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kansarme omgeving, compensa
tie van die afkomst bieden. De 
school is voor veel kinderen de 
eerste plek waar ze kennis maken 
met de diversiteit van de samen
leving. Kennis stelt mensen in 
staat om vat te krijgen op hun be
staan en zelfbewust in het leven te 
staan. Dit alles krijgt extra 
scherpte door de informatie
maatschappij. Onderzoek laat 
zien dat veel mensen bang zijn 
voor een nieuwe tweedeling op 
grond van de verdeling van ken
nis, en dat zij bang zijn daarbij zelf 
buiten de boot vallen. 3 

Overigens is onderwijs wel 
een noodzakelijke, maar geen 
voldoende voorwaarde om men
sen gelijkwaardiger te doen sa
menleven. Sociale segregatie in 
het onderwijs laat zich niet oplos
sen als ze in de huisvesting blijft 
bestaan, al sturen mensen hun 
kinderen soms vele kilometers 
van huis naar school om 'onge
wenste' klasgenootjes te ont
lopen. Evenzogoed is gelijkwaar
digheid op school iets anders dan 
gelijkwaardigheid op de arbeids
markt. Meisjes doen het in het 
onderwijs inmiddels even goed 
als jongens; toch verdienen vrou
wen gemiddeld nog steeds min
der, en zijn hun carrièrekansen 
geringer. 

De Commissie-Witteveen stelt 
een aantal indringende vragen, 
waar sociaal-democratische on
derwijspolitiek tenminste een 
begin van een antwoord op moet 
geven. Laat individuele emanci
patie zich nog met collectieve 
doelstellingen verbinden, nu zo'n 
groot deel van de bevolking zich 
in pakweg honderd jaar tijd min 
of meer heeft geëmancipeerd? 
Hoe is de rol van het concept ge
lijke kansen, als de benutting 
daarvan een nieuwe scheve ver-
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deling tot gevolg kan hebben? Hoe kan solidariteit 
georganiseerd blijven worden? Uitgangspunt bij een 
sociaal-democratische onderwijspolitiek is volgens 
de commissie:' onderwijs dat gewaardeerd wordt als 
voorbereiding op het beroepsleven èn als bron van 
algemene maatschappelijke en culturele vorming, in 
plaats van als grootschalige toeleveringsmachine 
voor de arbeidsmarkt', en dat tegen commercialise
ring wordt beschermd . 4 

De visie van Galbraith 

Deze eeuw is er een van emancipatie en democrati
sering. Rond 1900 was een volledige deelname aan 
alle facetten van de samenleving slechts weggelegd 
voor een kleine groep: voornamelijk blanke, bemid
delde mannen. En hoewel hun voorsprong nog altijd 
zichtbaar is, hebben vele anderen een plekje onder 
de zon verworven. Welvaart en welzijn zijn (zonder 
de negatieve kanten die dat ook heeft uit het oog te 
verliezen) in betrekkelijk korte tijd op een onvoor
stelbare manier toegenomen . Zo bezien lijkt voor
stander zijn van emancipatie net zoiets als voorstan
der zijn van lekker zomerweer. 

Dat dit toch minder vanzelf spreekt, is op onna
volgbare wijze beschreven door de Amerikaanse 
econoom en sociaal-democraat John Kenneth Gal
braith in The Culture rif Contentment.> Volgens hem 
zet juist het feit dat velen in de grazige weiden van 
welvaart beland zijn, een rem op de emancipatie van 
hen voor wie dat nog niet geldt . De 'cultuur van 
tevredenheid' wordt volgens hem gevormd door de 
groep van economisch en sociaal bevoorrechten, die 
tegenwoordig voor het eerst in de geschiedenis de 
meerderheid van het electoraat uitmaakt (niet nood
zakelijk van de bevolking). Dat zorgt ervoor dat re
gering en volksvertegenwoordiging de belangen van 
mensen in een achtergestelde positie kunnen nege
ren of zelfs aantasten, zonder dat ze daar politiek 
voor afgestraft worden; iets dat sinds de invoering 
van het algemeen kiesrecht op z'n minst lastig was 
geworden. 

Dit alles heeft niet bepaald een goede uitwerking 
op de progressieve krachten in de samenleving, stelt 
Galbraith: 'Een conclusie die vrijwel onveranderd 

geldig blijft, luidt dat afzonderlijke mensen en ge
meenschappen die in economisch, sociaal en poli
tiek gunstige omstandigheden leven, daaraan maat
schappelijke deugden en politieke duurzaamheid 
toekennen; een standpunt waaraan zelfs ondanks 
zwaarwegende bewijzen voor het tegendeel wordt 
vastgehouden.' Niet dat de ' tevreden meerderheid' 
op individueel niveau geen ambities meer koestert, 
of dat het om een politiek homogeen samengestelde 
groep gaat. 'Waar het om gaat,' zo schrijft Galbraith, 
'is dat zij in hun huidige situatie niet twijfelen aan 
zichzelf. De tevreden meerderheid meent haar toe
komst werkelijk in eigen hand te hebben. Haar toorn 
treedt slechts aan het licht ( ... ) wanneer zich een be
dreiging of een mogelijke bedreiging voordoet voor 
het huidige welzijn en de toekomstvooruitzichten; 
wanneer de overheid en mensen die minder rechten 
lijken te hebben de behoeften of eisen van deze 
meerderheid aantasten of dreigen aan te tasten.' 
Daarom houdt de tevreden meerderheid zich doof 
voor de klop op de deur van mensen die zich bij hun 
gelederen willen voegen : 'Het ligt in de aard van de 
tevredenheid dat ze zich energiek en dikwijls ( . . . ) 
met krachtig uitgesproken verontwaardiging tegen 
indringers te weer stelt.' 

Die potentiële indringers zijn te vinden in een 
'functionele onderklasse' van mensen die het die
nende, smerige of gevaarlijke werk verrichten waar 
de tevreden meerderheid zich te goed voor voelt. 
Die onderklasse heeft kleur: ze bestaat voornamelijk 
uit de zwarte bevolking (vs) en uit al dan niet legaal 
verblijvende immigranten (vs en West-Europa). 6 

Galbraith onderscheidt vier kenmerken van de cul
tuur van tevredenheid, die hier summier worden 
weergegeven. De tevreden meerderheid : 

- is er van overtuigd dat de voorrechten die zij 
geniet haar volkomen gerechtvaardigd toevallen; 
zij beschouwt haar comfortabele positie als een 
beloning voor haar verdiensten en aanvaardt 
geen aantasting van die positie ; 
- beschikt over een laissez-faire-houding en 
baseert zijn handelen op korte-termijnbelangen, 
vanuit de rotsvaste overtuiging dat alles uiteinde
lijk vanzelf wel in orde komt; 

* Het motto van het verhaal is een 
uitspraak van Verbal Kint, een van de 
personages in The Usual Suspects, 1995, 
een film van ]. Ottman (producent) en 
B. Singer (regisseur). 
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197 3, blz. 4 

Cultuur & Wetenschappen, 1996 
4· De Rode Draden, blz. I o, 19, 2 1 en 53 
5. Hier gebruikt in de Nederlandse 
vertaling: John Kenneth Galbraith, 
De Cultuur van Tevredenheid, Sesam, 
I992 1. Regeringsverklaring kabinet-Den 
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3. Kennis voor moraen; bouwstenen voor het 
Kennisdebat, ministerie van Onderwijs, 6. Galbraith, blz . 9, 2o-I, I7 en 30-37 



n ge
poli

maat
inbeid 
~anks 
[ ordt 
rheid' 
stert, 
telde 
raith, 
n aan 

toe
oorn 
n be-

t voor 
hten; 
chten 
deze 

sten.' 
doof 

'j hun 
ande 
( ... ) 

tegen 

e 

0-37 

s&.o3 1999 

h · ·ft c n afwijz nd houding tegen ingrijpen 
door d O\" rh id, die meestal wordt weggezet 
al ·n hur au ratische last die de individuele 
,1 narnick van men en maar afremt. Dat uit zich 
\ uor I m v n: t tegen het betalen van belastin-

l n, al komt dat and r te liggen als belangen van 
d t Ht·d ·n m rd rheid zelf in het geding zijn; 

aan\"aardt grot inkomensverschillen met 
mak. 7 

I cl l)p ·ring van de tevreden meerderheid van 
llmuth hruikhaar om di cussies over de Neder-

kingis zo tegelijk de bescherming van de eigen posi
tie ( ... ) steeds belangrijker geworden. En op den 
duur werd datzelfde gedachtengoed waarmee de so
ciaal-democraten hen uit het moeras getrokken had
den zelfs als een bedreiging ervaren. ( ... )Zo kweek
ten [ze] de conservatieven van de toekomst: een om
vangrijke groep mensen die iets kreeg wat ze kost 
wat kost wil behouden'. 9 

De Nederlandse tevreden meerderheid 

Cijfers schetsen de contouren van de tevreden 
meerderheid in Nederland. Volgens de meest re
cente gegevens hadden in 1 9 9 5' bijna vier miljoen 
Nederlanders een inkomen vanaf modaal en hoger. 
De groep die over zo'n comfortabele inkomens
positie beschikt is uiteraard groter, omdat niet
verdienende partners en minderjarige kinderen in 
deze cijfers niet zijn meegeteld. 

