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PEN OP PAPIER 

Allochtone 
onderwijsachterstand 

Een reactie op Vander Zwan 

Arie van der Zwan ziet, 
blijkens zijn artikel in het 
aprilnummer, niet vee! in 
een van hoven, door de 
overheid, geleide emanci
patie van allochtonen in 
onzc samenleving. Zo een 

PAUL TESSER & en verbeteringsstreven' en 
heeft per school een ver
schillende inhoud. De ei gen 
signatuur is volgens Van der 
Zwan op de lange termijn 
vee] belangrijker voor de 

CARLO VAN PRAAG 

heiden verbonden aan het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 

emancipatie moet, evenals die van de arbeiders in de 
eerste helft van de vorige eeuw, van onderop wor
den bereikt. Zij moet voortkomen wt de mensen 
zelf die daarbij aangevoerd worden door hun eigen 
leiders. De overheid moet op afstand staan en hoog
uit gunstige voorwaarden scheppen. Een pleidooi 
voor laisser jaire uit een wat onverwachte hoek en 
wat aan de late kant. De overheid is al sinds het einde 
van de jaren zeventig doende met een minderheden
beleid waarin de slechting van sociale achterstand de 
hoofdmoot vormt. Wij hebben vaak horen betogen 

• dat dit beleid te weinig effect sorteert, maar zelden 
dat de overheid het beter niet zou kunnen voeren. 
Dat pleit op zichzelf natuurlijk niet tegen Van der 
Zwan. 

De schrijver vindt voorts dat emancipatie niet ai
leen via onderwijs, maar ook via de arbeid en het 
wonen verloopt. Niemand zal hem tegenspreken. 
En op deze beide terreinen krijgt de emancipatie van 
onderop alle kansen van de wereld, want op beide 
terreinen prevaleert het marktbeginsel en de over
heid oefent op de verdeling van banen en woningen 
slechts marginale invloed uit. De implicatie is echter 
wei dat het onderwijs als medium voor de emanci
patie van allochtonen in het overheidsbeleid een 
groot gewicht krijgt. 

Ten slotte vindt Vander Zwan dat in de onder
wijscomponent van het minderhedenbeleid de laat
ste tijd te vee! nadruk wordt gelegd op effectiviteit 
van scholen ten koste van hun kwaliteit in brede zin. 
De technocratische benadering waarbij de overheid 
het model van de effectief gebleken school wil op
leggen aan alle scholen vindt hij verwerpelijk omdat 
het de 'eigen signatuur' van de scholen miskent. 
Deze signatuur bestaat in 'een combinatie van be
trokkenheid, opvoedingsidealen, schoolcultuur 

emancipatie van aJlochto
nen dan de 'eenzijdige resultaatgerichtheid' die n u in 
zwangkomt. 

Oat de overheid de verkeerde weg inslaat, is vol 
gens Van der Zwan, mede de schuld van het scP, 
want dit instituut heeft, bij monde van zijn mede
werker Paul Tesser, de overheid geadviseerd de ef
fectiviteit van het onderwijsachterstandsbelcid voor 
leerlingen wt de minderheden te vergroten. Het SCP 
doet in zijn Minderhedenrapportaae 1999 hiertoe een 
aantal concrete suggesties. De belangrijkste zijn: 

- tegengaan van cognitieve achterstand in de 
voorschoolse fase door het aanbieden van effec
tieve ontwikkelingsprogramma's in een institu
tionele setting; 
- extra onderwijs in het Nederlands voor an
derstalige leerlingen; 
- een nieuwe aanpak van het taal- en rekenon
derwijs die rekening houdt met de aanvangsach
terstand van leerlingen wt de minderheden. De 
aanpak is ontleend aan het Amerikaanse project 
Succesjor all (Slavin et al 1996) en wordt geken
merkt door: een sterk gestructureerde leerlijn, 
stap-voor-stap instructie en oefening overeen
komstig de principes van de directe instructie 
(Veenman 1992) en regelmatige toetsing van de 
vorderingen met het doellacunes in de verwer
king van de leerstof op hetspoor te komen. Leer
lingen die achterop raken krijgen herinstructie 
en begeleide oefening door een hulpleerkracht. 
Deze kenmerken zijn terug te vinden in het Rot
terdamse KEA-project. 

Onderzoeksresultaten wijzen wt dat de prestaties 
van leerlingen wt achterstandsgroepen met deze 
aanpak substantieel zijn te verbeteren, maar Vander 
Zwan is niet overtwgd. Van een enigszins beduidend 
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en duurzaam effect zou geen sprake zijn en de scho
len zouden alleen maar hinder ondervinden van de 
door de overheid opgelegde verbeteringsprogram
ma's. Zij zouden moeten worden bevrijd van de 
voorgeschreven 'eenzijdige resultaatgerichtheid' en 
van 'de eenzijdige last' om kinderen in de maat
schappij vooruit te moeten helpen . 

