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9 De (vroege) selectie bij de overgang van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

Het realiseren van gelijke kansen is al decennialang een belangrijke doelstelling van 
het onderwijsbeleid. Het vroege selectiemoment bij de overgang van het basisonder-
wijs naar het voortgezet onderwijs staat de onderwijskansen van kinderen uit minder 
bevoorrechte milieus in de weg, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek naar de prestaties 
van kinderen in landen met uiteenlopende onderwijsstelsels. Vanuit het streven naar 
meer kansengelijkheid is in het verleden dan ook met enige regelmaat gepleit voor een 
minder gedifferentieerd en gelaagd stelsel van voortgezet onderwijs, zeker in eerste 
leerjaren van het voortgezet onderwijs.
In dit hoofdstuk staat de beleidsvorming rond de vroege selectie bij de overgang van het 
basis- naar het voortgezet onderwijs centraal.
Ongelijkheid in het onderwijs komt formeel weliswaar pas bij de overgang naar het 
voortgezet onderwijs aan het licht, maar manifesteert zich in de praktijk veel eerder. Bij 
de start in het onderwijs, op vierjarige leeftijd, is al duidelijk dat kinderen uit verschil-
lende sociale en culturele milieus sterk verschillen in de bagage die ze van huis uit heb-
ben meegekregen. In de jaren zeventig ontwikkelde de overheid voor het eerst beleid om 
de milieugebonden achterstanden in het basisonderwijs zo veel mogelijk weg te werken: 
het zogeheten onderwijsachterstandenbeleid, dat in dit hoofdstuk kort aan de orde 
komt. Ook in het voortgezet onderwijs zijn er nog diverse mogelijkheden voor jongeren 
uit lagere sociale milieus om hun achterstand in te lopen. Het stapelen van opleidingen 
werd in de jaren negentig weliswaar enige tijd enige tijd ontmoedigd, maar is inmiddels 
weer volop mogelijk.
Het vroege selectiemoment − bij de overgang naar het voortgezet onderwijs − is een 
opvallend kenmerk van het Nederlandse onderwijsstelsel. Het is onlosmakelijke ver-
bonden met twee andere structuurkenmerken: een strikte scheiding tussen het alge-
meen voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en een sterke gelaagdheid naar 
verschillende niveaus binnen de beide typen onderwijs. Nederlandse kinderen gaan al 
op twaalfjarige leeftijd naar verschillende schoolsoorten: het vmbo met daarbinnen de 
basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg 
en de theoretische leerweg (voorheen mavo), de havo of het vwo met daarbinnen nog 
het gymnasium als een apart schooltype. Het reguliere voortgezet onderwijs kent dus 
maar liefst zeven leerwegen of schoolsoorten: twee beroepsgerichte, een gemengde en 
vier algemeen vormende schoolsoorten.
Het gebruik van de term schoolkeuze bij de overgang van het basis- naar het voort gezet 
onderwijs suggereert een zekere vrijheid op dit vlak voor ouders en kinderen. In de 
praktijk is die vrijheid echter beperkt. De overgang tussen het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs kan namelijk met evenveel recht worden beschreven in termen van 
selectie en toelating. Het prestatieniveau aan het eind van het basisonderwijs (meestal 
gemeten aan de hand van de Cito-eindtoets) en het advies van de basisschool leggen 
belangrijke restricties op aan de keuze voor een schoolsoort in het voortgezet onderwijs. 
Ouders en kinderen kunnen in principe alleen kiezen tussen scholen die de schoolsoort 
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in huis hebben waarvoor hun kind geschikt is of geacht wordt te zijn. Bij een keuze voor 
een scholengemeenschap met meerdere schoolsoorten en brugklassen (bijvoorbeeld 
een mavo/havobrugklas) kan de definitieve keuze voor een schoolsoort vaak nog een jaar 
worden uitgesteld.
In het Nederlandse onderwijsstelsel wordt, net als in het Duitse en het Oostenrijkse, al 
vroeg geselecteerd. In Duitsland vindt de selectie bij de overgang naar het voortgezet 
onderwijs zelfs nog vroeger plaats dan in Nederland (rond de leeftijd van tien jaar). In 
een tweede categorie van onderwijsstelsels, bijvoorbeeld in landen als Frankrijk en 
Italië, maken kinderen eveneens op relatief jonge leeftijd (elf jaar) de overstap naar het 
voortgezet onderwijs, maar is de eerste fase van het voortgezet onderwijs nog (over-
wegend) geïntegreerd van karakter. Een derde categorie landen, waaronder Scandinavi-
sche landen als Denemarken en Finland en ook de Verenigde Staten, kent geïntegreerde 
onderwijsstelsels waar de overgang naar het secundair onderwijs pas rond de leeftijd 
van 16 jaar of nog later (Zweden, vs) plaatsvindt. Het gehele funderend onderwijs is daar 
ondergebracht in één schoolsoort voor alle kinderen van 6 tot 16 jaar. Pas aan het eind 
van de leerplicht vindt de overstap naar het vervolgonderwijs plaats. Het streven naar 
gelijke kansen en een hoog onderwijsniveau voor zo veel mogelijk kinderen was in deze 
landen een belangrijke overweging om te kiezen voor een uniform aanbod voor alle 
jongeren.
In Nederland zijn de afgelopen decennia diverse pogingen gedaan om te komen tot een 
meer geïntegreerde eerste fase van voortgezet onderwijs. De meest recente poging was 
het beleid rond de basisvorming, dat later in dit hoofdstuk aan de orde komt.

9.1 De maatschappelijke en politieke context

In de hoofdstukken 2 en 3 is uitvoerig ingegaan op de achtergronden van het Nederland-
se onderwijsstelsel en de verschillen met andere onderwijsstelsels. Daarin is beschreven 
dat het Nederlandse onderwijsstelsel nog steeds de sporen draagt van de standenmaat-
schappij die Nederland was in de tijd van Thorbecke en van de invloed van de eerste en 
tweede industrialisatiegolf, in respectievelijk de laatste decennia van de negentiende 
eeuw en de periode na de Tweede Wereldoorlog. Beide verklaren in belangrijke mate de 
sterke gelaagdheid van het stelsel, de scheiding tussen algemeen vormend onderwijs en 
beroepsonderwijs en de prominente plaats die het beroepsonderwijs binnen het Neder-
landse onderwijsstelsel inneemt.

