 
organiseren en zich zelf inzet respectievelijk strijd 
Ievert voor verbetering van haar positie. Dit ele
ment van het in eigen hand nemen van het lot maakt 
er een essentieel onderdeel 

ervaren hij de verwezenlijking van doe! en. Te vee! of 
eenzijdige tegenslag leidt tot een emotionele ver
troebeling van het tijdsperspectief in de vorm van 
frustratie en/ of fatalisme die zijn onmiddellijke 
weerslag op het amhitieniveau heeft. Die omstan
digheid heeft een funeste uitwerking op de houding 
ten aanzien van onderwijs en opleiding die bij uitstek 
langetermijn investeringen zijn met uitgestelde he
vrediging. 

De doorhreking hiervan is een essentiele voor
waarde of eerste stap in het proces van lotsverhete

van uit. En wei om reden 
van het sociaal-psycholo
gisch veranderingsproces 
dat de sleutel tot verbete-
ringvormt. 

De onmacht van de 
maatschappelijke onder
klassen schuilt mede in hun 

Wat in de benaderinB van de 

belanaenbehartiaers verkeerd uitpakt 

is dat ze minderheden vastpinnen op 

hun kansarmoede en alle oplossinaen 

ring. Die kan aileen door 
een samengaan van indivi
duele en collectieve active
ring tot stand worden ge
hracht. De klassieke orga
nisatievorm hiervoor is 
ontwikkeld door de arbei
dersheweging die steunde 
op drie pijlers: een hoog 
gesteld doe! dat hoven het 

vertalen in aeld van de overheid: 

'het Oost-Groninaen-o/ndroom'. 
gebrek aan gevoel voor 
eigenwaarde en aan vertrouwen in eigen kracht. 
Hierdoor ligt hun ambitieniveau laag en is hun tijds
perspcctief vertroebeld. Het is de grote misvatting 
van onze tijd dat dit veranderingsproces van bovenaf 
gestuurd kan worden, dat de onderklasse in haar 

• lot verbetering begeleid moet en kan worden. Die 
fictic wordt mede in stand gehouden door de 'ijze
ren ring' van belangenbehartigers die zich rondom 
de etnische minderheden geformeerd heeft en die 
belang heeft bij hun afhankelijke positie. Het feit al
lccn al dat deze belangenbehartigers zich door de 
overheid Iaten fmancieren bestempelt hen wat de 
cmancipatie van de minderheden betreft al tot ver
keerde figuren op de verkeerde plaats. Wat in hun 
benadering verkeerd uitpakt is dat ze minderhcden 
vastpinnen op hun kansarmoede en aile oplossingen 
vertalen in geld van de overheid: 'het Oost-Gronin
gen-syndroom'. 

In de oudere literatuur over emancipatieproces
sen spelen ambitieniveau en tijdsperspectief een 
centrale rol in de analyse. Ambitieniveau gedefi
nieerd als de moeite die men bereid is te nemen 
en de offers die men hereid is te brengen ter wille 
van hct streven naar en bereiken van een hepaald 
doe!. 

Tijdsperspectief, een term gelanceerd door Kurt 
Lewin, is de kijk die klassen en individuen uit die 
klassen hehhen op het eigen veri eden, hun positie in 
het heden en hun toekomst. De mate van succes of 
tegen lag die men heeft ervaren of meent te hehhen 

alledaagse Ieven uitgaat, een dat de groep een per
spectiefbiedt; ecn hoog groepsmoreel dat aanzet tot 
eigen inspanningen van de groepsleden; en leider
schap dat in staat is om door gerichte acties het ge
stelde doe! zichthaar te maken en dichterhij te brcn
gen. Een heweging die hierin slaagt creeert vertrou
wen in eigen kunnen en gevoel van eigenwaarde dat 
aan het behoren tot de heweging mcde ontleend kan 
worden. Het succes ervan dat in de eerste aanleg op 
de eigen kring gericht is, leidt in een latere fase tot 
de maatschappelijke erkenning die integratie in
luidt. Succesvolle acties en voorbeelden van maat
schappelijke doorhraken op individueel n,iveau ver
sterken de motivatie om door te blijven gaan en 
hoog te blijven grijpen. 

Het aanhoren en mohiliseren van verborgen ta
lent dat zich niet aileen door schoolsucces maar ook 
door vorming binnen de emancipatiebeweging zelf 
kan manifesteren, vormt een helangrijk onderdeel 
van het emancipatieproces. Op voorwaarde dat de 
succesvolle !eden van de groep zich niet van de be
weging afkeren doordat ze hun eigen boontjes kun
nen doppen, maar uit solidariteit hun voortrekkers
rol blijven vervullen. 

Netwerken avant-la-lettre 
Een tweede belangrijke functie die een emancipatie
bewcging kan spelen ligt op het vlak van de 'contro
lemechanismen' in de maatschappij. In zijn destijds 
beroemde hoek Man and Society in an aae ifreconstruc-
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tion, heeft Karl Mannheim 2 al gewezen op wat hij de 
'transmutation of controls' noemde. Hij had hierbij 
de ontwikkeling op het oog die in de voor- en naoor
logse jaren reeds bespeurbaar was waarbij de maat
schappelijke controlemechanismen verschuiven van 
direct naar inclirect: van instituties waarvan de Iei
ding bevoegd is om op de naleving van norm en toe te 
zien en over sancties beschikt om ongewenst gedrag 
af te straffen, naar 'veldstructuren', in het heden
daags spraakgebruik netwerken geheten, en situaties 
waarvan de spelregels ten aanzien van gewenst ge
drag niet vast liggen en de sancties bestaan uit uit
sluiting. Derek die de spelregels bieden is bovendien 
een kwestie van het han dig bespelen en naar je hand 
zitten van de subtiele spelregels van de mod erne on
derhandelingsmaatschappij. 

Bart van Heerikhuizen3 die ook gewezen heeft 
op de gevaarlijke mode van een individualisering van 
sociale vraagstukken ('het herleiden van maatschap
pelijke problemen tot de moeilijkheden van enkelin
gen, is tegenwoordig gebruikelijker dan vroeger'), 
stelt terecht dat machtsvorming en belangenbehar
tiging aan deze netwerken allerminst vreemd is. 
Hoe krachtiger ze het sociale veld weten te beheer
sen - het georganiseerde bedrijfsleven is er het 
mee t spectaculaire voorbeeld van - des te onher
roepelijker worden anderen van kansen uitgesloten. 

De maatschappelijke onderlagen ontberen maat
schappelijke behendigheid en het raffinement clie 
hierbij in het geding zijn. Het beheersen van dat 
maatschappelijke spel vereist van individuen zelf
controle die in de maatschappelijke onderlagen niet 
ontwikkeld is. Hun normbesefbotst bovendien met 
dat van de maatschappij. Zij zijn veeleer gevoeliger 
voor directe dan voor indirecte controles en dit ver
schil in maatschappelijkc orientatie breekt hen op. 
Het vormt sociaal-psychologisch een kloof. Een 
emancipatiebewcging clie langs de lijnen van een in
stitutie opgezet en georganiseerd zal moeten wor
den, kan helpen die kloof te overbruggen . Op het 
vlak van de maatschappelijke normen kan het insti
tutionelc karakter van de beweging een bijdrage le
veren om het normbesef in eigen huis hoog te hou
den (met name waar het agressief en crimineel ge
drag betreft), maar anderzijds kan de beweging de 
groepsleden ook leren hoe het maatschappelijke 
spel gespeeld moet worden. Om de spelregels ver
volgens - in concurrentie met andere groepen - in 

2. Mannhcim ( r 940). 

hun voordeel te belnvloeden . Essentieel in deze 
strijd om positieverbetering is het tweezijdige ka
rakter ervan. De maatschappij mag gevraagd wor
den de minderheden een volwaardige positie te be
zorgen - wat iets anders is dan een zak met geld be
schikbaar stell en - maar de minderheden moeten 
tonen een volwaardige bijdrage aan de maatschappij 
te willen en kunnen leveren. Zonder dit laatste zal 
de maatschappelijke erkenning uitblijven en zullen 
de minderheden in hun sociale afhankelijkheid aan
gewezen blijven op achterstandsbeleid. 

De emancipatie-trits: werk-wonen-onderwijs 

Nu valt er over de sociaal-culturele verheffing van de 
etnische minderheden zinvol te theoretiseren. Dat is 
mijns inziens dringend nodig om beter in het vizier 
te krijgen waarom het gaat. Maar zonder een con
crete maatschappelijke 'stijgingsroute' zal ook een 
emancipatiebeweging tens lotte niet kunnen slagen . 
[n de naoorlogse periode van industrialisatie is de 
maatschappelijke integratie van de onderlagen gel o
pen via de trits: werk-wonen-scholing. 