Ook de onderklasse laat zich aan de hand van ge
gevens over het inkomen traceren . In 1996 moesten 
ruim 97o.ooo huishoudens rondkomen van een laag 
inkomen, dat zijn bijna 1 ,9 miljoen mensen. Ruim 
7 so.ooo mensen moeten al minstens vier jaar rond
komen van een laag inkomen. Daarvan wordt de 
grootste groep gevormd door ( echt)paren met min
derjarige kinderen; 2oo.ooo kinderen groeien in dit 
type langer durende armoede op.' 0 

De groep die in Nederland in comfortabele tot 
zeer comfortabele omstandigheden leeft en op
groeit is dus aanzienlijk groter dan de groep in een 
achtergestelde positie. Politiek gezien laat de welge
stelde groep ook meer van zich horen: hoe hoger het 
opleidingsniveau, de sociale klasse en het inkomen, 
hoe hoger de opkomst bij verkiezingen.' ' 

Niet alleen in inkomenstermen is er sprake van een 
tevreden meerderheid, ook bij de politieke agenda
setting en in het publieke debat valt dit fenomeen te 
ontwaren. Naar mijn mening zijn in het onderwijs
politieke debat in sterke mate kenmerken te vinden 
van de cultuur van tevredenheid zoals Galbraith die 
beschrijft. Zo komt het eerste kenmerk, de vanzelf
sprekendheid die de tevreden meerderheid toekent 
aan de eigen, bevoorrechte positie, tot uiting in een 
ontkenning van de emanciperende kracht die onder
wijs kan hebben. In die redenering wordt het ver-

ro. W. Bos, Lage inkomens 1996. 
In: Soeraal-economische maandstatistiek 
(cos), '998/os, blz. 39-40 

blz. 6 r. In: J.J.M. van Holsteyn & 
B. Niemöller (red.), De Nederlandse 
Kiezer r 994, ow s o Press, Leiden, 
199.1" r r . I. meets, Opkomst bij de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer, 
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loop van de schoolloopbaan opgevat als een min of 
meer vast gegeven, al dan niet genetisch bepaald. 12 

Schoolprestaties wordt een absolute waarde toege
kend, door de sociaal-maatschappelijke factoren die 
daar invloed op uitoefenen te minimaliseren of zelfs 
te negeren. Eigenlijk komt deze argumentatie er op 
neer dat gedaan wordtalsof een ideaal van de sociaal
democratie reeds is verwezenlijkt en alle kinderen al 
gelijke kansen op school hebben, zodat de uitkomst 
van de schoolcarrière een zuivere weergave van in
telligentie, doorzettingsvermogen en motivatie van 
een individueel kind vormt. Ongelijkheid die voor
komt in de maatschappelijke positie van volwassen 
mensen is in deze gedachte gerechtvaardigd of on
vermijdelijk (of, in de terminologie van Galbraith, 
vanzelfsprekend), omdat de een nu eenmaal harder 
werkt of getalenteerder is dan de ander. 1 3 

Dit soort gedachten is concreet terug te vinden 
in pleidooien om de ambities met het onderwijs
achterstandenbeleid aanzienlijk te verminderen. De 
honderden miljoenen die daaraan worden uitgege
ven zouden weggegooid geld zijn, omdat de wens 
om via het onderwijs sociaal-economische stratifica
tie te doorbreken toch veel te hoog gegrepen is. 14 

Een ander voorbeeld is te vinden in de discussie 
over de loting in het hoger onderwijs, zoals die in 
I 996 losbarstte na het uitloten van de scholiere 
Meike Vernooy. Tegenstanders van de loting uitten 
hun bezwaar tegen het feit dat het leven van een 
meisje dat met een 9,6 gemiddeld het vwo afsloot, 
door de grilligheid van het lot kan worden be
paald. 1 S De onverbiddelijke consequentie van die 
redenering wordt zonder omhaal geaccepteerd: 
voor een jongere met minder briljante cijfers is het 
kennelijk niet erg dat zijn leven door het lot wordt 
bepaald. Naarmate de toegang van scholieren met 
hoge cijfers tot numerus fixus-studies rechtstreek
ser wordt, is de kans voor een jongere met een lager 

gemiddelde immers navenant kleiner. Zoiets be
schouwen als een wenkend perspectief is alleen vol 
te houden als wordt genegeerd, dat (bijvoorbeeld) 
de 6,5 gemiddeld voor een vwo-diploma van een 
allochtoon die op I a-jarige leeftijd naar Nederland 
is verhuisd, toch minstenszo'n grote prestatie is als 
de 9,5 van een dochter van hoogopgeleide, autocht
oon Nederlandse ouders. Maar in de cultuur van te
vredenheid tellen uitsluitend absolute prestaties; de 
omstandigheden waarin iemand iets voor elkaar 
krijgt, zijn veel minder interessant . 

Ook het enthousiast omhelzen van het idee dat 
'de school aan de ouders' is, past in de cultuur van 
tevredenheid. Als de school vooral van de ouders is, 
komt de compensatie die de school kan bieden aan 
gebrekkige omstandigheden thuis niet meer tot zijn 
recht; de school wordt dan juist een uitvergroting 
van thuis. 'De school aan de ouders' levert de tevre
den meerderheid een legitimatie om vooral het 
eigen belang na te streven, en zich geen rekenschap 
te geven van bredere, maatschappelijke gevolgen die 
hun handelen veroorzaken kan. Een ouder die zijn 
kind bijvoorbeeld niet naar een school wil sturen 
waar kinderen uit lagere sociale milieus rondlopen, 
neemt een besluit dat in de cultuur van tevredenheid 
wordt gewaardeerd als gerechtvaardigd optreden 
van een mondige burger. De vraag wat het lot is van 
kinderen van ouders die niet zo mondig zijn, wordt 
niet gesteld, laat staan beantwoord. 

Het tweede door Galbraith beschreven ken
merk, een laissez-faire-houding en korte-termijn
denken, is in de onderwijspolitiek terug te vinden in 
de opvatting dat het Ministerie van Onderwijs een 
spendina department is. Inmiddels is de gedachte ge
meengoed geworden, dat investeren in onderwijs 
investeren in (duurzame) economische groei bete
kent. Maar dat voortschrijdend inzicht is van 
recente datum. 16 In de tweede helft van de jaren' 8o 

1 2. Zie bijvoorbeeld de bestseller 
H. Galjaard, Alle mensen zijn onaelijk, 
Uitgeverij Balans, 1994. Maar ook: 
F. Bolkestein, Beter laat dan nooit, de 

Volkskrant, 6 februari 1999, die met dit 
stuk overigens verried dat hij slechts de 
inleiding van het 19' jaarboek van het 

democratisch socialisme ge lezen had. 
1 3. Zo noemt de bovenste laag van de 
Britse Cultuur van Tevredenheid 
zichzelf The Hard Workina Class. 
Beschreven door A. Adonis & 

1 4· Zulke gedachten leven ook binnen 
de PvdA. Zie bijvoorbeeld H. Wansink, 
Een school om te kiezen, Bert Bakker I 

wss, 1992. Wansink herhaalt dit 
pleidooi, samen met P. de Rooy, in het 
19' jaarboek 1•an het democratisch 
socialisme, Om de kwaliteit van het 

onderwijs, De Arbeiderspers I was, 
1998, blz. lH 

consumptie die economische groei kan 
bevorderen en daarin lijkt op 
investering. Onderwijs is een voorbeeld 
van gainful consumption. 
Zie: D.J. Wolfson, Publieke sector en 

economische orde, Welters Noordhoff, 
1988, blz. 295-96 
1 7. Voor een beeld van de draconische 
ingrepen in het onderwijs onder de 
eerste twee kabinetten -Lubbers: 

S. Pollard, A Class Act - The myth '![ 
Britain's classless society, Hamish 
Hamilton, 1997, blz. 14 

1 s. Zie bijvoorbeeld P. van de Ven , 
Loting in onderwijs is rampzalig 
systeem, N RC Handelsblad, 1 o juli 
1996 
16. Shoup introduceerde in 1969 het 
begrip 'gainful consumption': 

H. Knippenberg &W. van der Ham, 
Een bron van aanhoudende zora. 75 jaar 
ministerie van Onderwijs, {Kunsten} en 

Wetenschappen 191 8-1 99 3, 1994, 
blz. 643-648, en blz. 689-693 
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1 no op ongl"k nde wijz ge neden in de alarissen 
n (\oor I JOng ) leerkracht n en in onderwij aan 

kJ uh r , di lat r naar school moesten. 1 7 

1 en tl lfdl oort kort -termijndenken betreft de 
n 1 m ondl n' 1j uitsluitend al een voorbereiding 
p d rh ·1d markt te zien. Dit steekt met grote re
lm.ut d ·kop op als h •t curriculum van basisschool 

n b 1 \nrmmg ondenverp van gesprek is. Dat zou 
t ' I \\onkn b •last met vakken waar een leerling 
'm .un h l·ft'. Waar c n leerling w I' iets aan heeft' 

r lt m 1 afg met n aan tal nt of maatschappelijke 
" nl , maar vooral aan verwachtingen over de 