Veranderingen in de samenstelling van de bevolking
Onderwijskansen van kinderen worden in belangrijke mate bepaald door het sociale 
milieu en de culturele en etnische herkomst van hun ouders. Als gevolg van demogra-
fische ontwikkelingen is de samenstelling van de bevolking in de afgelopen decennia 
ingrijpend veranderd. Het sterk gestegen opleidingsniveau van de Nederlandse bevol-
king, en van ouders in het bijzonder, is verreweg de belangrijkste drijvende kracht 
achter de verbeterde onderwijskansen. Daardoor liep het aantal kinderen met laag-
opgeleide ouders aanzienlijk terug, zoals later in dit hoofdstuk zal blijken. Een tweede 
belangrijke ontwikkeling was de immigratie van arbeidsmigranten in de jaren zestig en 
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zeventig, met name uit Turkije en Marokko. In het kielzog van die arbeidsmigratie vond 
 gezinshereniging plaats. De in dit kader geïmmigreerde kinderen vormden na verloop 
van tijd ook zelf weer nieuwe huishoudens. Daarbij zochten ze hun partners vaak in het 
land van herkomst. Het opleidingsniveau van de eerste arbeidsmigranten, maar ook 
van de naderhand ingestroomde partners uit het land van herkomst is in de regel zeer 
laag. Velen hebben nauwelijks onderwijs gevolgd en spreken bovendien vrijwel geen 
Nederlands. Hun kinderen kampen bij de start in het onderwijs dan ook vaak met grote 
ontwikkelingsachterstanden.
In de jaren zeventig kwamen ook vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen veel gezin-
nen en jongvolwassenen naar Nederland. Uit Suriname waren dat aanvankelijk vooral 
hoogopgeleide jongeren die in Nederland gingen studeren, later volgden meer gezinnen 
met een lager opleidingniveau. Ook Antilliaanse jongeren kwamen aanvankelijk vooral 
om studieredenen (deelname aan hoger onderwijs) naar Nederland; later veranderde 
de Antilliaanse migrantengroep van karakter. De afgelopen jaren kwamen vooral veel 
laaggeschoolde jongeren naar Nederland. Surinamers en Antillianen hebben over het 
algemeen minder problemen met de Nederlandse taal en trouwen veel vaker met autoch-
tone Nederlanders dan de nakomelingen van de arbeidsmigranten (Garssen en Wageveld 
2007).
Het merendeel van de immigratie in de afgelopen twintig jaar is asielmigratie. Het oplei-
dingsniveau van de asielmigranten loopt sterk uiteen (Dourleijn et al. 2011). Sinds de 
toetreding van de Oost-Europese landen tot de Europese Unie (in 2004 en 2007) komen 
ook steeds meer mensen uit Polen, Bulgarije en Roemenië naar Nederland. Een deel van 
hen vestigt zich hier definitief.
De heterogeniteit van de leerlingen- en studentenpopulatie is door beide ontwikkelin-
gen − het gestegen opleidingsniveau van de autochtone Nederlandse bevolking en de 
komst van qua sociaal milieu en etnische herkomst zeer uiteenlopende nieuwe bevol-
kingsgroepen − sterk vergroot.

Het meritocratisch ideaal en de keerzijden ervan
Volgens het meritocratische ideaal zou de sociale status die iemand bereikt alleen 
afhankelijk mogen zijn van (aangeboren) talent en eigen inspanning. Niet de afkomst, 
maar ‘de verdienste’ zou bepalend moeten zijn, en onderbenutting van talenten moet 
worden tegengegaan. In het onderwijs speelt dit meritocratische ideaal een belangrijke 
rol. De overheid voert al vele decennia achterstandenbeleid om gelijke kansen te creëren 
voor kinderen uit verschillende herkomstmilieus, zodat de aanleg en talenten van ieder 
kind tot ontplooiing kunnen komen. Dat beleid richt zich voornamelijk op het basis-
onderwijs, en sinds de eeuwwisseling ook op de voorschoolse fase, waarover later in dit 
hoofdstuk meer.
Michaël Young (1958) uitte ruim een halve eeuw geleden in The rise of the meritocracy 1870-
2033 − een satirische schets van de Britse samenleving in 2034 − al scherpe kritiek op 
de schaduwzijden van het meritocratische ideaal. Gelijkheid van kansen op basis van 
verdienste komt volgens Young neer op een maatschappij met twee klassen: zij die in 
staat zijn hun kansen te benutten en zij die daartoe niet in staat zijn. In zijn toekomst-
beeld zijn alleen begaafde kinderen uit de lagere sociale klassen naar de hogere klassen 
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 doorgestroomd. Omdat talent een erfelijke component heeft en omdat huwelijkspart-
ners in toenemende mate trouwen met iemand met een vergelijkbaar opleidingsniveau 
en iq wordt het lidmaatschap van sociale klassen steeds meer door erfelijk factoren 
bepaald. Sociale klassen worden daardoor in toenemende mate erfelijk, waardoor ze op 
termijn volledig homogeen worden, de dynamiek tussen sociale klassen tot stilstand 
komt en de kloof ertussen zich verdiept. In deze ver doorgevoerde meritocratie heeft 
iedereen alle kansen gehad.
Swierstra en Tonkens (2008) wijzen, in navolging van Young, op de mogelijk nadelige 
gevolgen van die ontwikkeling voor het zelfrespect van laaggeschoolden: wie alle 
kansen heeft gehad, heeft een gebrek aan succes helemaal aan zichzelf te wijten. Laag-
geschoolden kunnen die aantasting van hun zelfrespect ontlopen door erop te wijzen 
dat de gelijke kansen in de praktijk nog niet zijn gerealiseerd. Een andere overlevings-
strategie van de ‘meritocratische verliezers’ is het geloof dat het heel goed mogelijk is 
om op andere manieren dan langs de weg van het onderwijs en het behalen van diplo-
ma’s een hoge positie te verwerven op de maatschappelijke ladder.
Herweijer laat zien dat het spookbeeld van Young van een volledig op erfelijke aanleg en 
inspanning berustende samenhang tussen het opleidingsniveau van ouders en dat van 
hun kinderen in Nederland vooralsnog niet aan de orde is. Als gevolg van een toegeno-
men neerwaartse mobiliteit uit het hoogopgeleide milieu nam de samenhang tussen 
het behaalde opleidingsniveau en het milieu van herkomst af, althans bij mannen. Het 
perspectief op sociale stijging is nog volop aanwezig, zeker voor kinderen en jongeren 
uit niet-westerse allochtone gezinnen (Herweijer 2010; Huijnk et al. 2010).