Het waren, zoals gezegd, grote industriele be
drijven als Hoogovens in wier vermogen het lag om 
werk-wonen-scholing als een pakket aan te bieden. 
Via woningcontingenten slaagden ze erin de wo
ningnood te omzeilen wat hun aantrekkingskracht 
alleen nog vergrootte. Hun ongehoorde succes op 
de arbeidsmarkt was hieraan mede te danken. De 
kinderen trokken zich op aan de positieverbetering 
van de ouders en via de weg van het onderwijs wis
ten zij die verbetering te consolideren dan wei te 
overtreffen. Ten slotte is de basismotivatie van het 
maatschappelijke verbeteringsstreven gelegen bij de 
toekomst van de kinderen. Die loopt via de betere 
woning en buurt en die komt slechts via geregeld 
werk binnen bereik. Opname in bet moderne pro
ductiesysteem is bovendien onmisbaar om adequate 
vaardigheden op te doen en te ontwikkelen. 

Emancipatiebewegingen die willen slagen moe
ten niet alleen strijden maar hun !eden ook facilite
ren. De cooperatieve beweging, waaronder woning
corporaties, aan het begin van de twintigste eeuw is 
er het historisch bewijs van. [n de opzet en uitbouw 
hiervan krijgen organisatorische tal en tenuit de etni
sche minderheden bovendien de kans zich te ont
plooien en kan aan de maatschappij zichtbaar ge
maakt worden waartoe de minderheden op eigen 

3· Van Heerikhuizen (1997). 
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kracht in staat zijn. Nu is de cooperatieve beweging 
van destijds aan een gebrek aan concurrentiekracht 
ten opzichte van het moderne grootbedrijf ten 
onder gegaan. Een simpele herhaling van zetten is 
dus illusoir, maar hier staat tegenover dat de groeps
binding binnen de minderheden nog sterk is. Boven
dien hebben zich zoveel modernc technologieen, 
waaronder het internet, aangediend die erom 
schreeuwen in een moderne context opnieuw ge
stalte te geven aan cooperaties. 

De tijd is rijp voor een Neue Kombination om met 
Schumpeter te spreken. Innovaties op organisato
risch terrein zijn binnen de arbeidersbeweging te 
lang uitgebleven. AI of niet in alliantie met anderen, 
waaronder met commerciele bedrijven. Als er een 
tcrrein is waarop die doorbraak voor de minderhe
den een noodzaak is, dan is het wei het wonen. In
vesteren in de eigen woning geeft gezinnen aileen al 
om die reden een ander perspectief: het gevoel 
maatschappelijk iets bereikt te hebben, verbetering 
van de toekomstperspectieven en grotere zorg en 
verantwoording voor de directe woonomgeving. 
Nog afgezien van de waardestijging waarvan de etni
sche minderheden nauwelijks hebben kunnen pro
fiteren wat ze ook ten opzichte van de rest van de be
volking materieel achterop heeft gebracht. Het is de 

• faciliterende taakstelling van de emancipatiebewe
ging die naast de politiek-maatschappelijke strijd om 
lotsverbetering, de maatschappelijke onderlaag de 
weg moet wijzen naar een beter Ieven. 

Het belang van buurten en relaties 

Het is in tal van opzichten boeiend en leerzaam de 
naoorlogse literatuur te raadplegen over de sociale 
vraagstukken die hier aan de orde zijn. De huidige 
generaties kennen die literatuur niet. Neem het 
zogenoemde talentenproject van Van Heek4-. De 
aandacht richtte zich destijds op het ongeschoolde 
arbeidersmilieu en stond weliswaar los van de etni 
sche component, maar blijft in tal van opzichten ac
tueel. 

Tot de inzichten die het talentenproject heeft op
geleverd behoort het belang van het contactenpa
troon van ouders en kinderen voor de ontplooiings
mogelijkheden van de lcindercn waaronder hun 
schoolresultaten. Contacten met andere milieus, 
het hebben van kinderen in het gezin die hogere 
voortgezette opleidingen bezoeken, het patroon van 
de vrije tijdsbesteding, etc. spelen een belangrijke 

4-· Van Heek ( 1968). 

rol in de orientatie van gezinnen. Het mannelijk ge
zinshoofd speelt hierbij doorgaans een cruciale rol. 
Dit geldt in zekere zin voor alle milieus maar zeker 
ook voor etnische minderheden waar het mannelijk 
gezinshoofd in vee! gevallen de persoon bij uitstek is 
die contacten buitenshuis legt en onderhoudt. 

Nu is het relatie- en activitcitenpatroon van ge
zinnen niet exclusief gebonden aan de buurt, maar 
dat van de traditionele huisvrouw en jonge kinderen 
is het zeker. Bij de emancipatie van de arbeiders
klasse heeft dit ook gespeeld. Verschillende naoor
logse auteurs hebben erop gewezen wat een ver
hulde zegen de woningnood van de naoorlogse jaren 
in dit opzicht geweest is. De schaarste dwong men
sen uit heel verschillende milieus in dezelfde buur
ten huisvesting te vinden met als gevolg dat de so
dale gemeleerdheid in de jaren vijftig/zestig van de 
vorige eeuw op buurtniveau groter was dan ervoor 
en ern a. De huidige situatie laat zich vee leer typeren 
als sociale segregatie waarbij aangetekend moet 
worden dat zich als gevolg van ontwikkelingen op de 
huizenmarkt ook weer andere ten den ties voordoen. 
De woningnood van destijds heeft er zeker toe bijge
dragen dat de sociale contacten in de buurt, met in
begrip van de buurtscholen, veelzijdiger waren en 
voor de lagere milieus een opening naar een andere 
leefwijzc en toekomst hebben gevormd. 

Ook recent onderzoek naar het effect van het 
contactenpatroon op de leerresultaten bevestigen 
dit inzicht waarbij de causaliteit in vee! gevallen een 
onuitgemaakte zaak blijft. De vraag laat zich stellen 
of het sociaal isolement waarin de huidige achter-
tandsgroepen verkeren, niet prohibitiefis voor hun 

integratie? Oat dit isolement een feit is heeft de ana
lyse van de situatie in Rotterdam zonneklaar aange
toond. De woonbuurt kan de maatschappelijke inte
gratie van achterstandsgroepen stimuleren maar 
ook tegenwerken, zo vee! is wei duidelijk. 

'Buurtveredeling' 

De sociale segregatie in onze grote steden heeft 
scherpe vormen aangenomen. De studie van de Rot
terdamse situatie (waarvan de uitkomsten zijn te 
vinden op de Internet-site van s&P) is in dit opzicht 
tekenend, zij het dat de verhoudingen in Rotterdam 
scherper liggen dan elders.* De goedkope voorraad 
huurwoningen is de belangrijkste determinant in dit 
proces. In de achterliggende decennia is die ontwik
keling vee leer versterkt dan verzwakt door ook in de 
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stadsvernieuwing het principe van 'bouwen voor de 
buurt' te huldigen. 

Hierbij is onvoldoende acht geslagen op de ver
gaande gevolgen ervan op de bevolkingsopbouw die 
steeds eenzijdiger geworden is. De besturen van de 
grote steden zijn in hun beleidsopvattingen inmid
dels om en propageren in hun nieuwbouwplannen 
het primaat van de koopmarkt. Deze visie is overge
nomen door de besturen van de deelgemeenten die 
het meest met sociale achterstanden te kampen heb
ben. Maar alvorens langs deze weg van de jaarlijkse 
mutatie merkbare effecten op de woningvoorraad te 
verwachten zijn, is het sociale probleem van de een
zijdige bevolkingsopbouw aileen nog maar grater 
geworden en daarmee de verslechtering van het ves

Het patroon is herkenbaar. De allochtonen die in 
Lombok woonachtig zijn, kunnen de woonlasten 
niet Ianger opbrengen en worden uitgedreven naar 
andere wijken als Kanaleneiland waar de eenzijdig
heid in de bevolkingsopbouw weer toeneemt. 

Een factor van belang hierbij is dat het bezit van 
een eigen huis onder allochtonen, ook degenen 
onder hen die het zich financieel kunnen permitte
ren, nog weinig populair is. Hun voorkeur gaat uit 
naar huren en dan liefst woningen waarvan de las
ten, met inbegrip van huursubsidie, laag zijn. Maar 
ook zij !open op tegen de beperkingen die de buurt 
oplegt waarin de goedkoopste woningen te vinden 
zijn: onveiligheid op straat, slechte scholen, verpau
pering. Hun meningsvorming op dit punt, zeker 

tigingsklimaat. De concen
tratie van problemen heeft 
de oplossing ervan sterk 
bemoeilijkt. Voor de 
schoolresultaten is de een
zijdige bevolkingsopbouw 
eveneens funest, juist voor 
de groepen met onderwijs
achterstanden. Hun presta
ties en vooruitzichten zou

De uitkristalliserina van een 

nieuwe 'zwarte middenklasse' is 

een noodzakelijke eerste Jase in 

de lotsverbeterinB van de 

allochtone minderheden en om die 

reden wenselijk. 

onder de meer gevestigde 
groepen is aan het kente
ren. 

