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Opvallend, hoe een woord 
dat in het hele verhaal niet 
voorkomt, de beeldvor
ming er over kan domine-

MARLEEN BARTH 
Plan waarmee alles in een 
klap goed komt. Ik heb dus 
ook geen' chuld' gelegd bij 
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ren. Ook de reacties van 
Dronkers, Gortzak en Wansinkop ' Galbraith in de 
klas' concentreren zich grotendeels rond de (on)zin 
van de middenschool, of iets dat daar op lijkt. De au
teurs wijzen dat concept af, en dat is natuurlijk hun 
goed recht. Net zo goed als het ied reen vrij staat 
Galbraith te beschrijven als 'een overschat eco
noom '- al zou ik, gezien zijn diepgravende invloed 
op (om maar wat te noemen) hetdenken van de De
mocraten in de Verenigde Staten, of nationaal op het 
gedachtengoed van de PvdA, niet snel tot zo'n kwa
lificatie komen. 

Ik zou het wel jammer vinden als de discussie 
over mijn verhaal zou blijven hangen rond het thema 
'middenschool '. Hetstuk was een poging om te ver
kennen hoe door een veelvoud van grotere en klei 
nere wijzigingen in ons onderwijsstelsel de ruimte 
voor ontplooüng en ontwikkeling groter kan wor
den voor kinderen die die ruimte in hun leven niet 
cadeau krijgen. Helaas gaan de drie reacties amper in 
op andere suggesties; misschien bij een andere gele
genheid? 

Een van de dingen waar over gevallen wordt, is 
dat ik niet voldoende heb laten zien waarom de mid
denschool, dan wel het ideaal waar die het symbool 
van geworden is, niet tot wasdom gekomen is. Een 
voetnoot was hier kennelijk niet voldoende; ik maak 
dat graag een beetje goed. Het was, denk ik, aanvan
kelijk een kwestie van gebrek aan tijd (het tweede 
kabinet-Den Uyl dat nooit kwam), later een gebrek 
aan politiek draagvlak, tot het roemruchte WRR

rapport over de basisvorming. Als iemand die 
(basis)schoolgaand was toen de discussie een kook
punt bereikte, heb ik de loopgravenoorlog (het 'rode 
injectiespuitje' van -toen nog- Neelie Smit-Kroes) 
waarin de middenschool is gesneuveld, nooit hele
maal begrepen. 

Dat betekent niet dat ik het idee als zaligmakend 
zie; volgens mij bestaat er niet zoiets als het Gouden 

ouders, scholen of leraren, 
maar willen onderzoeken 

hoe het komt dat de bodem voor onderwijshervor
mingen zo schraal lijkt, en hoe die vruchtbaarder te 
maken valt. Galbraith bood daarvoor een analytisch 
kader. En hoort een discussie over onderwijs niet 
vooral te draaien om belangen van leerlingen? Die 
strijden soms met die van andere betrokken partijen. 

Dronkers stelt dat ik op een punt de aangehaalde 
literatuur fout interpreteer, namelijk al ik Wolhers 
en De Graaf aanhaal als 'kroongetuige' voor uitstel 
van schoolkeuze. Ik heb hun werk echter niet anders 
opgevat dan Dronkers doet. De argumentatie 
waarom selectie volgens mij beter op hogere leeftijd 
kan gebeuren dan 1 2 jaar, maak ik in het verhaal zon
der verwijzing naar aangehaalde literatuur. Wolhers 
en De Graaf treden wel een keer op als kroonge
tuige, maar op een ander moment. 

Dat brengt me op wat volgens mij de drie hoofd
problemen zijn van ons huidige onderwijsstelsel, 
waar sociaal-democratische onderwijspolitiek ten 
minste een begin van een antwoord op zou moeten 
vinden: 

- een vijfde van de leerlingen verlaat als func
tioneel analfabeet de basisschool, en vindt daarna 
amper gelegenheid om dat gebrek aan kennis 
weg te werken; 
- een derde van de leerlingen verlaat het voort
gezet onderwijs zonder voldoende startkwalifi
catie, wat ze zeer kwetsbaar maakt op de arbeids
markt; 
- leerlingen uit kansarme milieus hebben een 
drie maal zo kleine kans om in het hoger onder
wijs te belanden als kansrijke kinderen, ondanks 
dat ze beschikken over hetzelfde talent en presta
tieniveau tegen het eind van de basisschool. 