Ontwikkelingen in doelgroepen en verschillende effecten van sociaal milieu
Bij gelijkheid van kansen gaat het van oudsher om de vraag in hoeverre achtergrond-
kenmerken als sociaal milieu, geslacht of etnische herkomst van invloed zijn op het 
onderwijsniveau dat jongeren in het onderwijs behalen. In de doelgroepen van het 
gelijkekansenbeleid hebben zich sinds de jaren zestig de nodige verschuivingen voor-
gedaan. In de jaren zestig en zeventig maakte men zich vooral zorgen over de kansen 
van arbeiderskinderen. Onder deze kinderen zat veel verborgen talent dat in het onder-
wijs onvoldoende werd ontwikkeld (Van Heek 1968). Ook meisjes hadden, vergeleken 
met jongens, in die jaren nog een grote achterstand. In de jaren tachtig kwamen de 
onderwijsachterstanden van kinderen van migranten uit landen als Marokko en Turkije 
in beeld. De achterstanden van de sterk in omvang toegenomen groep van kinderen 
uit niet-westerse allochtone achterstandsmilieus staan anno 2010 nog volop in de 
belangstelling. De aandacht voor de steeds kleiner wordende groep van autochtone ach-
terstandsleerlingen schoof de afgelopen decennia enigszins naar de achtergrond (Vogels 
en Bronneman-Helmers 2003).
Niet alleen in de doelgroep, ook in de aard van het gelijkekansenbeleid deden zich de 
afgelopen decennia diverse ontwikkelingen voor. Bij effecten van het herkomst milieu 
wordt in de regel een onderscheid gemaakt tussen het primaire en het secundaire 
effect van het sociaal milieu. Het primaire effect van verschillen in herkomstmilieu heeft 
betrekking op de verschillen in prestaties aan het eind van de basisschool. Die prestatie-
verschillen zijn niet alleen terug te voeren op verschillen in erfelijke aanleg,  bijvoorbeeld 
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tussen kinderen met hoogopgeleide dan wel laagopgeleide ouders, maar ook op de 
opvoeding die kinderen van huis uit meekrijgen (sociaal, cultureel, financieel en emotio-
neel kapitaal) en op de kwaliteit van de bezochte basisschool. Het primaire effect hangt 
dus niet alleen samen met het herkomstmilieu, ook het basisonderwijs draagt eraan bij. 
Omdat het onderwijs over het algemeen beter aansluit bij de opvoeding in de middelbare 
en hogere sociale milieus, behalen kinderen uit dergelijke milieus in de regel hogere 
opleidingsniveaus.
Er is sprake van een secundair effect indien kinderen uit lagere sociale milieus bij een gelijk 
prestatieniveau aan het eind van de basisschool toch in lagere vormen van voortgezet 
onderwijs terechtkomen. Dat kan liggen aan de soms voorzichtige keuzes die lager 
geschoolde ouders en hun kinderen maken, maar ook aan de lage ambities die deze 
ouders voor hun kinderen koesteren. Dat laatste was een halve eeuw geleden ook het 
geval bij meisjes. Een hogere opleiding werd voor hen niet nodig geacht, omdat ze toch 
gingen trouwen. Momenteel doen dergelijke vormen van zelfselectie zich nog vooral bij 
kinderen uit laaggeschoolde autochtone milieus voor.
Plaatsing in een lagere schoolsoort dan op basis van de onderwijsprestaties zou mogen 
worden verwacht kan ook het gevolg zijn van het gedrag van scholen. Zo kan de basis-
school een lager advies geven dan de capaciteiten en de eindtoets indiceren, omdat de 
school onvoldoende vertrouwen heeft in de kans op succes en het kind voor teleurstel-
ling wil behoeden. Scholen voor voortgezet onderwijs hanteren soms strenge toe-
latingseisen, omdat de toestroom van het aantal leerlingen groter is dan de school kan 
opvangen of omdat de school niet het risico wil lopen slechtere resultaten te boeken. 
Sinds het eind van de jaren negentig worden gegevens over zittenblijven en het percen-
tage leerlingen dat zonder vertraging het diploma behaalt namelijk gepubliceerd. Tegen-
vallende resultaten kunnen de goede naam van de school aantasten.
Het beleid om kansengelijkheid te vergroten richt zich voornamelijk op factoren die 
van overheidswege te beïnvloeden zijn. In de praktijk wordt met name ingezet op het 
verminderen van het primaire effect van het herkomstmilieu, dat wil zeggen op het ver-
beteren van de schoolprestaties van kinderen uit achterstandsmilieus. Aan de erfelijke 
aanleg kan de overheid weinig doen. Als het gaat om de opvoeding in het gezin heeft de 
overheid in principe al wat meer mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van opvoe-
dingsondersteuning. Verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs aan achter-
standsleerlingen biedt echter het meeste perspectief.
In de jaren zeventig ontwikkelde de overheid voor het eerst beleid om milieugebonden 
onderwijsachterstanden te bestrijden. Vanaf 1986 gebeurde dat door basisscholen bij een 
substantieel aantal achterstandsleerlingen extra formatie (meer docenten) toe te kennen 
(de gewichtenregeling). Sinds het jaar 2000 is, na een aantal jaren van experimenteren, 
ook een regeling voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) van kracht. Door kinderen 
uit achterstandsmilieus vanaf de leeftijd van 2,5 jaar aan voorschoolse programma’s te 
laten deelnemen en deze programma’s gedurende de (vroegschoolse) kleuterperiode 
op de basisschool te laten doorlopen probeert men hun startpositie in het onderwijs te 
verbeteren.
Rond de eeuwwisseling werd de kwaliteit van het onderwijs op individuele basisscho-
len een belangrijk aangrijpingspunt van beleid. De onderwijsinspectie houdt sinds een 
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 aantal jaren intensief toezicht op zwakke en zeer zwakke scholen, dat wil zeggen scho-
len die onvoldoende resultaten boeken met hun onderwijs, ook als er rekening wordt 
gehouden met de aard van de leerlingenpopulatie. Dit betreft naar verhouding vaak 
scholen met een grote concentratie leerlingen uit achterstandsmilieus.
Achter het beleid met betrekking tot de voorschoolse periode en het basisonderwijs 
gaat overigens wel een trilemma schuil tussen drie belangrijke waardeoriëntaties: het 
principe van gelijke kansen, het meritocratische beginsel van verdienste of prestatie en 
het uitgangspunt van de autonomie van het gezin. De afgelopen jaren deed zich duide-
lijk een verschuiving voor van gelijke kansen naar verdienste. Zo nam het belang van de 
Cito-eindtoets bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs sterk toe. Om het doel 
van de gelijke kansen zo veel mogelijk te realiseren wordt steeds vaker een inbreuk op de 
autonomie van het gezin noodzakelijk geacht, bijvoorbeeld in de vorm van opvoedings-
ondersteuning of voorschoolse educatie. Bemoeizorg en paternalisme lijken nieuwe 
trends te worden, zo werd ruim tien jaar geleden door het scp geconstateerd. In het 
kader van de toegenomen meritocratisering dreigt de autonomie van het gezin steeds 
verder te worden ingeperkt (Bronneman-Helmers 1999: 150).