Het eigen woningbezit 
is onder de !age inkomens
groepen van recente 
datum, het vereist ook ge
wenning. De allochtone 
Nederlander zal er in voor-

den gebaat zijn bij een meer gemengde bevolkings
opbouw en buurtscholen met een meer gemeleerde 
leerlingenpopulatie. 

Nu zijn er ontwikkelingen op de woningmarkt 
die aanknopingspunten hi eden om de trend van toe
nemende segregatie om te buigen in een sociaal 
wenselijker richting. Veel van de buurten waarin nu 
allochtone bewoners overheersen zijn zeer aantrek
kelijk gelegen en hebben een sfeer die op Vinex-lo
caties ver te zoeken is. De belangstelling van kopers 
voor deze woningen is in potentie groot. Dit geldt in 
feite voor aile negentiende-eeuwse wijken die 
random de oude stadscentra gebouwd zijn . De on
derhoudsachterstanden van deze woningen vormen 
geen punt, de huidige woningbezitter is bereid om 
vergaand in zijn eigen waning te investeren. Een re
latief !age aanschafprijs van de waning maakt deze 
investering ook rendabel. ln verarmde stadswijken 
waarin het woningbezit in particuliere handen is, 
zijn die processen al duidelijk zichtbaar. 

De Utrechtse wijk Lombok staat voor deze stads
vernieuwing door particulieren symbool. Gentrifica
tion is een internationaal fenomeen, in ons land moet 
het nog momentum krijgen . Aileen is de wijze 
waarop deze particuliere stadsvernieuwing zich 
doorgaans voltrekt sociaal gezien weinig acceptabel. 

gegaan moeten worden. 
Hier ligt een bijzondere taak voor de woningbouw
corporaties wier woningbezit een sociale functie 
heeft die onder de huidige omstandigheden een 
nieuwe invulling zal moeten krijgen. Waar tot voor 
kort huren een sociale functie vervulde, zal dit in de 
komende jaren bezitsvorrning moeten zijn. Die 
transformatie zou heel wei een eigen vorm van meer 
gebonden bezit kunnen zijn. Verschillende vormen 
waarin de woningbouwcorporatie betrokkenheid 
houdt in de sfeer van beheer, onderhoud, fmancie
ring- en makelaarsfunctie zijn denkbaar. Essentieel 
is dat het bezit geprivatiseerd wordt zodat de nieuwe 
eigenaar kan profiteren van de fiscale voordelen van 
de eigen waning en de potentiele waardestijging 
voor hem een impuls vormt om te investeren in de 
eigen waning en de buurt. De omstandigheid dat het 
woningbezit van corporaties zich bij uitstek bevindt 
in buurten die door allochtonen bewoond worden, 
maakt deze weg ook sociaalorganisatorisch doel
treffend begaanbaar: waning- en buurtveredeling 
van onderop in plaats van het gangbare traject dat 
van bovenaf loopt en tut verdrijving van de lagere 
groepen leidt. 

Een dergelijk proces van veredeling lokt ook 
door de verbetering van het vestigingsklimaat de ge
wenste nevenverschijnselen uit: winkels passen zich 
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aan en nieuwe vestigen zich. En een vergelijkbare 
ontwikkeling zal zich onder de buurtscholen vol
trekken. De ervaring leert dat ook de veiligheid en 
ordelijkheid in de buurt toenemen zodra het bezit 
van woningen de overhand krijgt. De positieve 
buurteffecten zijn mede te danken aan het teruglo
pen van de verhuismobiliteit. De realiteit dwingt te 
beseffen dat ook bij 'stadsveredeling van onderop' 
tenslotte de sociaal-economisch zwakste groepen 
toch zullen worden uitgedreven aangezien niemand 
bereid zal kunnen zijn de risico's van hun woningfi
nanciering te dragen. Maar door hun vertrek zullen 
ze bij overdracht van de woning een premie kunnen 
toucheren die hun herstart elders kan begunstigen. 

Sociale verbeteringsprocessen, hoe ze ook geor
kestreerd worden, veri open in fasen waarbij de rela
tief sterksten voorop gaan . Maar zonder die verbete
ring blijft het perspectief van hele bevolkingsgroe
pen slecht. Gentrification waarbij 'zwarte' buurten 
'gewit' worden, is voor de oplossing van de bran
dende sociale kwestie het laatste waarop we zitten te 
wachten. Maar de mechanismen erachter benutten 
voor een sociaal doe!, is niet aileen aanvaardbaar 
maar getuigt ook van sociale innovatie. Zonder so
dale innovaties vinden maatschappelijke doorbra
ken niet hun beslag, hoe wenselijk ze ook mogen 

• zijn. De uitkristallisering van een nieuwe 'zwarte 
middenklasse' is niet aileen een noodzakelijke eerste 
fasc in de lotsverbetering van de allochtone minder
heden en om die reden wenselijk, de maatschappe
lijke voorwaarden voor die ontwikkeling zijn in po
tentie vervuld. Het komt er nu op aan die ontwikke
ling kracht bij te zetten en er een vorm voor te vin
den. 

Wat is onderwijs en wat een aoede school? 
Zoals eerder reeds gesteld, wordt het probleem van 
de hardnekkige achterstanden van etnische minder
heden op politiek-bestuurlijk niveau door heden
daagse beleidsmakers primair gedefinieerd als een 
kwestie van schoolresultaten en schooleffectiviteit. 
Deze analyse berust op tal van misvattingen en leidt 
mijns inziens tot verkeerd gerichte emancipatie
strategieen. Oat is de reden waarom ik op het vraag
tuk van onderwijsachterstandenbeleid in de ver-

dere loop van mijn betoog uitgebreider wil ingaan. 
Hct achterstandsbeleid, recent in kansenbeleid 

herdoopt, is een fraai voorbeeld van de wet die luidt: 
'Naar de mate waarin de overheid onder druk van de 

samenleving steeds meer hooi op de vork neemt en 
er mede als gevolg hiervan minder in slaagt om ef
fectief op te treden, wordt hierop geantwoord met 
intensivering van het beleid die de effectiviteit weer 
verder doet afnemen'. Het achterstandsbeleid loopt 
nu al meer dan twintigjaar en hoewel er zeker resul
taten aanwijsbaar zijn - succesvolle (school)carrie
res van Nederlanders van allochtone herkomst zijn 
er het zichtbare teken van - , het doe! van het ophef
fen van de achterstanden van minderheidsgroepen, 
is een ver verwijderd perspectief. 

In zijn recente rapport over de bestrijding van 
onderwijsachterstanden komt de Algemene Reken
kamer tot de volgende, ongebruikelijk harde con
clusieS: 'In de ruim twintig jaar dat er een onder
wijsachterstandenbeleid, in welke vormgeving dan 
ook, wordt uitgevoerd, zijn er geen blijvende resul 
taten geboekt. De onderwijsachterstanden zijn niet 
merkbaar verminderd'. Die conclusie he eft aan alar
merende kracht nog gewonnen, als men denkt aan 
de groei van het aantal kinderen van allochtone her
komst. 

De resultaten van allochtone leerlingen in het 
onderwijs blijven onverminderd achter bij die van 
autochtone leerlingen, met aile gevolgen voor hun 
maatschappelijke vooruitzichten. Een opleiding op 
het mbo-niveau kan tegenwoordig immers worden 
beschouwd als een minimum om met enig perspec
tief de arbeidsmarkt te betreden. Onder invloed van 
de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien werkge
vers zich weliswaar gedwongen hun selectie-eisen te 
verzachten, maar de arbeidsmarkt hoeft maar om te 
slaan om weer een verscherping van die eisen te 
zien. De eerste tekenen van zo' n omslag doen zich al 
voor. De werkloosheid loopt weer op, terwijl de 
bakken van de arbeidsbemiddeling nog lang niet leeg 
zijn. 