1 happ •lljkc positi di hij later als volwassene 
tl n nl.lo chicteen HAVO- of vwo-I erling 

111 op md vakken al 11 chniek of Verzorging; dat 
I rt luphu1 '' ·I, •n anders verdient hij later genoeg 
m 1 rnanel in 1 hur n die dit oort taken voor hem 

verdacht gemaakt, als bureaucratische bezigheids
therapie voor ambtenaren, of als restant van een ach
terhaald maakbaarheidsdenken. 20 

Het laatste kenmerk van de cultuur van tevreden
heid, het accepteren van grote inkomensverschillen, 
is in de onderwijspolitiek onder meer terug te vin
den in de bewogen historie van de studiefmanciering. 
De basisbeurs, zoals die in 1986 werd ingevoerd, had 
een denivellerend effect op de verdeling van het be
steedbaar inkomen. De meeste bezuinigingen die 
sinds 1989 op de studiefinanciering zijn doorge
voerd, draaiden dat terug. 2 1 In het protest daartegen 
werd de dernagagiek niet geschuwd. Studenten zou
den worden uitgekleed, opgejaagd, en niet meer toe 
komen aan academische of maatschappelijke vor
ming. De tevreden meerderheid heeft weinig oog 
voor het feit dat ondertussen twee derde van de leef
tijdgenoten (in het gunstigste geval) werkt, en der
halve geen onderwijssubsidie meer ontvangt. Net als 
het feit dat zij maatschappelijke vorming naast een 
gevulde werkweek moeten zien op te doen. 

De rode draad in al deze stellingnames is dat in de 
cultuur van tevredenheid sociale ongelijkheid niet 
echt als een probleem wordt ervaren, en het streven 
van de overheid om daar iets tegen te doen daarom 
als ietsachterhaaldsof overbodigs, of zelfs als een be
dreiging. Onderwijs wordt in brede lagen van de be
volking beschouwd als een belangrijke route om tot 
verbetering of tenminste bestendiging van de eigen 
sociale positie te komen; dat is een belangrijke ver
klaring voor de fors gestegen onderwijsdeelname. 2 2 

Maar dat mes snijdt aan twee kanten. Voor de cultuur 
van tevredenheid kan het onderwijs, door het als zo
danig in te richten, ook functioneren als een poort
wachter die 'indringers' buiten de deur houdt. 

Dubbeltjes werden kwartjes 
Hoe functioneert het onderwijs nu, als motor van 
emancipatie of als poortwachter? Ontegenzeglijk als 

z tten aan de wortels van de Westerse 
beschaving. 

hij in feite niet meer bestaat. Alleen 
voor lagere inkomens bleef het niveau 
van de beurs overeind, omdat de 
ouderafhankelijke aanvullende beurs 
niet werd aangetast. 

19 . Zie ook: R. Sikkes, Van door
stromen naar selectiviteit, dertig jaar 
onderwijsbeleid. In: het 19' jaarboek van 
het democratisch socialisme, w ss I 
Arbeiderspers, 1998, blz. 2)· 26 
2o. Bijvoorb eld B. Tromp, Onderwijs: 
de sovjetzone van Nederland, In : De 
Volkskrant, 2 september 1998, blz. 9 
2 1. Bijvoorbeeld de wet Student Op 
Eigen Benen, aangenomen in 1994, 
waarbij d ouderonafhankelijke 
basisbeurs zo sterk werd verlaagd, dat 

22. ln 195"8 volgden 456.428 14-25 
jarigen onderwijs, in 1996 waren dat 
er I.JOJ.ooo . Bron: cos, Onderwijs
statistieken van 1950 tot 1991, en CBS, 

Jaarboek Onderwijs 1998, Samsam 
HoTjeenkWillink, september 1998. 
Zie ook: B. Kuhny, Trends in onderwijs
deelname, Sociale en Culturele Studies 2), 

maart 1998 
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het eerste. Veel meer mensen gaan veellanger naar 
school; scholing is vooral onder jongeren zo vanzelf
sprekend geworden dat iemand met alleen een 
MAvo-diploma tegenwoordig als 'ongeschoold' ge
kwalificeerd wordt. 23 Ook de achterstand in scho
ling die meisjes een generatie geleden nog hadden is 
op spectaculaire wijze weggewerkt. Aan de universi
teit zijn jongens nog ternauwernood in de meerder
heid, in het HBO studeren meer vrouwen dan man
nen. 24 Dat hun studiekeus nog steeds sterk sexe
specifiek is, lijkt met een beetje optimistische blik 
nog slechts een kwestie van tijd. 2> Dat breed toege
nomen kennispeillevert een onmiskenbare bijdrage 
aan de ontplooiing van mensen, en betekent boven
dien een duurzame impuls in de economie. 

Maar het tweede is ook waar. De gestegen totale 
welvaart en onderwijsdeelname hebben nauwelijks 
geleid tot grotere verticale sociale mobiliteit. De so
ciale herkomst en de maatschappelijke omstandig
heden waarin zij opgroeien, bepalen onverminderd 
de kansen van kinderen op een succesvolle school
loopbaan. Dubbeltjes zijn weliswaar kwartjes ge
worden, maar de kwartjes van weleer werden tege
lijkertijd guldens en de guldens rijksdaalders: aan de 
verhoudingen tussen verschillende milieus is hoege
naamd niets veranderd. Zo is in veertig jaar tijd het 
percentage kinderen uit een lager sociaal milieu dat 
naar HAVO of vwo gaat, gestegen van 3 naar 9· 
Tegelijkertijd ging het aandeel kinderen uit een ge
middeld milieu dat op HAVO en vwo terecht komt, 
omhoog van 2 3 naar 4 7 procent, en dat van kinderen 
uit een hoger sociaal milieu van 84 naar 94 procent. 
Onderzoekers concluderen: 'Als gevolg van het feit 
dat iedereen in Nederland in absolute zin een stukje 
meer opleiding heeft genoten sinds de tweede we-

reldoorlog, lijkt het alsof de onderwijsongelijkheid 
is afgenomen. Dit is niet zo, want de kansverhouding 
op al dan geen succes ( ... )gedurende de schoolloop· 
baan is tussen sociale milieus niet veranderd'. 26 

Kinderen van ouders met een laag opleidingsni· 
veau zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op 
HBO en universiteit, en oververtegenwoordigd on· 
der voortijdige schoolverlaters. 2 7 Er ligt een duide
lijke scheidslijn binnen een groep van t6- en t 7-jari· 
gen: kinderen uit een-oudergezinnen en kinderen 
van modale werknemers volgen overwegend MAvo, 
VBO of MBO, of ze werken al gecombineerd meteen 
opleiding in het leerlingwezen. Kinderen van hoger 
opgeleiden volgen HAVO of vwo en stromen een 
paar jaar later door naar het hoger onderwijs. 28 

Een ander onderzoek toont aan hoe van de twintig 
procent best presterende leerlingen in het laatste jaar 
van de basisschool, er uiteindelijk 3 7 van de 1 oo op de 
universiteit belanden. Wordt die groep uitgesplitst 
naar sociale herkomst, dan worden de ongelijke kan· 
sen zichtbaar: van de groep gingen er van de leer· 
Jingen met ouders met een universitaire opleiding 
6o van de 1 oo naar de universiteit, van de kinderen 
waarvan de ouders uitsluitend basisonderwijs had· 
den, twintig van de honderd. Dat betekent dus dat 
kinderen met eenzelfde prestatieniveau, maar uit een 
lager sociaal milieu, drie keer zo weinig op de univer· 
siteit belanden. 29 Kinderen uit lagere sociale milieu! 
die wel op de universiteit terecht komen, hebben ho· 
vendien vaker een omweg nodig, bijvoorbeeld viahet 
H B o. 3 ° Zelfs binnen het vwo, tussen atheneum en 
gymnasium, is verschil in afkomst te traceren: ouden 
van gymnasiasten hebben vaker een univ~rsitaire op· 
leiding voltooid en hebben een hoger netto-maand· 
inkomen dan ouders van atheneum-leerlingen. 31 

2 3. Een zogenaamde startkwalificatie, 
die wordt beschouwd als minimum
voorwaarde voor goed functioneren 
op de arbeidsmarkt, omvat minstens 
vso plus leerlingwezen (maar geen 
assistentenopleiding) of een M DO- , 

HAVO- of vwo-diploma. 

Zie:T.F. Dölle-Willemse, Gezien onder
scheid naar sekse in het basisonderwijs. 
Interactie als invalshoek, Tilburg 
University Press, 1997. 

In Toeaankelijkheid van het Nederlandse 
onderwijs, Studies, De Onderwijsraad, 
1997,bJz. IO,Ç 

2 7. Kuhny, blz. 6 1 
28. Kuhny, blz. 66 

24. In het jaar 1997- 1998 bedroegen de 
percentages mannen-vrouwen in het 
wetenschappelijk onderwijs n om 
4 7 procent. In het HBo was dat 49,4 
om _ço,6 procent. Bron: jaarboek 
Onderwijs 1998, Centraal Bureau voor 
de Statistiek 
2_ç. Dit is wel degelijk een probleem. 
Meisjes onderschatten nog steeds vaak 
hun eigen mogelijkheden, en kiezen 
studies met minder perspectieven op 
de arbeidsmarkt. 