Veranderingen in de overwegingen achter het gelijkekansenbeleid
De overwegingen achter het gelijkekansenbeleid zijn in de loop der jaren duidelijk ver-
schoven. Stonden in de jaren zeventig rechtvaardigheidsoverwegingen in termen van 
individuele rechten van burgers op gelijke kansen op ontplooiing en sociale stijging 
centraal, de afgelopen tien jaar waren collectieve belangen met betrekking tot de econo-
mie (kenniseconomie) en de sociale cohesie (meedoen) veel meer richtinggevend voor 
het gelijkekansenbeleid in het onderwijs.
Het beter benutten van talenten wordt nu meer bepleit vanuit het perspectief van de 
samenleving dan vanuit het perspectief van emancipatie van sociale groepen. Individue-
le rechten op sociale stijging die de economie niet aantoonbaar versterken (zoals alge-
mene vorming in het kader van ‘een leven lang leren’) of die sociale cohesie in de weg 
staan (zoals onderwijs in eigen taal en cultuur) worden niet langer van overheidswege 
ondersteund.
Ook bij het aangrijpingspunt voor onderwijsachterstandenbeleid deed zich een ver-
schuiving voor. In lijn met de toenemende individualisering verschoof de aandacht voor 
gelijke kansen van milieugebonden achterstandsgroepen naar individuele talenten. 
De behoeften, belevingswereld en talenten van de individuele leerling moesten in het 
onderwijs centraal komen te staan, zo werd in de loop van de jaren negentig steeds vaker 
betoogd. Het onderwijsachterstandenbeleid zou niet langer moeten worden gevoerd 
op grond van veronderstelde achterstanden in verband met het herkomstmilieu van het 
kind, maar op basis van individueel vastgestelde achterstanden op vierjarige leeftijd. 
Hoewel een commissie in 1996 een negatief advies uitbracht over de invoering van een 
kleutertoets in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (commissie-Kohn-
stamm 1996), werd in 2003 toch een wetsvoorstel ingediend om een zo’n toets voor alle 
vierjarigen verplicht te stellen. Dat voorstel heeft het Staatsblad overigens nooit gehaald.
Het zwaartepunt van het onderwijsachterstandenbeleid verschoof de afgelopen tien jaar 
duidelijk naar de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Hoewel de  gewichten regeling 
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nog steeds van toepassing is, zijn de criteria op grond waarvan extra formatie aan 
 scholen wordt toegekend diverse malen aangescherpt en gewijzigd. Zo is het land van 
herkomst sinds 2006 niet langer een apart criterium. Het leerlinggewicht wordt anno 
2010 nog uitsluitend vastgesteld op basis van het (lage) opleidingsniveau van beide 
ouders.

Politieke verschillen in opvatting over gelijke kansen
Over de doelstelling van gelijkheid van kansen in het onderwijs bestaat op het eerste 
gezicht brede politieke overeenstemming. Bij nadere beschouwing is de consensus over 
wat er nu precies onder gelijke kansen moet worden verstaan en hoe deze moeten wor-
den bevorderd veel minder groot. De drie grote politieke stromingen verschillen ook van 
mening als het gaat om de rol van de overheid bij het realiseren van gelijke kansen.
In sociaaldemocratische kring wordt het succes van het gelijkekansenbeleid in de regel 
afgemeten aan de uitkomsten. Voor deze politieke stroming is sprake van gelijke kansen 
indien kinderen uit lagere en hogere sociale milieus even vaak deelnemen aan hogere 
vormen van onderwijs (havo/vwo, hoger onderwijs) en eenzelfde opleidingsniveau 
behalen. Deze opvatting gaat echter voorbij aan de erfelijke component en daarmee 
samenhangende verschillen in aanleg. De overheid is in sociaaldemocratische visie ver-
antwoordelijk voor een structuur van het onderwijsstelsel die de kansen van kinderen 
uit lagere sociale milieus zo veel mogelijk vergroot en voor het wegnemen van (finan-
ciële) drempels die gelijke deelname zouden kunnen belemmeren.
Voor liberalen gaat het bij gelijke kansen veel meer om het gelijk maken van het speel-
veld. Kinderen uit verschillende sociale milieus moeten aan het begin van hun loopbaan 
in het onderwijs een gelijke startpositie hebben. Daarna is het vooral een kwestie van 
inzet en motivatie. Vanuit die optiek zijn liberalen grote voorstanders van een voor-
ziening als de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze opvatting gaat echter voorbij 
aan het gegeven dat ondersteuning vanuit het gezin (of het gebrek daaraan) ook tijdens 
de schoolloopbaan van invloed is. Liberalen streven niet naar gelijkheid, maar naar 
selectie van excellentie (selection des meilleurs) en geven in dat verband de voorkeur aan 
vroegtijdige selectie van de meest begaafde jongeren.
Christendemocraten hebben een minder uitgesproken visie op gelijke kansen. Zij zijn, 
anders dan sociaaldemocraten, geen voorstander van sterke overheidsbemoeienis (arti-
kel 23) en zijn evenmin overtuigd van het onder liberalen dominerende vertrouwen in de 
individuele ‘verdienste’. Christendemocraten hechten sterk aan een belangrijke rol voor 
het maatschappelijk middenveld, en leggen de maatschappelijke opdracht tot het reali-
seren van gelijke kansen dan ook bij voorkeur bij de scholen zelf.