Van de in Nederland woonachtige Turken en Ma
rokkanen, behorend tot de zwakst presterende 
groep, heeft minder dan twintig procent een oplei
ding op mbo-niveau en van de hier geboren Turkse 
en Marokkaanse jongeren (tweede en derde genera
tie) is dat minder dan 40 procent. Ook de kinderen 
van T urkse en Marokkaanse afkomst, die nude basis
school bevolken, blijven in hun resultaten achter bij 
de autochtone kinderen. Na de brugperiode in het 
voortgezet onderwijs, als de definitieve schoolkeuze 
gemaakt is, zit tegen de 90 procent van de Turkse en 
Marokkaanse leerlingen op het vbo of de mavo tegen 

5· Algcmene Rekenkamer (2oo1). 
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krap 6o procent van de autochtone kinderen. In het 
vervolg van het voortgezet onderwijs blijven de ver
schillen in niveau tussen a\lochtone en autochtone 
kinderen nagenoeg constant, maar het voortijdig 
verlaten van een opleiding (zonder een diplomate 
halen) vormt dan de belangrijkste oorzaak van te
rugval onder de allochtone leerlingen, die ca. 1 s 
procent van deze leerlingen treft. De zwakkere pres
taties van allochtone kinderen worden vervolgens 
weer manifest bij de eindexamens. Het slaagpercen
tage ligt bij hen aanzienlijk lager: voor het havo/ vwo 
bijvoorbeeld 64 procent versus 8 s procent onder 
autochtone kinderen. Voor het vbo en de mavo zijn 
de verschillen minder groot. Na het eindexamen 
wijkt de doorstroming van allochtone leerlingen 
naar het vervolgonderwijs niet meer noemenswaar
digaf. 

Deze feitelijke vaststelling is nauwelijks voor 
discussie vatbaar; de indicatoren spreken onweer
legbare taal. Over de achtergronden van deze 
achterstanden bestaat ook opvallende eenheid van 
opvatting. AI voor het basisonderwijs begint hebben 
allochtone kinderen een achterstand in algemene 
cognitieve vaardigheden. Het gaat dan om het on
derscheiden van hoofd- en bijzaken, het onderken
nen van regelmatigheden in uiteenlopende gebeur
tenissen, het identificeren van overeenkomsten en 
verschillen, combinatievermogen, de toepassing 
van oplossingen op nieuwe situaties. Deze behoren 
allemaal tot de cognitieve vaardigheden die be
palend zijn voor de verdere ontwikkeling van het 
leervermogen, waarin a!Jochtone kinderen achter
blijven wanneer zij op de basisschool komen. De 
verwerving ervan loopt maar ten dele spontaan. 
Kinderen moeten hier in een vroeg stadium van hun 
ontwikkeling in gestimuleerd worden. De omge
ving waarin jonge kinderen opgroeien speelt daarbij 
een essentiele rol. 

Wat allochtone kinderen verder parten speelt is 
hun gebrekkige kennis van de wereld en hun be
perkte woordenschat, met name hun diepere woor
denschat. Het gaat bij deze laatste verschijnselen in 
eerste aanleg om kennis, maar natuurlijk ook om het 
achterliggende begripsvermogen. De tekorten do en 
afbreuk aan het leer- en opnerningsvermogen van 
allochtone kinderen, als gevolg waarvan zij moeite 
hebben met het aanbrengen van structuur in de aan
geboden lesstof. Hierdoor werken hun achterstan
dcn zelfversterkend. Hun beperkte opnerningsver
mogen werkt remmend op de ontwikkeling van de 
cognitieve vaardigheden. De verwerking van de stof 

vindt hierdoor onvoldoende plaats, zodat de basis 
voor progressie ontbreekt. 

Deze generalisaties op basis van een vergclijking 
tussen scholen mogen onze ogen er niet voor sluiten 
dat bij een vergelijking van individuele leerlingen de 
kaarten anders liggen. Er is een aanzienlijke diffe
rentiatie ten aanzien van allochtone onderwijspres
taties. Zo tekent zich onder allochtone kinderen een 
bovenlaag af, die zich met gemak met de top van de 
autochtone kinderen kan meten en een a!Jochtone 
middenlaag die evenmin onderdoct voor de au
tochtone tegenhangers. Alleen is die middenlaag 
onder allochtonen van zeer beperkte omvang, ter
wijl er een brede onderlaag tegenover staat die op 
school slechts tot een pover niveau reikt. 

Zoveel overeenstemming als er is over de achteraron

den van de achterstanden van allochtone kinderen, 
zo weinig overeenstemming bestaat er over de oor

zaken hiervan. Die tegenstelling in zienswijze is klas
siek. Die gold in de negentiende eeuw ten aanzicn 
van de achterstanden in het arbeidersmilieu even
zeer als in de zestiger jaren van de vorige eeuw voor 
de achterstanden van kinderen met laag opgeleide 
ouders. Is het nu de opvoeding van ouders, zelf laag 
opgeleid, die tekort schiet waardoor hun kinderen 
in de vroege jeugd te weinig in hun intellectuele ont
wikkeling gestimulcerd worden, te weinig kennis 
van de wereld opdoen en in hun woordenschat en 
begripsvorming achterblijven, waardoor achters
tanden gereproduceerd worden? Of moeten die te
korten niet bij de ouders worden neergelegd maar 
bij de omstandigheden waarin kinderen opgroeien? 

Want is het niet nog steeds zo dat laag opgeleidcn 
in de slechtste buurten won en met onbevredigende 
voorzieningen en scholen die in aile opzichten 
mager afsteken bij scholen in de betere buurten, 
zodat tekorten zich ophopen en zelfs versterken? De 
scholen in sociaallage buurten worden immers be
volkt door kinderen uit de lagere milieus, zodat ach
terstanden op deze scholen cumuleren . 

Door het structurele verband dat zich altijd en 
overal voordoet tussen cultureel en sociaal milieu, is 
hct moeilijk die invloeden precie te scheiden. Ook 
de relatie tussen etniciteit en sociaal milieu is in de 
Westerse Ianden structured van aard: allochtonen 
vormen de nieuwe onderklasse. En allochtone ou
ders voorhouden dat ze zlch meer moeten toeleggen 
op de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden 
van hun kinderen is een vorm van blaminB the parents. 

Deze opvatting is recent nog weer door Paul 
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Jungbluth6 vertolkt in een bijdrage onder de veel
zeggende titel 'Strafregels voor falende ouders?' De 
strekking van zijn betoog is dat het verwijt van te
kortschieten nu juist gericht zou moeten worden 
aan de scholen met vee! kansarme leerlingen. Maar 
die spelen dit verwijt keurig door naar de betrokken 
ouders en plaatsen zichzelf zo buiten schot. Maar dit 
gebeurt ten onrechte, want er zijn genoeg scholen 
die onder dezelfde omstandigheden wei goede re-
ultaten boeken met allochtone leerlingen. De 

school is kennelijk in staat om achterstanden weg te 
werken, dan moet de school hiertoe ook verplicht 
worden. Allochtone ouders de maat nemen op op
voedingsgebied berust op sociale vooroordelen en 
op een zich blind staren op middenklassenopvoe
dingsidealen, die allerminst universele betekenis 
toekomen. 

De aanpak van Rotterdam en het SCP 

Het beleid in de jaren zeventig en tachtig van de vo
rige eeuw heeft zich vooral gebaseerd op de stelling 
dat als de achterstand in het ouderlijk milieu ontstaat 
het voor de hand lijkt te liggen hier in elk geval een 
eerste aangrijpingspunt voor verbetering te zoeken. 
Met deze aanpak is de naam van Grandia verbonden, 
die als Ieider van de Rotterdamse schooladviesdienst 

, grote, op de ouders gerichte verbeteringsprojecten 
heeft opgezet. Zijn inspanningen - overigens inge
geven door idealisme en allerminst door midden
klasse vooroordelen - waren erop gericht de kwali
teit van het informele instructiegedrag van de ou
ders te verbeteren. Slavcnburg, de opvolger van 
Grandia bij de schooladvicsdienst, heeft op grand 
van de resultaten van de ambitieuze Rotterdamse 
aanpak moeten concluderen dat deze geen uitzicht 
op verbetering biedt. Ondanks de inzet en het en
thousiasme van betrokkenen blijven de nagestreefde 
effecten op de cognitieve ontwikkeling van kinderen 
achterwcge. Aanvankelijke verbeteringen blijken 
niet te kunnen worden vastgehouden, de resultaten 
zijn niet blijvend. 

Deze teleurstelling over ambitieuze program
ma's heeft het enthousiasme voor verbetering niet 
verminderd maar geleid tot verlegging van het aan
grijpingspunt van de ouders naar de cognitieve 
ontwikkeling in een schoolse setting, die niet vroeg 
genoeg zou kunnen beginnen. Bij beleidsmakers is 
die omslag anno 2oo I markant en volledig te noe
men. Hij slaat zelfs door in technocratische richting 

6. Jungbluth ( 1999) 7· Tesser (2ooo) 

en is ge'inspireerd op de Amerikaanse 'effectieve 
school'- beweging. De meest uitgesproken expo
nent hiervan in Nederland is Paul Tesser, coordina
tor minderhedenonderzoek bij het Sociaal en Cultu
reel Planbureau (scP). Zijn onderzoekingen en 
hierop gebaseerde beleidsaanbevelingen hebben ge
hoor gevonden bij de beleidsmakers in Zoetermeer. 
Inspelend op de geconstateerde achtergronden van 
leerachterstanden meent Tesser een staalkaart van 
remedies aan te kunnen wijzen7. 