26 . M.H.J. Wolhers & P.M. de Graaf, 
'Onderwijsexpansie of meritocrati
sering? Een verklaring voor afgenomen 
samenhang tussen het ouderBjk 
sociaal milieu en het hoogst bereikte 
opleidingsniveau van kinderen.' 
Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 2 1 

(1996), nr.2. P. Jungbluth beschrijft het 
zo: 'Zo komt de milieu-ongelijkheid van 
onderwijskansen er veelal op neer, dat 
de kansarme leerling wel hoger kiest 
dan de laagste opleiding, maar lager dan 
meer kansrijke leerlingen met een in 
principe vcrgelijkbaar talent.' 
in: Achterstandsbeleid in perspectief, 

2 9. c ss, Kwartaalschrift 
Onderwijsstatistieken, 1 994 1 v. 
Zelfde soort conclusies in cos, 
Kwartaalschrift Onderwijssstatistieken, 
1997 I 

30. U. de Jong e.a., Wel'![ niet studeren! 
Publicatie van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
1991 
3 I. u. de Jong, Twee aelijke benen in"" 
kous? s c o -Kohnstamm-instituut, 
augustus 1,98. Alleen het aantal 
allochtonen verschilt niet tussen 
atheneum en gymnasium. 
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ok als mensen de arbeidsmarkt betreden heb
I ·n, I ·v rt choling amper een bijdrage aan sociale 
mobiliteit; bijscholing tijdens de loopbaan valt vaker 
t ·n d I aan hog r opgeleiden. Op zichzelf genomen 
1 d uitgang positie op de arbeidsmarkt van iemand 
m ·t · n diplomaMBo of leerlingwezen niet slecht, 
n cl • w rkloosheid onder gediplomeerden is op dit 

mom ·nt laag. Maar veel kans op emancipatie biedt 
h t nt •t. MBo' ers en vBo' ers werken op een relatief 
l.u mv au, verdienen niet veel en blijven sneller op 
h t lag • functieniveau hangen. Het volgen van eur-
o l'n heeft vaak positieve gevolgen voor de loop

b.un n tijging in functie, inkomen en kans om 
m ·r holing te krijgen . Maar M so' ers en VBo' ers 
ZIJn ncll r v rdwenen uit het bijscholingsaanbod 
cl.IIl MAVO- , 11 AVO- en vwo-gediplomeerden.3 2 

I v • ·rtig jaar proberen zo weinig effect heeft 
g had,tou h t dan niet beter zijn om te stoppen met 
poging •n om de sociaal-economische gelaagdheid 
\.lil cl · m nl ving te doorbreken via het onder
'' IJ ? I· in de publieke opinie bovendien steeds ver
Let ont taat teg n die pogingen, is het dan niet ver-
l nd1gcrom het op te geven, en tevreden te zijn met 

h t lcit dat door de algemeen gestegen onderwijs
<! ·lnam • m nscn teeds meer kennis meekrijgen? 
ZIJn de honderden miljoenen bestemd voor achter
tand nb I id immer ook geen weggegooid geld? 

, 1:jn · inziens kan een bevestigend antwoord op 
d t \rag •n ge n optie zijn voor een beweging die 
cmanapati ',gelijkheid, solidariteit en vrijheid on
' rmtnd rd hoog in het vaandel heeft. De sociaal
demo rati h eft nooit willen accepteren dat het lot 
\ölJ\ m n:cn b paald wordt door hun afkomst. Zou 
cl t moeten veranderen onder invloed van de reali
l 11 dat \C I minder m nsen ongelijkheid van kansen 
I n probl mervaren - of, Galbraith volgend - , 

Û•t dl l ·vr d n meerderheid het niet als zodanig be
houwt, omdat ze in welvaart leven? 
. 'ogmaal , h t lijkt me van niet. Want het îs wel 

n probl cm. Zowel voor mensen zelf, als voor de 
m ·nl ·ving en de economie, betekent het een 

normc ver pilling al kinderen hun capaciteiten 
nt I tot voll wasdom kunnen brengen - en dat zal 

11 Tn maar rg r gaan knellen naarmate de ontwik
k ·lmg tn d ri hting van een kenniseconomie en in
formati maats happij voort chrijdt. Dat mensen 

worden uitgesloten door het toeval van geboorte is 
en blijft onacceptabel. Streven naar sociale mobili
teit en emancipatie blijft urgent om mensen in een 
achterstandspositie niet generaties lang tot een uit
zichtloze toestand te veroordelen. 

Het is goed om onder ogen te zien dat beleid tot 
op heden het gewenste resultaat niet heeft opgele
verd. Maar dat is geen reden om het doel van het be
leid te laten varen. Een bezinning op gekozen mid
delen levert al snel veel meer op. Reden te over dus, 
om de maatschappelijke ambities met het onderwijs 
op te poetsen. Een nieuw beginselprogramma van 
de Partij van de Arbeid zou daarom de zinsnede 
moeten bevatten dat onderwijs de basis hoort te leg
gen voor een solidaire en tolerante samenleving, en 
dat het optimaal moet bijdragen tot sociale mobili
teit en persoonlijke ontplooiing. In het hier na vol
gende houd ik structuur en cultuur van het onder
wijssysteem nog eens tegen het licht, om te bezien 
hoe de emanciperende functies van het onderwijs 
zouden kunnen worden versterkt. 

Een frisse blik op het onderwijssysteem 
Veel is er al gesleuteld aan de structuur van het on
derwijs, om de emanciperende kracht ervan te ver
sterken. Dat is niet verwonderlijk; de inrichting van 
een systeem toont welke functies er aan worden toe
gekend. Voor het onderwijs zijn twee uitersten 
denkbaar. De cultuur van tevredenheid - die zoals 
gezegd voor het onderwijs vooral een rol als poort
wachter ziet weggelegd om aantasting van de eigen 
positie te voorkomen - zal het onderwijssysteem 
willen inrichten als een afvalrace waarin alleen 'de 
besten' de eindstreep halen. Dat levert vervolgens 
de legitimatie voor het feit dat de tevreden meerder
heid in betere omstandigheden leeft; omdat zij de 
'besten' zijn, hebben ze recht op hun comfortabele 
positie. Omdat kennis en opleidingsniveau worden 
aangewend om ongelijkheid te rechtvaardigen, is al
gehele toegankelijkheid van het onderwijs in de 
cultuur van tevredenheid geen issue. Zo'n onder
wijssysteem zal veel (formele en informele) selec
tiemomenten kennen, waarbij steeds een groep 
wordt uitgestoten. 

Een onderwijssysteem waarin het streven naar 
emancipatie en sociale mobiliteit centraal staat, is 
niet onderhevig aan dit zogeheten Mattheüs-effect, 

3 2 . Nederlands Economisch Instituut, 
lntearatie van leren en werken, 
najaar 1998 

11 7 



I I 8 

~- - -- --- -----------

s &..o 3 '999 

waarbij de meest bevoorrechten het meest profite
ren van overheidssubsidie. 33 Kennis wordt er in be
schouwd als een belangrijk middel om ieder mens 
en de samenleving als geheel tot bloei te brengen. In 
zo'n onderwijssysteem krijgt ieder kind een eerlijke 
kans: de tijd en de ruimte om in het eigen tempo de 
kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen die 
noodzakelijk zijn om maatschappelijk volwaardig te 
functioneren. Talent wordt begeleid en gestimu
leerd naar optimale prestaties, door leerlingen 
steeds uit te dagen om net iets verder dan hun eigen 
schaduw te springen. Prestaties van groepen leerlin
gen als geheel gaan omhoog, omdat leerlingen met 
verschillende talenten leren samenwerken en zich 
aan elkaar kunnen optrekken. Niet selectie, maar 
ontplooiing is het leidende principe van een onder
wijssysteem waarin ieder kind tot zijn recht komt. 34 

Seareaatie in het onderwijs 
Het huidige Nederlandse onderwijsstelsel bevindt 
zich tussen deze uitersten. Er is achterstandengeld 
om kansarme kinderen extra opvang te bieden. Er 
wordt al jaren gewerkt aan het inbedden van zoge
naamd adaptief onderwijs, dat beter aansluit op indi
viduele aanleg. Er is een scala van tweedekans-voor
zieningen gecreëerd, van 'moedermavo' tot Open 
Universiteit. De Mammoetwet verloste het onder
wijs van standenstempels en sekse-onderscheid. De 
basisvorming moest uitstel van schoolkeuze dichter
bij brengen, de bijbehorende brede scholengemeen
schappen openden de deur naar een diversere 
schoolbevolking. Met Weer Samen Naar School en 
De Rugzak is de integratie van kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden en fysieke handicaps in de 
basisschool op gang gekomen. 