Formele selectie (bij de overgang naar het voortgezet onderwijs) tegenover 
informele, verborgen selectie en zelfselectie (in het basisonderwijs)
Ongelijkheid in het onderwijs wordt op beleidsniveau voor het eerst zichtbaar bij de 
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Alle kinderen gaan 
immers, ongeacht hun sociale herkomst, naar het basisonderwijs. In principe gaan 
alleen kinderen met individuele beperkingen of handicaps naar het speciaal onderwijs 
(zie hoofdstuk 8). Hoewel er voorafgaand aan de overstap naar het voortgezet  onderwijs 
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formeel geen selectiemoment is, is er in het basisonderwijs wel degelijk sprake van 
selectie, zij het van uiteenlopende vormen van − veelal onbewuste − verborgen selectie. 
Daarbij kan het lage verwachtingen betreffen die leerkrachten hebben van kinderen 
uit lagere sociale milieus, praktijken waarbij kinderen al in de laatste groepen van de 
basisschool worden voorgesorteerd voor de diverse schoolsoorten en niveaus in het 
voortgezet onderwijs of het geven van een lager schooladvies dan op grond van de 
leerprestaties zou mogen worden verwacht. Er is in een aantal gevallen ook sprake 
van zelfselectie. Zo kiezen laagopgeleide autochtone ouders bij de overgang naar het 
voortgezet onderwijs nogal eens voor een lagere schoolsoort dan hun kind aankan. Het 
onderwijsbeleid richtte zich vanaf de jaren zestig tot het eind van de jaren tachtig van 
de vorige eeuw echter vooral op de structuur van het voortgezet onderwijs. Structuur en 
inrichting van het onderwijsstelsel zijn ook de verantwoordelijkheid van de overheid. Op 
de gang van zaken binnen de scholen zelf heeft zij veel minder invloed (zie hoofdstuk 7). 
De beschrijving van het beleid dat tot 1990 is gevoerd om ‘uitstel van selectie’ te bewerk-
stelligen zal echter duidelijk maken dat voorstellen om veranderingen in de structuur 
van het voortgezet onderwijs aan te brengen op heftige politieke tegenstand kunnen 
rekenen.

Het tot 1990 gevoerde beleid rond ‘uitstel van selectie’
Uitstel van selectie wordt al vele decennia bepleit. Al sinds de Tweede Wereldoorlog is er 
in de politiek sprake van een streven naar meer integratie in het voortgezet onderwijs. 
Een eerste voorstel om te komen tot afzonderlijke brugperiodes voor het algemeen 
voortgezet onderwijs en het lager beroepsonderwijs stamt uit de jaren vijftig. Met 
de invoering van de Mammoetwet, in 1968, kwam er een brugjaar, dat echter niet de 
mogelijkheid bood om door te stromen van het beroepsonderwijs naar het algemeen 
voortgezet onderwijs. De vorming van scholengemeenschappen maakte het wel moge-
lijk om gemengde brugklassen lbo-avo te vormen. Tussen 1968 en 1984 werden echter 
veel meer scholengemeenschappen voor algemeen voortgezet onderwijs gevormd (653) 
dan voor zowel lager beroepsonderwijs als algemeen voortgezet onderwijs (111).
Eind jaren zestig ontstond het idee te gaan experimenteren met een drie- of vierjarige 
middenschool. In 1972 kondigde minister Chris van Veen (chu) experimenten met zo’n 
school aan. In 1975 bracht minister Jos van Kemenade (PvdA) de discussienota Contouren 
van een toekomstig onderwijsbestel uit. Daarin werden vijf doelstellingen voor de midden-
school genoemd:
– het gezamenlijk volgen van algemeen en beroepsoriënterend onderwijs door een vol-

ledige jaargroep van leerlingen ongeacht aanleg, milieu, sekse of geleverde leerpres-
tatie;

– uitstel van studie- en beroepskeuze tot een later tijdstip (15- tot 16-jarige leeftijd);
– het voortzetten van het streven van de basisschool om ‘gelijke’, dat wil zeggen opti-

male kansen tot ontplooiing te bieden;
– het verbreden van de inhoud van het onderwijs- en vormingsaanbod voor 12- tot 

16-jarigen;
– het aanbieden van passende onderwijssituaties voor individuele ontplooiing en 

socia le bewustwording.
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Een tweesporige eerste fase van het voortgezet onderwijs, dat wil zeggen een mid-
denschool naast de bestaande schooltypen, werd in de Contourennota afgewezen. Het 
middenschoolplan leidde tot een heftige politieke discussie. De grote confessionele 
partijen vonden dat er eerst maar eens een grondige evaluatie van het functioneren van 
de Mammoetwet moest plaatsvinden. Ze waren bang dat de minister het onderwijs zou 
willen gebruiken om maatschappelijke veranderingen door te voeren, maar spraken 
zich wel uit voor experimenten. De v v d was bevreesd voor centralisatie, indoctrinatie 
(een kritiekpunt dat zich vooral richtte op het streven naar ‘sociale bewustwording’) en 
niveauverlaging. Als de middenschool tegen de zin van de partij toch zou worden in-
gevoerd, zou deze alleen de mavo en het lbo moeten omvatten.
Met de komst van minister Arie Pais (v v d) in1977 verdween de middenschoolgedachte 
naar de achtergrond. Pais en zijn staatssecretaris voor voortgezet onderwijs De Jong Ozn 
(cda) zagen in hun nota Ontwikkelingsplan voor het voortgezet onderwijs (1979) meer in een 
tweejarige ongedeelde brugperiode. De nota werd met gemengde gevoelens ontvangen: 
voorstanders van de middenschool vonden het plan dat erin werd omschreven niet ver 
genoeg gaan, terwijl tegenstanders ook deze beperkte vorm van geïntegreerd onderwijs 
afwezen.
In 1982 verscheen een volgende nota met nieuwe plannen voor de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs. De uitgangspunten van de door minster Van Kemenade (PvdA) en 
zijn staatssecretaris voor het voortgezet onderwijs Wim Deetman (cda) uitgebrachte 
nota Verder na de basisschool leken sterk op die van de Contourennota. Ook hierin stond 
de vervanging van de verschillende schooltypen door één schoolsoort − het voortgezet 
basisonderwijs − centraal. Over de nota vond breed overleg plaats tussen het ministerie 
en het georganiseerde onderwijsveld (Centrale Werkgroep). Dit maakte duidelijk dat 
consensus over hervormingen in het voortgezet onderwijs niet alleen in de politiek, 
maar ook in het onderwijsveld zelf ver te zoeken was. Toen in 1983 de conclusies van het 
overleg werden gepubliceerd leek de tenuitvoerbrenging van het plan verder weg dan 
ooit. Het meest hete hangijzer was de vraag of het voortgezet basisonderwijs naast of in 
de plaats van het bestaande systeem van diverse schooltypen zou komen. Dit leidde fei-
telijk tot een patstelling.
Om uit deze impasse te komen vroeg Deetman, die inmiddels minister was gewor-
den (kabinetten-Lubbers I en -Lubbers i i  − cda/v v d: 1982-1989), in december 1983 de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (w r r) advies uit te brengen over de 
 wenselijke inhoud, duur en structuur van de basisvorming. De raad werd gevraagd maat-
schappelijke ontwikkelingen te vertalen in eisen die aan de basisvorming kunnen wor-
den gesteld.
Ondanks de weinig bemoedigende vooruitzichten nam Deetman in de daarop volgende 
kabinetsperiode de beleidslijn uit de nota Verder na de basisschool grotendeels over. In juli 
1985, ruim een halfjaar voor het verschijnen van het w r r-advies, stuurde hij samen met 
de staatssecretaris voor voortgezet onderwijs, Nell Ginjaar-Maas (v v d) het concept-
ontwerp Ontwikkelingswet voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer. Beslissingen over 
de toekomstige structuur van het voortgezet onderwijs werden echter op de lange baan 
geschoven.
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In januari 1986 verscheen het advies van de w r r onder de titel Basisvorming in het onder-
wijs. In dit zeer gedegen advies was de inhoud van het onderwijs als aangrijpingspunt 
gekozen voor de veranderingen in het voortgezet onderwijs. De w r r adviseerde te 
komen tot een gemeenschappelijk kerncurriculum, en scholen binnen bepaalde gren-
zen zelf te laten uitmaken in welke vorm ze dat wilden realiseren. Het heikele vraagstuk 
van de structuur van het voortgezet onderwijs werd daarmee omzeild, waardoor zowel 
de verdedigers van de bestaande structuur als de voorstanders van een verdere integratie 
van schoolsoorten met het advies konden leven. De laatstgenoemde groep verwachtte 
dat de scholen door zo’n gemeenschappelijke inhoud wel naar elkaar toe zouden groei-
en, waardoor de bestaande scheidslijnen tussen schoolsoorten geleidelijk aan zouden 
vervagen.
Basisvorming werd in het advies gedefinieerd als ‘het geven van gemeenschappelijke en 
algemene vorming op intellectueel, cultureel en sociaal gebied, die als grondslag dient 
voor een verdere ontwikkeling van de persoonlijkheid, voor het zinvol functioneren als 
lid van de samenleving en voor een verantwoorde keuze van een verdere scholing en van 
een beroep’. De voorstellen van de w r r hielden onder andere het volgende in:
– een voor alle 12- tot 15- à 16-jarigen verplicht gemeenschappelijk programma bestaan-