Staatssecretaris Adelmund heeft recent, op aan
drang van de Tweede Kamer, een nieuw Onderwijs
kansenplan8 gelanceerd. De grondslag en aanpak van 
dit plan zijn ontleend aan de aanbevelingen van het 
s c P. Aan het Onderwijskansenplan liggen twee 
doelstellingen ten grondslag, te weten: 

- Zoveel mogelijk leerlingen halen een start
kwalificatie; 
- Schoolloopbanen zijn gelijk verdeeld over 
leerlingen met verschillende sociaal-culturele en 
talige achtergronden. 

In de realisatie van deze doelstellingen spelen de ge
meenten die over het basisonderwijs gaan, een cru
ciale rol. Gemeenten worden geacht met in presta
ties achterblijvende basisscholen een inspannings
verplichting aan te gaan, die erop gericht is om con
crete en toetsbare onderwijsresultaten te bereiken, 
passend bij de doelen in het nieuwe landelijke be
leidskader. De voortgang hiervan zal geevalueerd 
worden. Het rijk stelt middelen ter beschikking om 
de aangewezen onderwijskansenscholen in staat te 
stellen een extra ins panning te leveren. Centraal ele
ment in het actieprogramma is de aanpak op maat 
voor scholen met vee! allochtone leerlingen. Deze 
maatwerkbenadering per school wordt aangevuld 
met een aantal generieke initiatieven op gebieden als 
taalbeheersing, voor- en vroegschoolse educatie, 
inzet van informatie- en communicatietechnologie 
(I c T), bevordering van sociale competentie. Ge
meenten zijn ook hiervoor verantwoordelijk, ter
wijl het Rijk de middelen verschaft. In de vier grote 
steden wordt een start gemaakt met de uitwerking 
van het onderwijskansenplan. Maar hoe reeel zijn de 
kansen te achten dat Adelmund zal slagen waar haar 
voorgangers gefaald hebben? 

De 'effectief gebleken programma's' ter bestrij
ding van achterstanden waarop Tesser zich beroept, 
blijken in de praktijk allerminst op te leveren wat 
hij ervan in het vooruitzicht heeft gesteld. Zijn 

8. oc&w (februari 2ooo) 
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stellingen berustcn op overtrokken verwachtingen, 
die vooralsnog niet waargemaakt blijken te wor
den.* 

Het schijntifJect van verbeterinasproaramma's 
Die conclusie brengt ons bij een kernvraag van het 
beleid. Sedert de jaren zeventig wordt het onderwijs 
overspoeld door verbeteringsprogramma's die uit 
de keuken van onderwijskundigen komen, die hier
mee pretenderen een succes-receptuur aan te reiken 
aan het onderwijs. En steeds is het zo dat de eerste 
resultaten bevredigend zijn . Die hebben dan betrek
king op het bijbrengen van instrumentele vaardighe
den. Maar zodra er van de leerling meer gevraagd 
wordt en complexe vaardigheden moeten worden 
bijgebracht, vallen de resultaten terug of beklijven 
ze niet. 

De effectiviteit die deze verbeteringsprogram
ma's pretenderen, blijken aileen bij testen die meten 
wat de leerlingen is bijgebracht. Dit is een vraag van 
instrumentele effectiviteit. Maar zodra de context 
waarin de resultaten gemeten worden verandert, 
wat met de Cito-eindtoets het geval is, blijkt de ma
teriele effectiviteit niet aantoonbaar. 

Oat deze verbeteringsprogramma's toch iedere 
keer weer zeer populair en succesvol blijken te zijn, 
is toe te schrijven aan twee omstandigheden. Be
leidsmakers zijn er buitengewoon gevoelig voor. 
Wat is er voor een beleidsmaker aantrekkelijker dan 
een geautoriseerde staalkaart van effectief gebleken 
programma's aangereikt te krijgen? Oat ook het on
derwijs er gevoelig voor blijkt te zijn komt door de 
geldbuidel waarmee beleidsmakers het onderwijs 
lekker maken. Op voorwaarde dat ze zich dan wei 
bekeren tot de geautoriseerde programma's. 

De druk die beleidsmakers op het onderwijs leg
gen is een tweede factor. Wie als schoolleiding zijn 
eigen weg wil gaan, heeft niet aileen de druk van ou
ders, schoolbestuur en lokale overheid te weer
staan, hij neemt ook een groot persoonlijk risico. 
Wie immers met zijn resultaten onderaan blijft bun
gelen maar dat doet op basis van een geautoriseerd 
programma, kan zich hierdoor gedekt weten: wat 
kan hij nog meer doen dan een effectief gebleken 
programma omhelzen en voor begeleiding een ge
renommeerde adviseur aanvaarden? Ook arbeids
rechtelijk valt hem dan niets te maken. En zo is het 
onderwijs door een alliantie van beleidsmakers en 

onderwijsdeskundigen tot afhankelijkheid en risico
mijdend gedrag gebracht. 

Schooltiffectiviteit: wat is aoed onderwijs? 
A an de slaa met onderwijskansen - aerichte aanpak onder
wijsachterstanden9, de beleidsnota van staatssecreta
ris Adelmund, ademt toch helemaal deze geest van 
verbeterplannen en de schoolgerichte aanpak. Ge
heel in overeenstemrning met de tijdgeest heeft het 
begrip achterstandsbeleid plaats moeten maken 
voor kansenbeleid. Het kabinet stelt zich als taak om 
de inspanningen van de betrokkenen bij het onder
wijskansenbeleid versneld te bundelen en op elkaar 
af te stemmen: 'Uitgangspunt is dat zij afspraken 
met elkaar maken en zich Iaten afrekenen op con
creet geformuleerde resultaten als het gaat om pres
taties van scholen en leerlingen. Daartoe is een 
actieprogramma opgesteld dat doelen, verantwoor
delijkheden, middelen, instrumenten en organisatie 
vastlegt ( ... ) Het zwaartepunt van de maatregelen 
uit het actieprogramma ligt bij de afzonderlijke 
scholen'. ln het onderstaande zullen we de maat
schappelijke condities nagaan waaronder die school
gerichte aanpak kans van slagen heeft. 

De 'schoolspecifieke strategie' van staatssecreta
ris Adelmund is ingegeven door het feit dat scholen 
tot sterk uiteenlopende resultaten komen, ook als 
de randvoorwaarden gelijk zijn. Deze verschillen in 
resultaten kunnen in de visie van beleidsmakers 
worden aangepakt als het onderwijs en de organisa
tie in de afzonderlijke scholen tot in detail inzichte
lijk worden gemaakt. Op basis van deze doorlichting 
per school kan een effectieve aanpak op maat ont
wikkeld worden. In de begeleidende brochure bij 
het onderwijskansenplan wordt ingegaan op de 
vraag hoe een school aan kwaliteitsontwikkeling kan 
doen: 'AI langere tijd wordt er onderzoek gedaan 
naar effectief onderwijs aan leerlingen uit kansarme 
milieus. Hoewel er verschillende opvattingen zijn, is 
er meer overeenstemming over de maatregelen en 
method en' 1 0

• 

Op basis van de internationale literatuur wordt 
vervolgens de stelling betrokken dater vijf cruciale 
kenmerken van een effectieve school zijn: 

sterk onderwijskundig leiderschap, 
- veilig en ordelijk schoolklimaat, 
- nadruk op basisvaardigheden en gestructu-
reerde instructie, ' 

9· OC&W Quni 2ooo). 
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- hoge verwachtingen over de prestaties van de 
leerlingen, 
- frequente evaluatie van de vorderingen van 
leerlingen. 

Het systematisch hanteren van deze vijf factoren zou 
dan tot effectief onderwijs leiden en tot een effec
tieve school. Hoe aansprekend deze gedachtegang 
op het eerste gezicht ook mag zijn, er rijst toch on
middellijk een aantal vragen die afdoende beant
woord mocten worden alvorens succesrecepten als 
deze valide kunnen worden geacht. Kan men kwali
teit simpelweg met effectiviteit gelijkstellen?, zo 
luidt de eerste vraag. De tweede vraag ligt wat moei

beleid belast is, een vergaande interventie in de gang 
van zaken op afzonderlijke scholen meent te kunnen 
rechtvaardigen, berust op de stelling dat objectief 
kan worden uitgemaakt aan welke eisen individuele 
scholen moeten voldoen om effectief te zijn. 