Wolhers en De Graaflaten 9vertuigend zien dat die 
laatste kansenverhouding, ondanks de fors gestegen 
onderwijsdeelname, niet wezenlijk gewijzigd is. 
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Mijn stuk was een poging te tonen hoe de oorzaak 
van deze kwesties voor een niet onaanzienlijk deel in 
de structuur en cultuur van ons onderwijssysteem 
besloten liggen, en een zoeken naar remedies. Dat 
die ongewenste gevolgen van het systeem beschik
ken over democratische legitimatie, zoals Wansink 
en Gortzak aanvoeren, maakt ze volgens mij niet 
minder ongewenst. Is een probleem opeens geen 
probleem meer als de meerderheid het niet als zoda
nig beschouwt? 

Het zou beter zijn als het onderwijs meer ruimte 
bood voor individuele ontplooiing, en kinderen niet 
zou dwingen in een straf, door het gemiddelde ge
dicteerd, lestempo (het systeem moet zich aan het 
kind aanpassen, en niet andersom), en bovendien 
meer een basis zou leggen voor solidariteit, omdat 
erkenning van en omgaan met verschillen (in wat 
voor vorm dan ook) in het systeem besloten ligt. 

De remedies van de drie auteurs lopen uiteen. 
Wansink heeft (net als ik) hoge verwachtingen van 
professionalisering van het leraarschap en van de 
mondigheid van onderwijsconsumenten. Op zich
zelf is daar natuurlijk niet veel mis mee. Maar vol
gens mij moeten overheid en sociaal-democratie er 
in de eerste plaats zijn voor mensen die niet zo mon
dig zijn; de grote uitdaging ligt in het slaan van brug
gen tussen (belangen van) mondigen en niet-zo
mondigen. 

Dronkers wijst op het belang van de inhoud van 
het onderwijs, en het formuleren van een minimum 
aan kennis en vaardigheden waar iedere in Neder
land wonende burger op een gegeven moment over 
zou moeten beschikken. Om Imelman te parafrase
ren: het moet niet alleen gaan om hoe kinderen 
leren, maar ook om wat zij leren. Daar kan ik me he
lemaal in vinden. Daarom bevatte mijn verhaal bij
voorbeeld een pleidooi voor een vastgesteld eindni
veau, en soortgelijke kritiek als die van lmelman op 
de Cito-toets. Maar een tegenstelling tussen 'wat' en 
'hoe' lijkt me een valse. Het is ook zaak er voor te 
zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen dat minimum
niveau aan kennis daadwerkelijk bereiken. 

Gortzak doet een rij aanbevelingen waar we bei-

den grotendeels voor getekend hebben toen we ver
kiezingsprogramma en regeerakkoord accepteer
den. Daarnaast maakt hij zich sterk voor een her
waardering van handarbeid. Dat pleidooien voor so
ciale mobiliteit een diskwalificatie van werken met 
de handen zouden inhouden, is een even wijdver
breid als hardnekkig misverstand. Er is ontegenzeg
lijk sprake van maatschappelijke onderwaardering 
van handarbeid, maar die vindt niet zijn oorzaak in 
het streven naar sociale mobiliteit. Iemand die talent 
heeft voor het hoger onderwijs, hoort gewoon niet 
achter de draaibank te staan louter en alleen omdat 
zijn vader daar ook stond. Dat heeft niet te maken 
met neerkijken op de draaibank, maar met de wens 
mensen tot hun recht te laten komen. 

Gortzak eindigt zijn stuk met de vraag of segre
gatie niet ook goed voor kansarme kinderen kan 
zijn. Als een school zwart is omdat ouders bewust 
kiezen voor een Islamitische of een Hindoestaanse 
school, kan dat zeker een uiting van emancipatie 
zijn, en positief werken. Maar onderzoeken tonen 
steeds weer dat kansarme kinderen beter gaan pres
teren als ze bij kansrijkere leeftijdgenoten in de klas 
zitten. Allochtone kinderen worden meer gestimu
leerd om zich hetNederlandseigen te maken (op het 
abstractieniveau dat nodig is om school succesvol af 
te ronden) als Nederlands ook op het schoolplein de 
voertaal is. Ouders die weinig weten van het onder
wijssysteem, leren meer van ouders die die kennis 
wel hebben dan van lotgenoten. Dus nog los van de 
principiële vragen die ook volgens Gortzak rond se
gregatie te stellen zijn: de kans dat kansarme kinde
ren kerndoelen halen, is en blijft groter op een di
vers samengestelde school. 

'Meeslepende idealen, daarvan afgeleide, be
reikbare doelen, bruikbare middelen, forse aan
hang, bereidheid tot compromis', zo beschrijft 
Gortzak de sociaal-democratie. I couldn't aaree more. 

Maar wel met de toevoeging dat je in de analyse hel
der moet durven zijn. Wansink en Dronkers vinden 
mijn stuk utopisch. Het zij zo. Het ergste dat de so
ciaal-democratie in mijn ogen kan overkomen, is dat 
ze afleert om te dromen. 
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