de uit veertien vakken dat 80% van de lestijd in beslag zou nemen (kerncurriculum); 
daarnaast was er een vrije ruimte voor herhaling, dieper ingaan op de stof of een 
extra vak;

– het aanbod zou overwegend kennisgericht moeten zijn; er zou sprake moeten zijn 
van een evenwichtige afweging tussen theoretisch cognitieve onderdelen en meer 
op handelen gerichte onderdelen; voor praktische vaardigheden als koken was in de 
basisvorming geen plaats;

– gezien de grote verschillen in capaciteiten en schoolprestaties aan het eind van de 
basisschool zou een differentiatie naar niveau gerealiseerd moeten worden; de af-
sluiting zou moeten plaatsvinden op twee niveaus; daarnaast zou er een aparte dif-
ferentiatie moeten worden ontwikkeld voor leerlingen voor wie een langdurig uitstel 
van beroepsvoorbereiding niet wenselijk was: een combinatievariant van algemene 
basisvorming en beroepsvoorbereiding.

Volgens de voorzitter van de commissie die het w r r-rapport opstelde, professor Schuyt, 
was de belangrijkste functie van de basisvorming het aanbieden van een gemeenschap-
pelijke culturele bagage; een cultuurpolitieke invulling die met de toenemende culturele 
pluriformiteit in de samenleving alleen maar aan belang zou winnen. De kwaliteit van 
de basisvorming zou dan ook niet moeten worden verhoogd door in de basisvorming 
te zoeken naar verbreding, maar door verdieping aan te brengen op zorgvuldig gekozen 
gebieden. De gedachte van een promotion de tous, het toegankelijk maken van de hogere 
cultuur voor ieder lid van de samenleving, vormde voor de w r r een belangrijke drijfveer 
achter het streven naar een hoogwaardige algemene basisvorming voor iedereen.
Eind 1987 dienden minister Deetman (cda) en staatssecretaris Ginjaar-Maas (v v d) een 
wetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs om te komen tot 
basisvorming voor 12- tot 15-jarigen. Dat wetsvoorstel was in belangrijke mate gebaseerd 
op het advies van de w r r. In januari 1989 werden de eindtermen bekend gemaakt. 
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 Hoewel het onderwijsveld nauw bij de opstelling hiervan betrokken was geweest, kwam 
er veel kritiek (zie paragraaf 7.4.1). Begin mei 1989 viel het kabinet-Lubbers i i. In novem-
ber 1989 trad een nieuw kabinet met een andere samenstelling aan (Lubbers i i i: cda/
PvdA: 1989-1994).

9.2 Agendavorming rond het (vroege) selectiemoment (1990-2010)

De afgelopen twintig jaar verscheen het thema ‘uitstel van selectie’ een aantal malen op 
de beleidsagenda.

9.2.1 Regeerakkoord 1989:’uitstel van selectie’ van de politieke agenda naar de 
beleidsagenda

In het in 1989 gesloten regeerakkoord werden uiteindelijk, na vele jaren van politieke 
impasse, een paar belangrijke knopen doorgehakt. Gedurende het kabinet-Lubbers 
i i i  (cda/PvdA: 1989-1994) zat de PvdA voor het eerst sinds 1982 weer in de regering. De 
moeizame samenwerking tussen cda en PvdA in het tweede kabinet-Van Agt (1981-1982) 
lag echter nog vers in het geheugen. Er kwam dan ook een gedetailleerd regeerakkoord 
waarin afspraken werden gemaakt over bezuinigingen, de wao, een basisgezondheids-
verzekering en de basisvorming. In het regeerakkoord van het kabinet werd de volgende 
passage over de basisvorming opgenomen: ‘In de eerste jaren van het voortgezet 
onderwijs wordt, te beginnen op 1 augustus 1991, een voor alle scholen gelijk minimum-
pakket basisvorming in de leerstof ingebouwd.’ Er werden ook gedetailleerde afspraken 
gemaakt over de vorming van brede scholengemeenschappen. Scholen voor lager 
beroepsonderwijs (lbo) en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) zouden 
‘door de hantering van een gunstiger bekostigingsformule’ worden gestimuleerd om te 
fuseren.