Hoe ver de bemoeienis met afzonderlijke scho
len in de ogen van onderwijskundigen die de over
heid op deze weg voorgaan reiken mag, wordt 
treffend gei1lustreerd door het recente ad vies van de 
Onderwijsraad. Het is opmerkelijk hoe onder de 
druk om achterstanden weg te werken opleidings
en opvoedingsidealen die tot voor kort in het onder
wijs gangbaar waren, in de verdrukking zijn geko

lijker, maar is uit praktisch 
oogpunt niet minder be
langrijk. Zal de doorlich
ting van het onderwijs en 
de organisatie nu werkelijk 
per school tot de identifica
tie van kwaliteitstekorten 
respectievelijk effecti vi
teitstekorten leiden? Met 

Het onderwijs zal er een hele klus 

aan hebben zich te bevrijden van 

het hele bouwwerk van interventies, 

begeleiding en toezicht waarin 

het op onderwijskundig gebied 

gekluisterd zit. 

men. Kinderen gevoel 
voor eigenwaarde en zelf
vertrouwen geven, zelf
standigheid bijbrengen en 
hun werk- en Ieerhouding 
ontwikkelen, normen en 
waarden aanleren, beho
ren tot die idealen waar
voor allerminst geldt dat ze 
in het verlengde van effecandere woorden: zijn des-

kundigen tot wier competentie de doorlichting van 
scholen gerekend kan worden eenduidig in staat om 
kwaliteit en effectiviteit van individuele scholen te 

• herketmen indien ze niet bekend zijn met de Cite
scores van cholen? Want als de diagnose per school 
niet verder zou gaan dan in uiteenlopende bewoor
dingen weer te geven dat de Cito-scores van de 
school achterblijven, dan zijn en blijven we netzover 
als we waren: de constatering namelijk dat zich 
grate verschil len in scores tussen scholen voordoen. 
Van een aanpak op maat komt dan niets terecht. 

De derde vraag betreft de docltreffendheid van 
beleidsaanbevelingen dk eruit bestaan dat de werk
wijze en methoden van uccesvol geachte scholen 
moeten worden overgenomen door de minder suc
cesvolle: neem het 'Ajax-model' over en je behaalt 
succes. Het lijdt geen twijfel dat scholen van elkaar 
kunnen leren, maar schuilt de essentie van het on
derwijs en de organisatie van een school nu werke
lijk in het systematisch toepassen van de vijf ken
merken van een effectieve school? En Ievert die 
werkwijze nu een aanpak op maat? 

Cito-scores als shareholder-values 
De basis waarop de overheid, in casu de lokale over
heid die met de uitvoering van het onderwijskansen-

tiviteit liggen. Dit is geen pleidooi om resultaten te 
veronachtzamen maar roept wei de vraag op of een 
bred ere orientatie niet de voorwaarde is om tot re
sultaat te komen. 

Het heeft er vee! van weg dat de versmalling die 
de afgelopen jaren in de bedrijvenwereld is opgetre
den, waar shareholder value de boventoon is gaan voe
ren, naar andere terreinen van maatschappelijke ac
tiviteit is overgewaaid. De technocratisch georien
teerde beweging van de effectieve school, overigens 
ook uit de v s afkomstig, is zo te beschouwen als pen
dant van wat zich in het bedrijfsleven Jleeft afge
speeld. Wat shareholder value op dit terre in is vindt in 
de Cito-score zijn tegenhanger. De handgrepen die 
met betrekking tot shareholder value in het bedrijfsle
ven opgeld doen zijn eveneens te vergelijken met de 
systematische variatie van de vijf succesfactoren van 
de effectieve school. Maar in deze direct op effecti
viteit gerichte benaderingen wordt een aantal din
gen over het hoofd gezien: 'om succesvol te kunnen 
zijn is meer nodig dan op succes gericht te zijn', zo 
luidt de stelling die verdedigd wordt in een opmer
kelijke, onder de titel Built to last'' gepubliceerde 
studie over langdurig succes in het bedrijfsleven. 
Langdurig resultaat is volgens deze empirische stu
die van het Amerikaanse bedrijfsleven verbonden 

1 1. Collins en Porras ( 1994) . 
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met de volgende kenmerken: 1 Betrokkenheid: de in
tentie om te bouwen aan een organisatie als instel
ling; het eergevoel om een uitstekende organisatie 
gestalte te geven; 2 Dieper liggende waarden: het gaat 
om meer dan resultaat alleen; idealen zijn een on
misbare drijfveer; 3 Cultuur: de eigen stijl van een 
organisatie, de eigen manier om zaken aan te pak
ken; 4 Verbeteringsstreven: de experimenteerlust om, 
met behoud van de idealen, de werkwijze voortdu
rend te verbeteren. 

Inherent aan de benaderingswijze van organisa
ties is dater heel verschillende inspiraties en ideal en 

factoren op groepsniveau aantoonbaar zijn, maar 
binnen de beide groepen doen zich dan nog grote 
onderlinge verschillen voor. Wie de groepsuitkom
sten hanteert met betrakking tot de individuele 
scholen overschat dus de betekenis die aan het ge
vonden statistisch verband gehecht kan worden. Zo 
zijn er in de succesvolle groep individuele scholen 
die helemaal niet beantwoorden aan de succesfacto
ren zoals er ook onder de niet succesvolle groep 
scholen zijn die er wei aan beantwoorden. Aileen in 
de gemiddelden van deze groepen zijn de verschillen 
aantoonbaar. De voorspellende waarde ervan op het 

individuele schoolniveau is zijn die leiden tot succes; 
recepten zijn hierbij in 
feite uit den boze. Dit uit
gangspunt doortrekkend 
naar scholen impliceert dat 
wat voor de ene schoollei
der en zijn team een bron 
van inspiratie vormt, voor 
de ander nietszeggend of 
onhanteerbaar kan zijn. We 

De eenzijdiae oriiintatie van zeer betrekkelijk. 
Hoezeer deze relative

ring op zijn plaats is wordt 
bevestigd door de uitkom
sten van een onderzoek 
door de inspectie van het 
primair onderwijs in Rot
terdam. In 1998, het jaar 
voorafgaand aan het jaar 

de Pvd.A op reaerinasdeelname 

is er de oorzaak van aeworden dat 

de emancipatie van de etnische 

minderheden tot overheidszaak 

aebombardeerd is. 

hebben het dan uiteraard niet over de deugdelijk
heidseisen die voor aile scholen dezelfde zijn en 
waarop de inspectie van het onderwijs toeziet, maar 
om die elementen die, hoven op deugdelijkheid, de 
signatuur van de school vormen. Het is de signatuur 
van een school die zijn aantrekkingskracht uitmaakt. 
Zonder een eigen signatuur, zo luidt de stelling, lukt 
het niet. Deugdelijkheid is noodzakelijk, maar niet 
voldoende. Deze omstandigheid, dat de centrale 
kenmerken van een goede school wei aan te geven 
zijn, maar dat de concrete invulling ervan in het in
dividuele geval verre van eenduidig is, is er de oor
zaak van dat kwaliteit van afzonderlijke scholen - en 
het beleid richt zich daar specifiek op - met vijf suc
cesfactoren niet te determineren valt. Het traditio
nele rniddel-doelschema is hierop niet van toepas
sing en 'afrekenen op resultaten' de geliefde frase 
van de huidige beleidsmakers, moet onder die om
standigheden als inhoudsloos bestempeld worden. 

Rotterdamse praktijkvoorbeelden 
Deze conclusie berust niet aileen op een theoreti
sche interpretatie, maar kan ook met praktische uit
komsten gestaafd worden. In de eerste plaats gaan de 
beleidsmakers voorbij aan het feit dat de vijf succes
factoren van de effectieve school resultante zijn van 
statistisch onderzoek: een groep succesvolle scholen 
wordt geplaatst tegenover een groep niet succes
volle scholen. Het moge dan zo zijn dat de succes-

waarin voor de eerste maal de Cito-test in Rotter
dam is afgenomen, zijn er inspecties uitgevoerd. 
Deze inspecties waarin naar de schoolresultaten ge
durende, respectievelijk aan het eind van, het jaar 
gekeken wordt, leiden tot het oordeel 'onder ni
veau', 'op of rond het niveau' respectievelijk 'hoven 
het niveau van scholen met een vergelijkbare leerlin
genpopulatie'. Door de scholen die in 1998 beoor
deeld zijn in twee groepen te splitsen, namelijk 
'onder het niveau' versus 'op of hoven het niveau', 
valt een vergelijking te maken in de Cito-scores voor 
het jaar 2ooo. Op die manier kan de voorspellende 
waarde van de gegeven beoordeling vastgesteld 
worden. Het blijken in overwegende mate zoge
noemde groep-7 scholen ('zwarte scholen') te zijn 
die een negatief oordeel hebben gekregen. Maar hun 
variatie in Cito-score voor het jaar 2ooo verschilt 
niet noemenswaardig van vergelijkbare scholen met 
een positief oordeel. De variatie in score loopt in 
beide gevallen van 52 o tot 53 5. Dit geldt niet aileen 
voor de groep-7 scholen maar over de hele linie. Op 
groepsniveau is er een zeker verschil, maar op indi
vidueel niveau !open de resultaten in gelijke mate 
uiteen ongeacht het eerdere oordeel van de inspec
tie. Dit geldt zowel voo~ IST (Integrale School On
derzoekingen) als voor RST. 