Daar staat tegenover dat zowel de informele als 
de formele selectie in het Nederlandse onderwijs 

hard is. Dat begint al in het basisonderwijs. Sociale 
verschillen tussen scholen zijn duidelijk zichtbaar. 
Dat werkt in het nadeel van achterstandsleerlingen· 
zij komen in een gemengd samengestelde klas tot 
betere resultaten. H 

Ten onrechte gaat deze segregatie in het onder· 
wijs door het leven onder noemers als 'zwarte scho· 
lenproblematiek' of 'witte vlucht'. Belangrijkste 
veroorzaker van achterstand is niet etniciteit, maar 
een lage sociaal-economische status; een slechte be
heersing van de Nederlandse taal versterkt achter· 
stand, maar Nederlands als moerstaal hebben levert 
geen garantie voor een optimale schoolcarriere.J6 
Segregatie in het onderwijs wordt in de hand ge· 
werkt door de tevreden meerderheid, die op de loop 
gaat als kinderen met een kansarme achtergrond te 
dichtbij dreigen te komen. 

Dwang is geen effectief middel om dat tegen te 
gaan, dat is in de praktijk gebleken. Wat wel wat zou 
kunnen helpen is de instelling van adviesbureaus 
voor schoolkeuze. Ouders kunnen zich er oriënteren 
op kwaliteit en inrichting van de school, en tegelij· 
kertijd met zachte hand richting een evenwichtige 
verdeling van de schoolbevolking worden verwezen. 
Ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij een 
vast aantal basisscholen als' voeding' van een scholen· 
gemeenschap fungeert, kan, mits met dat doel in het 
leven geroepen, segregatie tegengaan. 

Het eerste formele selectiemoment in het onder· 
wijssysteem ligt in de overstap van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. Omdat dit in Nederland op 
zeer jonge leeftijd gebeurt (in de praktijk jonger dan 
de officiële 1 2 jaar, omdat basisscholen de neiging 
hebben om op de naderende schifting te anticipe· 
ren), is de invloed van het ouderlijk milieu op deze 

33· Mattheüs 2s:29: 'Want aan een 
ieder, die heeft zal gegeven worden 
en hij zal overvloedig hebben. Maar 
wie niet heeft, ook wat hij heeft za l 
hem ontnomen worden.' De term is 
bedacht door de Belg Deleeck, voor 
het verschijnsel dat vooral hogere 
inkomens en kansrijken profiteren 
van (subsidie van) de overheid. 

andere leerlingen, het gaat om achter
stand ten opzichte van het eigen 
kunnen ." 

modernisering van het curriculum voor 
leerlingen uit achterstandssituaties,' 
in het 19' Jaarboek van het democratisch 
socialisme, blz. 91 - r 1 3. Ongeveer 6 
procent van de Nederlandse scholen 
verdient het predikaat 'zwart' . Als 
definitie is hier gekozen voor de 
aanwezigheid van t; 1 procent of meer 
allochtone leerlingen. Daarentegen was 
in 1997- 1998 2 2 procent geheel wit; 
overigens is dit percentage in vijf jaar 
afgenomen van 3 2 naar 2 2 procent. 
Bron: CBS, Allochtonen in Nederland 
1998, blz. 74 

Hier weergegeven uitWolfson, 1988, 
blz. 287 
34· ZieL. Stevens, 'De school als 
pedagogische werkplaats,' in het 19' 
Jaarboek voor het democratisch socialisme, 
blz. 1 1 3- 1 2 8: "Het gaat niet om 
achterstand ten opzichte van 

3.1"· P. Jungbluth, 'Dochters ·van hoog
opgeleide ouders in alle opzichten 
favoriet,' Didactiif, januari 199s, 
blz. 1 t;- 1 7. Verder uitgewerkt in 
C. Schoor, Segregatie vraagt om 
onderwijsvoorrangsbeleid, 
Didactiif&School, juni 1997, blz. 4-7 
En: S. Blom, Eerste fase van voortgezet 
onderwijs: toegankelijkheid en 
rendement, in: Onderwijsraad, 1997, 
blz . 172 
36 . W. Meijnen, 'Een pleidooi voor 
behoedzaamheid. De gevolgen van de 

37· M.H.J.'Wolbers & P.M. de Graaf, 
blz. 12) 
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hoolkruz • groot -die neemt af naarmate kinderen 
oud ·r w rd n, en zei~ tandiger tot afwegingen 
kum n.17 In h t voortgezet onderwijs maken leer
lmg ·n m t a hter tanden die niet meer goed. 38 

Z1j lopen bovendien een veel grotere kans om het 
ond r. pit te delven in en tweede informele selec-
11 rond', en ongediplomeerd uit te vallen. Een 
dndt• van d schoU r n verlaat het onderwijs zon
,l·r tartk\1 alificatie voor de arbeidsmarkt. 39 

h:n tweed ferme I selectiemoment ligt sinds 
kort na afronding van de basisvorming. Leerlingen 
tapP'·n dan f over naar HAvo/vwo, of naar het 

1 M RO . v r d rel a ti tussen afkomst en school
t pt-k •ut hierbij i nog geen materiaal beschikbaar. 
ë n ris1 o i er w I. Omdat de bovenbouw van het 
1 rtg lCt ond rwijs nu zo nadrukkelijk in tweeën 
1 gt· plit. t, wordt de indruk gewekt dat de overstap 
M \VO HAVO ge n begaanbare weg meer is. Terwijl 
tla jui. t n belangrijk emancipatieroute kan 
liJil .•• 

BiJ d d rd formele electie, van funderend 
1onrtg ., tonderwij naar M so, HBo of universi
klt, is tl~ imlocd van de oeiaal-economische status 
' n dt oud •r weli waar minder dan tussen basis-

hooi t·n voortgezet onderwijs, maar, zoals hier
' ·n re ds b •. hr ven, niet verdwenen. 

Pluriformrwt en solidariteit 
ll t manrip •rend v rmogen van het onderwijs kan 
wnnlt n vcrsterkt do r in de structuur aanwezige se
I 11( t~ v ·rmind ren n mogelijkheden tot ont
plooiing te stimul ren. 0 eerste stap is het vermin
ti r n 1an ( · iaal - conomische) segregatie in het 

nd ·rwij . Dat br ngt kinderen met achterstanden 
m 1 n b ter uitgangspositie, omdat zij zich aan 
anti r ·n kunnen optr kk n. In een gemengde klas 
I ' r ·n tij dan ook betere prestaties dan in een een
llJ<hg am ng steld gro p, waarin achterstanden 
<lomml'rcn. 0 gang van zak n in de klas wordt vaak 
1oorg · tdd als een verzameling individuutjes die 
m t /n all n mo t n oncurrer n om de aandacht 

n leraar. Daarbij wordt over het hoofd ge-

zien dat onderwijs een groepsproces is, waarin kin
deren veel van elkaar kunnen leren. Uiteraard geldt 
dat niet alleen voor de pure kennisoverdracht. Ook 
voor bevordering van sociale cohesie, tolerantie en 
solidariteit is het beter als kinderen leren omgaan 
met verschillende achtergronden en gebruiken. Het 
raakt aan een door de Commissie-Beginselen opge
roepen vraag: hoe kan solidariteit het beste georga
niseerd worden? 

De meest in het oog springende poging om plu
riformiteit en solidariteit binnen de school te bevor
deren was de vorming van brede scholengemeen
schappen in het voortgezet onderwijs, waarmee de 
komst van de basisvorming gepaard ging. Zij konden 
evenwel rekenen op geharnast verzet van de cultuur 
van tevredenheid. Hoewel brede scholengemeen
schappen ook voor de tevreden meerderheid onmis
kenbare voordelen in zich dragen - bijvoorbeeld 
kleinere klassen en draagvlak voor een breder, inte
ressanter onderwijsaanbod - en de cijfers4' noch 
wetenschappelijk onderzoek daar aanleiding toe 
geven, worden ze weggezet als 'leerfabrieken' waar 
jongeren alleen maar hulpeloos ten onder kunnen 
gaan in de massa. Of ze worden bestempeld als 
broedplaats van alles dat verkeerd is: normloosheid, 
onverschilligheid, jeugdcriminaliteit. 4 2 

De tegenstand wordt ook in daden omgezet. De 
poging om solidariteit te organiseren, brengt juist 
het ontbreken daarvan aan het licht. De tevreden 
meerderheid trekt zich terug in 'eigen' scholen, 
waardoor de segregatie alleen maar erger dreigt te 
worden. 43 Bovendien blijkt nogal eens dat scholen 
de gedroomde pluriformiteit in de klas niet tot stand 
brengen; zij brengen leerlingen van verschillende 
aanleg en achtergrond in verschillende klassen of 
zelfs verschillende gebouwen onder. 