9.2.2 oeso (2005): onderwijsstelsels die vroeg selecteren reproduceren 
bestaande ongelijkheid

In 2005 verscheen het vroege selectiemoment opnieuw op de agenda. In september van 
dat jaar publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(oeso) de jaarlijks verschijnende publicatie Education at a Glance 2005 (e ag). Daarin werd 
onder andere een verband gelegd tussen de mate van differentiatie en selectiviteit van 
onderwijsstelsels en de resultaten op toetsen voor rekenen en wiskunde die leerlingen 
op 15-jarige leeftijd behaalden
Op basis van die analyse stelde de oeso vast dat onderwijsstelsels waarin leerlin-
gen al op jeugdige leeftijd in verschillende schooltypes terechtkomen de bestaande 
sociale ongelijkheid reproduceren. Selectieve, gedifferentieerde en beroepsgerichte 
stelsels presteren volgens de oeso gemiddeld minder goed op vergelijkende toetsen 
(pisa). Onderwijsstelsels, waarin leerlingen langer bij elkaar blijven in scholen waarin 
maatwerk wordt geboden aan uiteenlopende talenten en behoeften laten gemiddeld 
genomen betere prestaties op vergelijkende toetsen zien. In dergelijke stelsels is de 
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samenhang tussen sociaal milieu en schoolprestaties veel zwakker, zij het niet afwezig. 
Overigens bevestigt het Nederlandse onderwijsstelsel deze bevinding niet: hoewel het 
tot de meest selectieve en beroepsgerichte stelsels behoort, zijn de prestaties er relatief 
hoog (oeso 2005: 398-406).

Minister van der Hoeven (2005): het Nederlandse onderwijsstelsel levert hoge 
prestaties tegen lage kosten
De toenmalige minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven (cda) (kabinet-Balke-
nende ii  − cda/v v d/D66: 2003-2006) reageerde in een brief aan de Tweede Kamer op 
de bevindingen van de oeso. Daarin gaf zij aan dat uit de internationale vergelijking 
blijkt dat het gedifferentieerde Nederlandse stelsel goede resultaten laat zien: 15-jarige 
leerlingen leveren bij lezen en in de natuurwetenschappen goede prestaties en behoren 
in wiskunde nog steeds tot de absolute wereldtop. Ook op het punt van een vakoverstij-
gende vaardigheid als het probleemoplossend vermogen doen Nederlandse leerlingen 
het prima. Deze goede prestaties worden geleverd met betrekkelijk bescheiden over-
heidsmiddelen. In het secundair onderwijs liggen de uitgaven per leerling onder het 
oeso -gemiddelde en onder het niveau van de meeste buurlanden. Zowel Nederland als 
Finland paart relatief lage uitgaven per leerling aan een hoog prestatieniveau.
Volgens de minister zijn de goede prestaties het gevolg van een aantal innovatieve 
kenmerken van ons onderwijsstelsel, zoals de verregaande autonomie van scholen in 
combinatie met een centrale examinering. Het stellen van hoge eisen aan diploma’s leidt 
overigens niet alleen tot relatief hoge leerprestaties, maar vormt voor een deel ook de 
verklaring voor het relatief hoge aantal voortijdig schoolverlaters. Wie hogere eisen stelt 
riskeert meer uitvallers, zo blijkt uit de internationale vergelijking (oc w 2005).

oeso (2007): vroege selectie belemmert deelname achterstandsleerlingen aan het 
hoger onderwijs
In het voorjaar van 2007 bracht de oeso een internationaal vergelijkende studie over 
het hoger onderwijs uit (oeso 2007). Daarin liet de organisatie zich wederom kritisch 
uit over het vroege selectiemoment in Nederland. De relatief lage deelname van achter-
standsleerlingen en niet-westerse allochtonen aan het hoger onderwijs zou volgens de 
oeso een gevolg zijn van de vroege selectie bij de overgang van het basis- naar het voort-
gezet onderwijs.

Minister Plasterk (2007): stapelen via de beroepskolom biedt voldoende 
mogelijkheden
In een eerste reactie op het oeso -rapport over het hoger onderwijs gaf de toenmalige 
minister van onderwijs, Ronald Plasterk (PvdA) (kabinet-Balkenende i v − cda/PvdA/
cu: 2007-2010) aan geen aanleiding te zien te voor een beleidsactie, omdat de bestaande 
route via de beroepskolom vmbo-mbo-hbo leerlingen uit lagere sociale milieus voldoen-
de mogelijkheden biedt om via stapeling toch het hoger onderwijs te bereiken.
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Voorzitter ser (2008): stelsel biedt onvoldoende maatwerk en discrimineert naar 
sociale herkomst
In februari 2008 hield Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische 
Raad, tijdens het jaarcongres van werkgeversorganisatie v no/nc w een inleiding onder 
de titel Onderwijs als fundament voor een sterke economie in 2020. Daarbij merkte hij op dat 
een belangrijk principe van het huidige stelsel weliswaar gelijke kansen voor iedereen 
heet te zijn, maar dat het stelsel in de praktijk vooral inzet op gelijke uitkomsten. Dat 
gaat enerzijds gepaard met hoge uitval onder leerlingen die het gemiddelde niveau niet 
aankunnen en anderzijds met verspilling van talent onder degenen met bovengemid-
delde aanleg − een ongelukkige combinatie. Een stelsel dat individueel maatwerk tot 
uitgangspunt maakt zou veel beter aan het principe van gelijke kansen voor iedereen 
tegemoetkomen. Om de huidige situatie te doorbreken zou er veel meer vrijheid voor 
scholen moeten komen (‘regelarme scholen’); daardoor zou er een betekenisvolle diffe-
rentiatie tussen scholen kunnen ontstaan: scholen die eigen keuzes maken ten aanzien 
van profiel, inhoud en aanpak van het onderwijs, en daarover in de eerste plaats verant-
woording afleggen aan hun omgeving (Rinnooy Kan 2008a).
Een maand later stelde Rinnooy Kan tijdens de Hofstadlezing onder de titel Zuinig op 
Nederland ook het vroege eerste selectiemoment aan de orde. Naar aanleiding van het 
eerder genoemde oeso -rapport over het hoger onderwijs hield hij zijn gehoor voor dat 
we in Nederland niet zuinig zijn op onze talenten. We verkwisten met name het talent 
van al diegenen die voor een dubbeltje geboren zijn en de kans niet krijgen om een 
kwartje te worden. Dat is niet alleen onrechtvaardig tegenover de betrokkenen, maar 
ook fataal voor onze ambities als kenniseconomie. De verkwisting van talenten heeft 
volgens Rinnooy Kan voor een belangrijk deel te maken met het feit dat in Nederland 
al op 12-jarige leeftijd bij de Cito-toets wordt besloten welke vervolgopleiding kinderen 
gaan doen. Op dat moment wordt de route naar het hoger onderwijs voor de meeste kin-
deren afgesloten. Laatbloeiers krijgen zo geen kans. Zij zouden weer diploma’s moeten 
kunnen stapelen om alsnog de universiteit te halen. ‘Wie die omwegen heeft afgebro-
ken, was niet zuinig op Nederland,’ aldus Rinnooy Kan. Het minste wat we volgens hem 
zouden kunnen doen is de omwegen in ere herstellen, het fenomeen van de schakelklas 
bevorderen en de voor-en vroegschoolse educatie voor jonge kinderen verder uitbreiden 
( Rinnooy Kan 2008b).