Van der Zwan vindt dat kwaliteit meer omvat 
dan aileen effectiviteit en ook hierin zal niemand 
hem tegenspreken. Effectiviteit is echter wel een 
noodzakelijke voorwaarde voor kwaliteit. Oat zal 
niet aileen Staatssecretaris Adelmund met ons eens 
zijn, maar ook de leerlingen en hun ouders. Als 
'emancipatie van onderop' ergens mee gediend is, 
dan is dat wei met effectief onderwijs; dat wil zeggen 
onderwijs dat de leerlingen op zijn minst in de kern
vakken op een zo hoog mogelijk niveau brengt. 

Wij verlaten ons niet zoals Vander Zwan op de 
'signatuur' van de school, vooral niet als deze signa
tuur zoals bij Van der Zwan bestaat uit een per 
school unieke constellatie van opvoedingsidealen. 
Acceptatie van een dergelijke kwaliteitsmaatstafbe
tekent dat men het begrip kwaliteit als zodanig over
boord gooit. Aan de eis van een eigen signatuur vol
doen immers aile scholen! Een school moet meer 
zijn dan een expressiemiddel voor de inzichten van 
de schoolleiding. Een school is ook een instelling 
met een externe taak. 

Heeft het zin om scholen lastig te vall en met een 
model voor effectief onderwijs? De tegenvraag 
dringt zich op: is het zinvol om aile scholen in Ne
derland zelf naar een model te Iaten zoeken. Gaat 
daar niet nodeloos veel energie in zitten? Zouden die 
scholen niet blij zijn met een model? Die scholen 
mogen dan uniek zijn, maar zij worden toch niet 
stuk voor stuk met een uniek probleem geconfron
teerd! Onderwijsachterstand van bepaalde catego
rieen leerlingen doet zich toch in het hele land voor 
en de oorzaken zijn in Amsterdam toch niet geheel 
anders dan in Rotterdam! Waarom dan niet zoeken 
naar een model dat zich in de praktijk bewijst? 
De grote vraag is of een dergelijk model bestaat. Van 
der Zwan is hierover sceptisch en op dit punt is het 
ni t zo gemakkelijk hem af te vall en. 

Het tegengaan van onderwijsachterstand in het 
basisonderwijs staat al zo'n dertigjaar op de beleids
agenda en de in het veri eden behaalde resultaten zijn 
inderdaad niet steeds bemoedigend. In de jaren ze
ventig zijn in ons land verschillende van dergelijke 
projecten uitgevoerd gericht op arbeiderskinderen . 

Die projecten zijn er niet in geslaagd de schoolpres
taties van deze kinderen te verbeteren. Men kan 
deze mislukkingen als finaal beschouwen, maar dat 
is niet terecht. In een reeks van proefschriften zijn de 
oorzaken van de achterstand en de gebreken in de 
toegepaste remedies verder geanalyseerd en daar
door zijn fouten in de strategie en de uitvoering 
boven tafel gekomen. De internationale onderwijs
psychologische theorievorming heeft ook niet stil
gestaan. Anders dan Vander Zwan suggereert be
staat de huidige kennis hierover niet uit !outer ambi
gui"teiten. De kwaliteit van de instructie, de leertijd 
die er voor de leer ling is en betrokkenheid van do
centen en leerlingen zijn de factoren die ertoe doen. 
ln de loop van de jaren negentig is deze kennis toe
gepast in een aantal nieuwe projecten: voorschoolse 
programma's voor peuterspeelzalen en een nieuwe 
werkwijze voor leerlingen uit achterstandsgroepen 
in het basisonderwijs . De programma's worden be
geleid met onderzoek. De eerste resultaten van de 
peuterprogramma's zijn positief, maar de effecten 
zijn bescheiden. De aanpak in het basisonderwijs !e
vert in de lagere jaargroepen duidelijke resultaten 
op, maar in de hogere jaargroepen nog niet. Vander 
Zwan heeft aan het laatste genoeg voor zijn defini
tieve oordeel. De positieve resultaten in de peuter
speelzaal en de lagere jaargroepen van het basison
derwijs bagatelliseert hij. In navolging van Arthur 
Jensen eind jaren zestig concludeert hij dat compen
satieonderwijs de kans heeft gekregen om zich te be
wijzen, maar dat het kennelijk is mislukt. Wij zijn 
minder defaitistisch. 

Tot slot nog een kleinigheid. Van der Zwan 
noemt in zijn artikel Tesser met naam en toenaam als 
exponent van een dwaalleer. Oat is zijn goed recht. 
Als hij elders in zijn artikel de feiten om trent alloch
tone onderwijsachterstand behandelt, vergeet hij 
echter diezelfde Tesser als bron te noemen. Een 
slordigheid, want het gaat wei om twee kolommen, 
bijna letterlijk aan de Minderhedenrapportage 1999 
en aan een artikel van Tesser in Beleidswecenschap ont
leende, tekst. 
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