Het heeft er daarom alle schijn van44 dat het sti
muleren van brede scholengemeenschappen een te 
indirecte poging is geweest om de sociaal-economi
sche gelaagdheid tussen scholen te doorbreken. Het 
is wellicht beter om pluriformiteit te stimuleren 
door scholen extra geld te geven naarmate hun 

1 \\ tl WIL, 5uhr & L. Mulder, 
Dt n:kr••J'l''""" ran dt OVB·doeloroep-

rlmgrn na Jm Jaar voartnuet onderwijs, 
IT , • IJffi ·g ·n, 1994 
1 \', I t•n gegc1cn. van h l ministerie 

<H •" H·rli L n bijvoorb eld in 
1 b 97' n dt ruim 91 .ooo I rlingen 
In ht1 b.·nx·po;ond ·n"J r bijna 29.000 

leerlingen maakt gebruik van de 
overstap MAVO -HAVO. Bron: ces, 1998 
41 . De gemiddelde schoolgrootte van 
de brede scholengemeenschap is ' 2 1 1 

leerlingen. De maximaal gemeten 
schoolgrootte is 1942 leerlingen, de 
kleinste heeft 336 leerlingen. Ministerie 
van oe& w, OC& win kerncijfers, 

Processen van schaalverorotin9 in het 
onderwijs, een tussenstand, Rijswijk, '99S, 
blz . 147-1 S3 
43. R. Sikkes, Witte Vluchtheuvels, 
HP / dcTijd, 13 november 1998 
44· De eerste officiële evaluatie van de 
basisvorming, uitgevoerd door de 
Onderwijsinspectie, verschijnt dit jaar. 

mud ht·L ondt•rwijs 1.ondcr diploma 
, . On " ·tr 1 procent van de 

'998, blz. 49 
42. Zie: Sociaal Cultureel Planbureau, 
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populatie in de klas diverser is. Nu staat er eigenlijk 
een premie op segregatie: voor leraren is een een
zijdige samenstelling van de leerlingpopulatie over
zichtelijker; scholen met veelleerlingen llit hogere 
sociale lagen worden beloond door het grotere 
gemak waarmee kinderen les kan worden gegeven; 
achterstandsscholen en zwarte scholen krijgen extra 
formatie. 4S 

Ook de vrijheid van onderwijs kan een hindernis 
bij het doorbreken van segregatie worden genoemd. 
Niet zozeer vanwege de verzuiling; consequent 
doorredenerend leidt die juist tot grotere sociaal
economische diversiteit op school. De stelling laat 
zich zelfs verdedigen dat de vrijheid van onderwijs 
erger heeft voorkomen. Het wezen van het grond
recht is immers dat privaatrechtelijk georganiseerde 
scholen publiek bekostigd worden. Dat heeft voor
komen dat er in Nederland privaatrechtelijk gefi
nancierde, onversneden elitescholen zijn ontstaan. 

Wel is het zo dat door de vrijheid van onderwijs 
segregatie en een niet-algemene toegankelijkheid 
van scholen in het systeem geaccepteerd zijn ge
raakt. Ook komt het voor dat het recht van bijzon
dere scholen om leerlingen te weigeren oneigenlijk 
wordt gebrwkt. Scholen die zich daar aan bezondi
gen selecteren niet op grond van identiteit, maar op 
afkomst of aanleg. Die rllimte van scholen zou moe
ten worden beperkt. Dat vraagt dat zij, bijvoorbeeld 
in hun schoolgids, expliciet maken op welke gron
den zij een leerling weigeren of toelaten. Kan er een 
keer een leerling naar binnen zonder dat zijn ouders 
de passende levensovertlliging aanhangen, dan mag 
dat aan anderen niet meer geweigerd worden. Ook 
weigeren op grond van leerachterstanden wordt on
mogelijk door leerlingen niet alleen te voorzien van 
een leerplicht, maar ook van een leerrecht: ze moe
ten naar school, dus moet er een school zijn.46 

Uitstel van selectie 

Momenten van formele selectie vormen een risico 
van uitval en sociaal-economische sortering, en zou
den daarom zo min mogelijk moeten optreden. 
Opvallend is dat er de afgelopen jaren jllist een extra 

selectiemoment is geïntroduceerd: na de basisvor· 
rning. Eigenlijk ongewenst dus, en een gevolg van 
het compromis dat de basisvorming was. Selectie op 
r 2-jarige leeftijd is al decennia omstreden,47 en er 
bestaan onverminderd goede redenen om leerlingen 
pas te verwijzen als ze ouder zijn: 

- Kinderen van twaalf zijn nog volop in ontwik· 
keling, en daarom te jong om goed te kunnen be
palen welk vervolgonderwijs het beste bij hen 
past; 
- De invloed van ouders, en dus de sociaal-eco· 
nornische status van ouders, op de leerling neemt 
af naarmate kinderen ouder worden, dus de kans 
dat kinderen in de schoolkeuze aan hun afkomst 
worden vastgepind neemt af naarmate die op 
hogere leeftijd gemaakt wordt; 
- De selectie aan het eind van de basisschool 
vindt vooraf plaats, op grond van verwachtingen 
hoe een kind zal omgaan met het curriculum van 
het voortgezet onderwijs. Verwijzing geschiedt 
echter scherper en reëler aan de hand van con
crete resultaten, als een kind al een aantal jaren 
met dat lesprogramma werkt. 

Het zou beter zijn als kinderen een ononderbroken 
lesprogramma volgen tot ongeveer hun vijftiende 
jaar, om daarna een keuze te maken voor vervolgon· 
derwijs. Dat voorkomt ook de abrupte overgang en 
de plotselinge uitbreiding van het vakkenpakket die 
nu bij de stap van basis- naar voortgezet onderwijs 
horen. 

Het is daarom nog steeds de moeite waard te 
streven naar uitstel van schoolkeuze en afschaffmg 
van verschillende schooltypen in de eerste jaren van 
het voortgezet onderwijs. 48 Dat kan door de aparte 
kerndoelen voor basisschool en basisvorming te ver
vangen door een set eindtermen aan het slot van de 
basisvorming, gecombineerd met tussendoelen om 
vorderingen van leerlingen tussentijds te kunnen 
toetsen. Een andere stap in die richting wordt gezet 
als basisscholen en scholen voor voortgezet onder· 
wijs samenwerkingsverbanden vormen waarin de 
'overdracht' van leerlingen wordt geregeld en af-

45. P. Jungbluth, Achterstandsbeleid 
in perspectief, Onderwijsraad, 1997, 
blz. 106 

Kamer 1 996-97, nr. 24 1 70, nr 2 2, 

blz. 2 3 ·4, Verslag van een Algemeen 
Overleg, 7 februari 1997 

En: ]. van Kemenade, Meer dan ooit, 
inleiding ter gelegenheid van het 
afscheid van N. Deen en H. Jacobs, 

46. Voormalig staatssecretaris 
Netelenbos van onderwijs 
introduceerde het leerrecht als voor
ziening voor gehandicapte leerlingen 
die in het reguliere onderwijs naar 
school willen. Zie: Handelingen Tweede 

4 7. Zie voor de historie van de 
rruddenschool, H. Knippenberg & 
W van der Ham, blz. 561 -568 
48. ZieK. Doornbos, Gastvrij 
herbergzaam basisonderwijs, 
in: Onderwijsraad, 1997. 

1 5 maart 1996. Ook vergeleken met 
het buitenland is 1 2 jaar erg jong om 
een schooltype te bepalen. Zie voor 
een overzicht·S. Blom in De 
Onderwijsraad, 1997, blz. 158 
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t mming van lesprogramma's plaatsvindt. Dat 
maakt het mogelijk dat leerUngen op hun nieuwe 
plek de draad oppikken, in plaats van dat ze weer bij 
af moeten beginnen. 

H t eer te formele selectiemoment wordt ver
volgen ni t vastgesteld bij een bepaalde leeftijd of 
k1 , maar op basis van beheersing van de eind
t ·rm n. Daarin is vastgelegd welke kennis en vaar
digheden onontbeerlijk zijn om in een moderne 
k •nni amenleving te functioneren; niet alleen ten 
beho ve van d toekomstige positie op de arbeids
markt, maar ook voor wat betreft culturele en so
da! kenni en vaardigheden. Mensen zijn tenslotte 
ni t all en werknemer, maar ook burger, ouder, 
con urn nt. 

D overgang van basis- naar voortgezet onder
I\ ij vindt nu niet plaats aan de hand van zo'n vast 
h·nni niveau dat leerlingen onder de knie moeten 
h ·bb n.To tsen die, bijvoorbeeld tegen het eind van 
d · basi chool, worden afgenomen bepalen de rela
u ·v pi k di en leerling ten opzichte van leeftijd
gl·n t n inneemt; het gemiddelde wordt berekend 
en de afwijking daarvan per leerllng. De informatie 
die dat oplevert, wordt slechts benut om hoger of 
lag r t verwijzen, niet om lacunes bij te spijkeren. 
G ·volg is dat leerlingen met achterstanden in het 
100rtgcz tonderwijs alleen maar dieper in de pro
hl m n komen. Zo verlaat een vijfde van de kinde
r ·n in 1nind r of meerdere mate als functioneel an
alfab t d ba is chool,49 maar met de leesles is het 
daarna wel afgelopen. Een vastgesteld eindniveau 
1oor all I er Jingen maakt het praktisch onmogelijk 
dat in h t ond rwijs dit soort situaties wordt geac
c ·pte rd of dat het probleem wordt' opgelost' door
dat kind ren ongediplomeerd uitvallen en uit het 
ond mij verdwijnen. Uiteraard staat het scholen 
gl·hcd nij om leerlingen die dat willen en kunnen, 
l ·n uitg breider lesprogramma aan te bieden. 