Een verdere bevestiging van de moeilijkheid om 
in de praktijk tot valide kwaliteitsoordelen over in
dividuele scholen te komen, Ievert het volgende ex-
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periment. Aan vier coi:irdinatoren van begeleidings
teams van scholen in het primaire onderwijs in Rot
terdam is ten behoeve van dit onderzoek gevraagd 
een overzicht van 'slechte scholen' op te stellen. De 
vier overzichten zijn samengevoegd tot een lijst door 
er scholen op te plaatsen die ten minste door twee 
coordinatoren genoemd waren. De vier coordinato
ren bleken maar tot deels overlappende overzichten 
te zijn gekomen. De resulterende lijst blijkt - met in 
acht neming van de verschillen in leerlingenpopula
tie - extreme verschillen in Cito-scoren voor het 
jaar 2ooo op te leveren. Deze praktische uitkomsten 
logenstraffen, zoals te verwachten vie!, de uitgangs
stelling van de beleidsmakers en hun adviseurs dat 
scholen op individueel niveau eenduidig beoordeeld 
kunnen worden op kwaliteit die voorspellend is 
voor hun effectiviteit. Die eenduidigheid is ver te 
zoeken en hierdoor ontvalt ook de rechtvaardiging 
voor de interventie door de overheid op het indivi
duele schoolniveau anders dan op grond van in de 
wet vastgelegde deugdelijkheidseisen. De gedachte 
dat achterblijvende schoolresultaten kunnen wor
den aangepakt door 'het onderwijs en de organisatie 
in afzonderlijke scholen tot in detail inzichtelijk te 
maken', moge op bet eerste gezicht verleidelijk zijn, 
hij kan niet waargemaakt worden. Maar de nadelen 
van de interventies die de overheid in het kader van 
het onderwijskansenplan hanteert doen zich wei 
voelen. Scholen worden aan omgevingsinvloeden 
van ouders, besturen, toezichthouders en begelei
dende instanties onderworpen die niet aileen de 
complexiteit voor de schoolleiding hebben doen 
toenemen, deze omgevingsimpulsen zijn tot op ze
kere hoogte onderling strijdig terwijl effectiviteit, 
ofliever wat beleidsmakers tot effectiviteit bestem
pcld hebben, als een zwaard van Damocles hoven de 
school hangt. Niet in de laatste plaats zijn er de extra 
middelen waarvan de toewijzing via handighcid en 
beeldvorming door scholen bei'nvloed kan worden 
die schoolleiders mede ertoe aanzet om hun aan
dacht op de omgeving in plaats van op het onder
wijsproces te richten. ln het primaire onderwijs in 
Rotterdam zijn er schoolleiders aan te wijzen die 
zich in woord en geschrift profileren als voortrek
kers van de 'brede school', terwijl de resuJtaten van 
hun school tot de laagste in hun schoolgroep beho
ren. 

Deze politisering van het onderwijs is een tast
baar nadeel van bet beleidsactivisme van de overheid 
dat door zijn haast en eenzijdige resul taatgerichtheid 
haaks staat op het creeren van een klimaat waarin 

'scholen kunnen bouwen aan langdurig succes'. Dat 
zullen scholen zelf moeten doen, de rol die hierbij 
aan de onderwijskundige adviseurs toekomt zal vee! 
bescheidener moeten zijn. 

De overheid zou er verstandig aan doen zich 
terug te trekken op een voorwaardenscheppend be
leidskader, voorzien van geobjectiveerde randvoor
waarden die voor een langere periode worden vast
gelegd. Zoals het individuele bedrijvenbeleid van de 
jaren '70 van de vorige eeuw op een fiasco is uitge
lopen, zo zal het de individuele schoolbenadering 
eveneens vergaan. 

De precaire rol van de overheid 
Vanuit het beleidsperspectief van de overheid valt er 
mijns inziens geen andere operationele definitie van 
goed onderwijs te geven dan de volgende. Goed on
derwijs is onderwijs dat gegeven wordt op een 
school die bovenop de deugdelijkheidseisen waaraan 
aile scholen moeten voldoen, gekenmerkt wordt 
door een eigen signatuur. Deugdelijkheidseisen zijn 
objectieve inrichtingseisen die in de wet zijn vastge
legd en op individueel schoolniveau kunnen en moe
ten worden afgedwongen. De eigen signatuur wordt 
gevormd door een combinatie van betrokkenheid, 
opvoedingsidealen, schoolcultuur en verbeterings
streven die de inspiratie en drijfveer vormen van de 
stichters en Ieiding van de school. De overheid heeft 
erop toe te zien dat de eigen signatuur van een 
school niet in strijd komt met de deugdelijkheidsei
sen noch met andere aanvaarde maatschappelijke 
normen. 

Voor het overige valt er op dit vlak voor de over
heid niets af te dwingen en moet zij volstaan met het 
creeren van een onderwijsstimulerend klfmaat. De 
invloed van ouders op de school kan het scherpst tot 
uitdrukking worden gebracht door hun kind naar de 
school van de door hen gewenste signatuur te stu
ren. Om die keuzemogelijkheid tot een realiteit te 
maken is verscheidenheid een voorwaarde. De on
derlinge concurrentie van scholen schept garanties 
dat die schoolsignaturen de overhand nemen die pas
sen bij de wensen van de ouders. Directe invloed van 
ouders op de signatuur van de school is minder wen
selijk dan thans wei wordt voorgestaan. Die invloed 
leidt door de strijdigheid van hun wensen tot verwa
tering van de schoolsignatuur en heeft paradoxaler
wijze een vermindering van hun keuzemogelijkhe
den tot gevolg en dus veeleer verlies van hun in
vloed. 

De concurrentie tussen scholen zou versterkt 
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kunnen worden indien slecht presterende scholen, 
dat zijn scholen die zich qua genormeerd leerlingen
aantal niet weten te handhaven, hun activiteiten zou
den moeten beeindigen doordat ze hun financiering 
verliezen. Goed presterende scholen zouden in de 
gelegenheid gesteld kunnen worden deze scholen 
over te nemen en naar hun eigen inzichten te herin
richten. De rechtspositie van het zittende personeel 
is hiervoor thans een struikelblok. Het vereist aan
vullende regelgeving en verandering in de rechtspo
sitie van leerkrachten om in de afweging tussen per
sonele belangen en onderwijsbelangen, in die mani
feste gevallen waarin de laatste de overhand moe ten 
krijgen, ook handelend te kunnen optreden. Hier 

ring, de organisatievormen en de werfkracht bij de 
PvdA als erfgenaam van het socialistisch gedachte
goed. De eenzijdige orientatie van die partij op re
geringsdeelname is er mede de oorzaak van gewor
den dat de emancipatie van de etnische minderhe
den tot overheidszaak gebombardeerd is. Maar geen 
overheid is in staat om organisatie-initiatieven te 
ontwikkelen die voor een doorbraak op het sociaal
psychologische vlak kunnen zorgen. De overheid 
kan initiatieven onder bepaalde voorwaarden steu
nen en faciliteren. 

De andere reden waarom de overheid pas in 
tweede instantie aan bod komt, is gelegen in het feit 
dat aileen een emancipatiebeweging van onderop in 

staat is om de collectieve tegenover staat dat de 
ruimte die de schoollei
ding krijgt om aan de eigen 
signatuur van de school te 
werken binnen dit systeem 
ook vergroot wordt. Ver
groting van de eigen be
leidsruimte moet nu een
maal gepaard gaan met het 
dragen van de verantwoor
delijkheid, ook in gevallen 
waarin de zaken verkeerd 
uitpakken. 

Je kunt sociale kwesties wei 

maskeren - beleidsmakers hebben 

stijging van de onderklasse 
te bewerkstelligen . De weg 
die via het onderwijs loopt 
is wei belangrijk en ook 
succesvol maar aileen voor 
individuele stijgers. Het 
gros loopt erin vast en 
haakt af of eindigt op een 
laag kwalificatieniveau. Die 
schoolresultaten bevesti
gen hun achterstand vee-

er een handje van - maar daarmee 

zijn ze niet opaelost. De intearatie van 

de etnische minderheden blijfi 

voorlopia op ons bord liaaen. 

Het valt te hopen dat we ons er niet 

in verslikken. 