E n timulans voor deze aanpak zou zijn dat leer
plichtigh id niet meer wordt bepaald door leeftijd, 
maar d or het bereiken van een voorgeschreven ni-
1 au. Het verdient voorkeur dat niet te leggen bij de 
mdt •rmcn van de basisvorming, maar nog een stap 

1 ·rder: bij het behalen van een startkwalificatie. Dat 
voorkomt dat jonger n de arbeidsmarkt betreden 
1ondcr dat z daarvoor voldoende zijn toegerust. 

Het legt daarnaast meer verantwoordelijkheid bij de 
school, die op zoek moet naar optimale omstandig
heden, didactische methoden en vormen van onder
steuning om àlle kinderen met een voltooid curricu
lum af te leveren. ln een moderne kennissamenle
ving kunnen mensen niet zonder; uitval kan daarom 
niet geaccepteerd worden. 

Talenten komen uitbundiger tot bloei als kinderen in 
het onderwijs de tijd en de ruimte krijgen om naar 
hun eigen aanleg verschillende onderdelen van de 
stof te leren beheersen. Dat verschilt niet alleen tus
sen leerllngen, maar ook per kind: soms is een kind 
met rekenen zijn leeftijd ver vooruit, terwijl het met 
taal wat achterblijft. Het onderwijssysteem maakt 
echter leren in eigen tempo lastig - ondanks pogin
gen dat te bevorderen met de komst van basisschool 
en basisvorming. Kinderen worden gedwongen in 
een Procrustesbed van jaarklassen met leeftijdgeno
ten, en krijgen nog vaak klassikaal en frontaal les. 
Een onderwijssysteem dat niet onderscheidt naar 
niveau, maar differentiatie in tijd en in pedagogisch
didactische benadering mogelijk maakt, biedt meer 
mogelijkheden tot ontplooiing. Het betekent min
der frustraties bij leerlingen, die niet worden op
gezadeld met een norm waar ze niet aan kunnen 
voldoen (het gemiddelde) én bij leraren, die nu 
veel energie kwijt zijn aan pogingen een ordelijke 
homogeniteit tot stand te brengen die er stomweg 
niet is.> 0 

Vooral kinderen met een kansarme achtergrond 
hebben baat bij voldoende tijd om een vastgesteld 
eindniveau te bereiken. Die extra tijd wordt meestal 
in de voorschoolse periode gezocht. Er bestaan tal 
van compensatie- en stimuleringsprojecten voor 
(ouders van) peuters. Ook duikt met enige regel
maat de suggestie op om de leerplichtige leeftijd te 
verlagen, of de pedagogische scholing van peuter
leiders te intensiveren. Anderstalige leerlingen kun
nen zo bijvoorbeeld Nederlands leren nog voor ze 
naar school gaan.P 

Dat neemt niet weg dat het ook een goede zaak 
zou zijn als leerlingen met achterstanden later in hun 
leven meer schooltijd krijgen om het onderwijspro
gramma te voltooien.> 2 De laatste jaren is, door de 
wens het onderwij steeds efficiënter in te richten, 

4q. . Blom, Van achterstandsbeleid 
n r l'grrgatie, in: het 19e jaarboek voor 
het Jcmocramch social•sme, blz. 66 
10 K. Doornbo, 1997, blz. 83 
I' W. 1eiJn n in het 19e Jaarboek. 

Niet Nix pleit voor een 'speelrecht' 
vanaf twee jaar, allochtonenorganisatie 
Forum voor een voorschool vanaf twee 
jaar. Ook tal van initiatieven tot samen
werking tussen peuter- en kinder-

opvang en het basisonderwijs komen 
tot wasdom, bijvoorbeeld ingebed in 
brede buurtscholen 
p. Zie ook: C. Schoor, '997 

I 2 I 



122 
s &..o 3 1999 

juist een beweging de andere kant uit te zien. Zitten 
blijven is in diskrediet geraakt- terecht, maar zon
der dat de andere kant van die medaille - onderwijs 
volgen in eigen tempo- echt goed mogelijk is gewor
den.ln het voortgezet onderwijs is recent zelfs de eis 
ingevoerd dat leerlingen niet langer dan vijf jaar over 
het behalen van een v MBo-diploma mogen doen. 
Door de invoering van nieuwe trajecten in vso en 
MAVO hebben leerlingen, tegen alle bedoelingen in, 
nog maar twee jaar om de basisvorming af te sluiten. 
Dat vergroot de kans op ongediplomeerd schoolver
laten. 

Het zou goed kunnen dat onderwijs duurder 
wordt als leerlingen met achterstanden langer op 
school blijven . Dat is deels terug te verdienen, door 
bijvoorbeeld lagere werkloosheid. Maar het zou ook 
een minder scherp Mattheüs-effect betekenen. Hoe 
rechtvaardig is het dat kinderen uit kansrijke milieus 
jaren langer genieten van door de overheid gesubsi
dieerd onderwijs dan hun minder gefortuneerde 
leeftijdgenoten, die onderwijs juist zo hard nodig 
hebben? 

De tevreden onderwijsgevenden 

Hoewel de structuur van een onderwijssysteem 
grote effecten kan hebben op de ruimte die mensen 
krijgen om zich te ontwikkelen, zijn het, als puntje 
bij paaltje komt, vooral mensen die medemensen 
remmen in emancipatie. Het is daarom belangrijk 
ook de cultuur van het onderwijs tegen het licht te 
houden, en te bezien of die mobiliteit bevordert of 
juist de sociale status quo beschermt. Wie Galbraith 
als uitgangspunt neemt, valt een ding direct op: 
schoolbestuurders, directieleden en leraren passen 
in diens beschrijving van de tevreden meerderheid. 

Onderzoek laat zien dat leraren in hun manier 
van lesgeven, meestal onbewust en soms zelfs ter
wijl ze overtuigd zijn van het tegendeel, kinderen 
beoordelen en behandelen aan de hand van het beeld 
dat ze hebben van de sociaal-economische achter
grond. Voor een deel bepaalt dat de onderwijskansen 
van kinderen; leerlingen hebben de neiging zich te 
gaan gedragen naar de verwachting die leraren van 
ze koesteren. 

Dit zogenaamde Pygmalion-effect werkt bij -

voorbeeld nadelig voor meisjes . n Maar ook leerlin
gen uit kansarme milieus ondervinden er hinder 
van. Leraren tonen lagere verwachtingen van zulke 
leerlingen, waardoor ze onder hun kunnen gaan 
presteren . Als kinderen intelligenter zijn dan dele
raar verwacht, wordt dat nogal eens niet op
gemerkt . Bovendien stellen leraren aan kinderen 
met achterstanden lagere eisen, waardoor ze niet 
worden uitgedaagd tot optimale prestaties. Vooral 
Turkse en Marokkaanse leerlingen kampen met dit 
verschijnsel, dat overigens meer te maken heeft met 
de lage sociaal-economische status van hun ouders, 
dan met hun etnische achtergrond. Dat hun ouders 
ooit voor on- of laaggeschoold en slecht betaald 
werk naar Nederland zijn gehaald, tempert de ambi
ti es van leraren met de volgende generatie.H 

Dit verschijnsel, zo blijkt uit onderzoek, ver
sterkt de verschillen tussen kansarme en kansrijke 
leerlingen tijdens hun onderwijsloopbaan. Leraren 
zijn ookmaar mensen, en zijn geneigd om meer tijd, 
aandacht en energie te besteden aan leerlingen die 
leuk en inspirerend zijn om te onderwijzen. Doch
ters van hoogopgeleide ouders zijn favoriet : ze zijn 
ijverig, sociaal en responsief.>> 

Gevolg is dat de kinderen die het meest op on
derwijs, of een leraar als rolmodel, zijn aangewezen 
om hun sociaal-economische achtergrond te com
penseren en hun positie te verbeteren, het minste op 
positieve aandacht van hun leraren kunnen rekenen. 
Dat uit zith ook in het welbevinden van leerlingen. 
Allochtone leerlingen en autochtonen met een lage 
sociaal-economische status vertonen in de ogen van 
hun docenten vaker negatief sociaal gedrag. Ze heb
ben het vaker niet naar hun zin op school, en een 
slechtere relatie met hun leraar. Als wordt gekeken 
naar de veerkracht van het ego van kinderen scoren 
vooral kansarme autochtone kinderen opvallend 
laag: zij hebben weinig zelfvertrouwen, zijn beslui
telozer en sneller van streek. Allochtonen doen het 
in dat opzicht beduidend beter. De onderzoeker ver
klaart dat door het geloof in een betere toekomst dat 
kinderen van allochtonen nog hebben, waar kans
arme Nederlanders alle hoop lijken te hebben ver
loren .>6 

Zo functioneren leraren als poortwachters van 

n. Meisjes worden minder uitgedaagd 
om te leren leren, en leraren hebben 
lagere intellectuele verwachtingen van 
meisjes. Ze worden in de klas meer 
geprezen voor hun ijver dan hun 
prestaties. Voor het eerst vastgesteld 

door P. Jungbluth, in zijn proefschrift 
Docenten over onderwijs en meisjes, 
1982, maar ook recenter vastgesteld 
doorT. F. Döllc-Willemse, 1998 

Didactiif, oktober 199 2, blz. 2 1 -2 2, en 
S. Blom, 1997, blz. 174 
H· P. Jungbluth, ' Dochters van hoog
opgeleide ouder~ in alle opzichten favo· 
riet,' Didactiif,januari 1995, blz. 15- 17 
56. Idem 

H· P. Jungbluth, 'Allochtone leerlingen 
doorgaans schromelijk onderschat,' 
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de cultuur van tevredenheid. Onbewu t en onbe
doeld, sorteren ze kinderen voor op grond van hun 
acht rgrond, en behandelen ze ze naar verwachting 
van d positie die de leerling later als volwassene zal 
innemen. Kinderen uit kansarme milieus krijgen het 
zo dubbel moeilijk: hun ouders stimuleren scholing 
Yaker niet, en hun leraren geloven minder in hun 
kunnen. Jongeren moeten wel over een enorme 
Ycchtlust n zelfvertrouwen beschikken om tegen 
zo1 el negatieve verwa hting in te gaan. Velen red
den dat dan ook niet, en verlaten het onderwijs 
\'OOrlijdig. 

Een salarisrevolutie in het onderwijs 
Wie h t bevorderen van emancipatie als een taak van 
het onderwijs ziet, kan daarom niet zonder de leraar 
als bondgenoot. Leraren moeten optimaal in staat 
zijn om veranderingen in de samenleving op te van
g n en bereid om sociale mobiliteit aan te jagen. Dat 
zijn hog ei en, waar de overheid wel iets tegenover 
moet stellen. Flinke investeringen zijn onontkoom
baar, om zowelleraren als scholen in staat te stellen 
hun emanciperende taak voluit te realiseren. Dat be
gint hij de honorering van leraren, die overeenkom-
tig het maatschappelijke belang van onderwijs moet 

lijn. Ook moeten leraren tijd en ruimte in de werk
week, en s holen voldoende menskracht hebben om 
hun maatschappelijke opdracht waar te maken. 

Lcr<ucnopleidingen leggen daarvoor de basis. 
Dat moeten broedplaatsen zijn van pedagogische en 
didacti che vernieuwingen. Studenten worden er 
toegerust om heterogeen samengestelde groepen 
optimaal te kunnen onderwijzen. Ze leren er ver
·chillcnde talenten stimuleren, en verschillen in so
ciaal- conomische achtergrond compenseren. 

Dat vraagt om onderzoek naar de meest optimale 
didactiek om kinderen die minder makkelijk mee
kom •n, toch het vastgestelde eindniveau te doen 
halen. De overheid, die zich vanwege de vrijheid van 
onderwij traditiegetrouw nauwelijks met onder
wij m thoden heeft bemoeid, zal die schroom moe
ten af chudden. 

In het dagelijks werk van leraren komt de nadruk 
meer te liggen op het ambacht van het lesgeven en 
h 't begeleiden van kinderen dan op de pure kenrus
oYerdracht. Het ligt in de rede dat door te laten wer
ken in de rechtspositie van docenten. Die is nu een 

57· M. Kaus, The end '!fEqualir.y, 
Basic Books, NewYork, 1992 

weerslag van statische sociale verhoudingen. Ze 
wordt bepaald door het niveau van de opleiding die 
de leraar zelf gevolgd heeft, en door de hiërarchie 
van het onderwijsgebouw. Zo verdient een leraar 
basisonderwijs altijd aanzienlijk minder dan een 
universitair hoofddocent, en een eerstegraads in het 
voortgezet onderwijs altijd meer dan een tweede
graads. Dit onderscheid zal moeten verdwijnen. Het 
ligt meer voor de hand leraren ongeacht hun oplei
dingsniveau en ongeacht het onderwijstype waar in 
ze werken op hetzelfde salaris te laten starten, en de 
snelheid waarmee ze diverse schalen doorlopen te 
laten afhangen van hoe goed ze hun ambacht beheer
sen. De beoordeling daarvan ligt bij de instelling. 
Enige centrale sturing zou dan nog zijn het bevorde
ren van pluriformiteit in de klas: hoger inkomen 
voor leraren die voor diverser samengestelde groe
pen staan. 

Een vraag van de Commissie-Witteveen die hier
boven werd aangehaald, is nog niet aan de orde ge
komen: wat is de rol van het concept gelijke kansen, 
als de benutting daarvan nieuwe ongelijkheid kan 
veroorzaken? Die vraag wordt des te prangender 
omdat een aanzienlijk deel van de bevolking, de te
vreden meerderheid, de nog steeds bestaande onge
lijkheid van kansen niet meer als zodanig ervaart . 
Dat er ongelijkwaardigheid in sociale verhoudingen 
bestaat, dreigt zo aan legitimiteit te winnen, in plaats 
van dat het als onrechtvaardig wordt beschouwd. Als 
iedereen gelijke kansen heeft, zijn zij die het niet 
redden, kennelijk te traag, te dom of te lui om hun 
kans te grijpen; zij die het wel redden, hebben dat te 
danken aan hun eigen verdienste. Als dit soort rede
neringen - die bestanddeel zijn van de cultuur van 
tevredenheid - echt gemeengoed worden, is de so
ciaal-democratie van het concept gelijke kansen 
geen spat wijzer geworden. De onrechtvaardigheid 
van de klassenmaatschappij is dan slechts verruild 
voor de onrechtvaardigheid van de meritocratie.57 
Via het onderwijs kan dat worden tegengegaan door 
het stelsel zo in te richten dat ieder kind niet alleen 
een gelijke, maar ook een eerlijke kans krijgt; dat er 
ruimte is om in ieder kind te investeren en er uit te 
halen wat er in zit. 58 Als kinderen bij hun eerste ken
nismaking met de samenleving ervaren dat iedereen 
de ruimte krijgt om te groeien, en bovendien ver-

5 8. Zie voor het onderscheid tussen 
een gelijke kans en een eerlijke kans 
Wolfson, 1988, blz. 294 
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schillen in de praktijk van alledag leren waarderen, 
legt dat een basis voor meer gelijkwaardigheid en 
solidariteit. 

En de sociaal-democratie ... ? 
De sociaal-democratie staat voor de vraag hoe zij 
voorkomt dat ze in het door haar zelf gegraven graf 
terecht komt, zoals Galbraith het stelde. Hoe kan zij 
de belangen van de tevreden meerderheid verenigen 
met die van de kansarme groepen voor wie ze van 
oudsher op de bres is gesprongen? Deze discussies 
spelen niet alleen nationaal; het debat over 'de 
Derde Weg' vormt een uiting van deze worsteling. 
Ook de Partij van de Arbeid moet zien te balanceren 
tussen de electorale realiteit die de tevreden meer
derheid is, en trouw aan de eigen beginselen: geen 
macht zonder de tevreden meerderheid, maar de 
macht heeft geen zin als de PvdA verwordt tot 
spreekbuis van de cultuur van tevredenheid. 

Bruggen slaan tussen de verschillende groepen 
kan wel. Bovenstaande suggesties zijn bedoeld om 
niet alleen kansarme leerlingen optimalere moge
lijkheden tot ontwikkeling te bieden, maar om naar 
school gaan voor alle kinderen leuker, spannender 
en intellectueel uitdagender te maken. De tegen
stelling tussen de belangen van de tevreden meer
derheid en die van de onderklasse blijkt dan een stuk 
kleiner; sterk en sociaal zijn met elkaar te verenigen. 

De sociaal-democratie moet er dan ook niet voor te
rugschrikken om politieke besluiten door te zetten 
die aanvankelijk op verzet van de tevreden meerder
heid stuiten. Het grote voordeel van conservatieven 
is immers dat ze uiteindelijk van elke status quo 
leren houden. 

Maar dat is niet het enige. In weerwil van Gal
braiths cynische conclusie ('Het is jammer dat de 
mens niet fijngevoeliger is, maar het is niet an
ders' s 9) ben ik ervan overtuigd dat ook leden van de 
tevreden meerderheid vatbaar zijn voor bredere af
wegingen, al dan niet vanwege het welbegrepen ei
genbelang. De cultuur van tevredenheid is deels ge
fundeerd op angst om recent verkregen verworven
heden weer kwijt te raken. Angst van mensen die het 
nu goed hebben, maar voor wie de armoede van nog 
geen halve eeuw geleden een springlevende herin
nering is. Zij zullen zich niet allemaal doof houden 
voor een pleidooi over de waarde van sociale cohe
sie, emancipatie en sociale mobiliteit voor een 
rechtvaardige en veilige samenleving, en de bijdrage 
die ze daar zelf aan leveren kunnen. Zoals Wim Kok 
stelde in zijn toespraak tot het formatiecongres van 
afgelopen zomer: 'Solidariteit is ook gewoon een 
kwestie van fatsoen'. Go 

Ik ben voor de totstandkominB van dit artikel veel dank ver

schuldiod aan Eveline Graus, Hel na Koper en janneke Timmer. 
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