Tot slot: mogelijke uitwegen 
Het is de grote misvatting van onze tijd dat de eman
cipatie van de maatschappelijke onderlagen van bo
venaf gestuurd kan worden, dat de onderklasse in 
haar lotsverbetering begeleid moet en kan worden. 
Ook het moderne geheugenonderzoek' 2 bevestigt 
het inzicht van Kurt Lewin dat wat ons in het verle
den is overkomen, individueel en als groep, wordt 
meegedragen en in belangrijke mate bepalend is 
voor hoe we tegen onze perspectieven aankijken. In 
achterstandssituaties is de doorbreking hiervan een 
essentiele voorwaarde of eerste stap in het proces 
van lotsverbetering. Die kan aileen door samengaan 
van individuele en collectieve activering tot stand 
gebracht worden. 

De klassieke organisatievorm hiervoor is ont
wikkeld door de arbeidersbeweging. Die is zeer suc
cesvol geweest in het emancipatieproces van de ar
beidersklasse in de twintigste eeuw maar heeft het 
wat de nieuwe maatschappelijke onderklasse be
treft, Iaten afweten. Toch liggen in potentie de erva-

12. chachter (1996). 

leer dan dat ze zich hiervan 
weten te bevrijden. Ook al men en onderwijskundi
gen aan te ton en dat allochtone kinderen in elk geval 
het opleidingsniveau van de ouders overtreffen. Oat 
is, gelet op het !age opleidingsniveau van de ouders, 
nauwelijks een norm te achten. 

Emancipatiebewegingen zullen in de komende 
jaren zeker op gang komen, maar met een grote kans 
dat die langs etnische lijnen zullen lopen. Hoe groter 
hun gewicht qua bevolkingsaantallen, hoe groter de 
kans hierop. Israel biedt een goed voorbeeld van de 
onvruchtbare maatschappelijke tegenstellingen die 
gecreeerd worden als de arbeidersbeweging aan het 
lot van een nieuwe onderklasse, in casu de oosterse 
joden, voorbij gaat. 

Emancipatiebewegingen moeten er niet alleen 
op gericht zijn om politiek-maatschappelijke 
machtsvorming tot stand te brengen, hoe essentieel 
ook. Het effenen van een maatschappelijke 'stij
gingsroute' is onmisbaar evenals het faciliteren hier
van. Het lijdt mijns inziet;s geen twijfel dat de trits 
werk-wonen-scholing de aangewezen stijgingsroute 
is. In de twintigste eeuw is de arbeidersbeweging er 
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in geslaagd om op dit vlak grote dingen tot stand te 
brengen. Gebruik makend van nieuwe technologi
sche middelen als het internet en ten dele ook inspe
lend op marktkrachten en de gedragsbei'nvloedings
mogelijkheden die op dit vlak beproefd zijn, zal 
het de uitdaging zijn om een Neue Kombination tot 
stand te brengen. Het cooperatieve beginsel vormt 
hierin evenwel de dragende kracht die collectieve 
en individuele stijging op basis van solidariteit ver
enigt. 

Het sociale woningbezit dat in hand en is van wo
ningbouwcorporaties kan hierin een grote rol spe
len. De 'buurtveredeling', een vorm van sociale 
stadsvernieuwing op particuliere grondslag, is hier
bij van doorslaggevende betekenis. De invloed van 
de ruimtelijke omgeving, de buurt, op denken en 
handelen van mensen is potentieel groot. Als 'vere
deling' van de buurt niet alleen de objectieve leef
omstandigheden van de bewoners verbetert maar 
ook het resultaat is van hun eigen gebundelde in-
panningen, wordt een gunstig psychologisch kli

maat gecreeerd voor een ander toekomstperspec
tief. Kinderen zullen opgroeien met een gevoel van 
eigenwaarde en een ander verwachtings- en ambi
ticniveau. Als in het proces van 'buurtveredeling' 
ook de scholen worden meegezogen en de leerlin-

• genpopulatie gemeleerder wordt, zullen de school
resultaten verbeteren . Wat een niet te onderschat
ten bijdrage zalleveren aan een verdere verbetering 
van het vestigingsklimaat en een veelzijdiger bevol
kingssamenstelling zal bevorderen. Als we de scho
len in achterstandswijken bovendien zouden weten 
te bevrijden van de eenzijdige last om kinderen in de 
maatschappij niet aileen vooruit te he! pen maar zein 
het kader van de 'brede school' ook nog op te vangen 
- maaltijden verstrekken aangezien ze onverzorgd 
op chool komen - , dan zou dit mijns inziens een 
goed ding waard zijn. De verzorging van kinderen is 
een onvervreemdbare taak van de ouders. Geen 
school of andere instantie kan hiervoor in de plaats 
treden. Op dit vlak zal van een emancipatiebewe
ging normbevestigende werking uit kunnen gaan. 
Verwaarlozing van kinderen slaat desintegrerend 
terug op de ouders. Het plaatst ook de school in een 
heel verkeerd krachtenveld als ze buiten de eigen
lijke taken moet treden. Het onderwijs zal er trou
wens al een hele klus aan hebben zich te bevrijden 
van het hele bouwwerk van interventies, begelei
ding en toezicht waarin het op onderwijskundig ge
bied gekluistcrd zit. De rechtvaardiging ervan, een 
grotere schooleffectiviteit, blijkt niet op deugde-

lijke gronden te berusten. Terwijl de nadelen ervan 
evident zijn. 

De overheid moet zich terug trekken op een 
voorwaardenscheppend beleidskader, voorzien van 
geobjectiveerde randvoorwaarden. Tot die rand
voorwaarden zou kunnen behoren dat scholen die in 
de concurrentie met andere scholen hun genor
meerde leerlingenaantal niet (meer) halen, van fi
nanciering worden uitgesloten. De verrassende 
buurteffecten die zich in Rotterdam blijken voor te 
doen, positieve versus negatieve buurten op school 
gebied, zouden heel wei toe te schrijven kunnen zijn 
aan de concurrentie tussen scholen. Als er in buur
ten goede scholen zijn worden de andere gedwon
gen ook dit niveau te halen. Als er in een buurt ma
laise heerst, hoeft geen school bij slecht presteren 
bezorgd te zijn voor verlies van leer lin gen. Verbete
ring op een van die scholen, zou de naburige scholen 
meetrekken. Zou men concurrentie tussen scholen 
om die reden willen bevorderen, wat heel aantrek
kelijk is, dan moeten er ook mogelijkheden ge
creeerd worden om scholen die falen, in betere han
den te Iaten overgaan. Zonder dat de rompslomp op 
arbeidsrechterlijke gebied dit in de weg staat. 

De praktische kant van de zaak gebiedt voorts in 
te zien dat opleiding en scholing, zeker voor menig
een die uit de maatschappelijke onderlaag afkomstig 
is, toch een goed dee! na het verlaten van de school 
zal moeten gebeuren. Herkansing voor degenen die 
op school minder goed uit de verf gekomen zijn, 
vormt een noodzakelijke aanvulling op het initiele 
onderwijs. De betekenis op dit vlak van bedrijven als 
Albert Heijn en McDonalds valt niet te onderschat
ten. Zij zijn in dit opzicht te beschouwen als de op
volgers in de dienstenmaatschappij, van wat Hoog
ovens in het industriele tijdperk was. Oit geldt ook 
voor PTT Post, een van onze grootste werkgevers, 
die recent met het voorstel gekomen is om inburge
ringcursussen te gaan geven. Van groter belang zou 
het zijn als de overheid, met steun van de arbeids
schaarste in de rug, werkgevers als PTT Post bereid 
zou kunnen vinden de bedrijfsopleiding in ere te 
herstellen. De socialiserende kracht van zulke be
drijven is in potentie zeer groot. Een potentie die nu 
onderbenut blijft . Nu de verhoudingen op de ar
beidsmarkt weer krapper zijn, is het klimaat voor 
een revival van de bedrijvenschool ook gunstig. 
Maar eerst en bovenal zal de Nederlandse arbeiders
beweging zich actief voor de lotsverbetering van de 
nieuwe maatschappelijke onderklasse moeten inzet
ten. 
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Minister Van Boxtel van Integratiebeleid heeft 
onlangs beweerd dat hij er geen probleem mee zou 
hebben als de etnische minderheden uit de statistie
ken verdwijnen. Maar zo makkelijk komt de politiek 
er niet vanaf. Je kunt sociale kwesties wel maskeren 
- beleidsmakers hebben er een handje van - maar 
daarmee zijn ze niet opgelost. De integratie van de 
etnische minderheden blijft voorlopig op ons bord 
liggen. Het valt te hopen dat we ons er niet in ver
slikken. 

ARIE VAN DER ZWAN 

Econoom, zelfstandig adviseur en buitengewoon 

hoogleraar Management en Ondernemingsbeleid aan de 

Erosmus Universiteit Rotterdam 

*Zie voor een gedocumenteerde analyse die deze conclus ie 
ondersteunt de gedetailleerde uiteenzetting di e is opgenomen 
op de internetsite van de wss/s&_o: www.wbst.n l. 
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