Premier Balkenende (2008): stapelen van studies bevorderen
In april 2008 gaf ook minister-president Jan Peter Balkenende (cda) aan ‘het stapelen 
van studies te willen bevorderen in plaats van tegen te gaan’.1 De doorstroom vmbo-
mbo-hbo achtte hij van grote betekenis, zowel voor de kenniseconomie als voor de 
emancipatie van allochtone jongeren. Daarbij zette hij zich nog eens af tegen critici die 
het stapelen van studies als een ‘oneigenlijke’ en ‘inefficiënte’ leerweg betitelden.

9.2.3 Vroege selectie opnieuw op de agenda (2008)

In december 2008, stuurde Plasterk (PvdA) een tussenbalans naar de Tweede Kamer 
onder de titel Midterm review ‘het Beste Onderwijs’. Daarin gaf hij niet alleen de stand van 
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zaken halverwege de kabinetsperiode weer, maar presenteerde hij ook een korte voor-
uitblik naar de toekomst. Bij dat laatste gaf hij nog eens aan dat het perspectief van een 
beroepsbevolking die voor 50% uit hoger opgeleiden bestaat alleen maar te realiseren 
valt indien ook jongeren met achterstanden een einddiploma hoger onderwijs kunnen 
bereiken. De weg daarnaartoe is voor hen echter niet alleen lang, maar levert ook veel 
tussentijdse uitval op. Vanuit de gedachte dat het niet verstandig is het onderwijsstelsel 
zo in te richten dat de lange route voor steeds meer jongeren de meest waarschijnlijke 
route is en met het oog op de bevindingen uit internationaal vergelijkend onderzoek 
vroeg hij zich af of het Nederlandse stelsel jongeren niet te vroeg selecteert: ‘van jon-
geren met een achterstand is op elfjarige leeftijd lang niet altijd het potentieel zichtbaar’.
Om die vraag te beantwoorden kondigde de minister een onderzoek aan. Dat gebeurde 
in april 2009 in de vorm van een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad. Deze werd 
gevraagd een oordeel te geven over het huidige stelsel ‘in het licht van de al dan niet (te) 
vroege selectie’ en zich eveneens uit te spreken over de flexibiliteit van het stelsel. Het 
Nederlandse onderwijsstelsel kent immers diverse mogelijkheden voor tussentijds over-
stappen, doorstromen en stapelen van opleidingen, maar er doen zich ontwikkelingen 
voor die deze mogelijkheden juist beperken, zoals het verdwijnen van brede brugklas-
sen, het schaarser worden van schoolvestigingen waarin meerdere schoolvestigingen 
gevestigd zijn, het invoeren van gymnasiumbrugklassen en het stellen van aanvullende 
eisen aan leerlingen die naar een hoger niveau willen doorstromen.
In de media en in de Kamer volgden naast steunbetuigingen tal van kritische reacties 
op de opmerkingen van minister Plasterk over het vroege selectiemoment. Zijn voorstel 
werd opgevat als een pleidooi voor de aloude middenschool; sommigen spraken zelfs 
van ‘ouderwets sociaaldemocratische gelijkheidsdenken’. De minister zou met zijn 
voorstel ingaan tegen de wensen van ouders en van de samenleving. Het rapport van 
de parlementaire onderzoekscommissie (commissie-Dijsselbloem), waarin onderwijs-
vernieuwingen uit de jaren negentig zoals de basisvorming als mislukte en schadelijke 
operaties waren bestempeld, was nog maar enkele maanden oud. Uitstel van het (vroe-
ge) selectiemoment bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs was 
− 35 jaar na de middenschooldiscussie (Contourennota) – duidelijk nog steeds een heikel 
thema.

Advies van de Onderwijsraad (2010)
In maart 2010 verscheen Vroeg of laat? Advies over de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs. 
Daarin geeft de Onderwijsraad aan geen voorstander te zijn van verplicht uitstel van 
selectie voor iedereen, maar wel van verbeteringen in het huidige stelsel om bestaande 
zwaktes tegen te gaan.
Uit de literatuur over het onderwerp blijkt volgens de raad dat ‘vroege selectie’ vooral 
negatieve gevolgen heeft voor leerlingen met een lagere sociaaleconomische achter-
grond. Zij hebben meer kans om terecht te komen in de lagere schoolsoorten, waar ze 
minder mogelijkheden hebben zich op te trekken aan beter presterende klasgenoten. 
Volgens de raad zijn al te grote niveauverschillen binnen een groep echter niet goed. Een 
mavo/havobrugklas heeft, vergeleken met een categorale mavo, wel positieve effecten 
zonder dat dit ten koste gaat van de leerlingen met een havoniveau. De kritiek dat vroege 
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selectie leidt tot segregatie, en daarmee de sociale cohesie en burgerschapsvorming 
belemmert, wordt door de raad bestreden.
Internationale vergelijking van verschillende onderwijsstelsels maakt volgens de 
Onderwijsraad duidelijk dat moeilijk vast te stellen valt wat precies de bijdrage is van 
het opschuiven van het selectiemoment. Vaak zijn er ook andere kenmerken die verant-
woordelijk kunnen zijn voor verschillen in de prestaties van onderwijsstelsels, waardoor 
de specifieke bijdrage van het selectiemoment niet valt vast te stellen. Er zijn volgens de 
raad dan ook onvoldoende aanwijzingen dat een breed en voor alle scholen verplicht 
uitstel van selectie voor alle leerlingen tot verbetering van de schoolprestaties zal leiden.
Toch kent het stelsel volgens de raad wel degelijk zwakke punten. De matige prestaties 
van de hoogst presterende groep en de geringere kansen van leerlingen met een lagere 
sociaaleconomische achtergrond zijn daarvan de belangrijkste. In dat verband wijst de 
raad onder andere op het belang van het zo vroeg mogelijk signaleren en wegwerken 
van leerachterstanden in het basisonderwijs (vve en schakelklassen), op de mogelijkheid 
van meer mavo/havobrugklassen, op het verbeteren van de mogelijkheden om door te 
stromen en te stapelen, op een minder strikte scheiding tussen de mavo en havo en het 
algemeen vormend en beroepsonderwijs en op het stimuleren van experimenten met 
juniorcolleges (Onderwijsraad 2010c).

9.3 Beleidsvorming rond de (vroege) selectie bij de overgang van het basis- naar 
het voortgezet onderwijs (1990-2010)

De eerder genoemde afspraken uit het regeerakkoord van 1989 werden vervolgens 
uitgewerkt in een aantal voorstellen die de beperkingen van het w r r-advies (gemeen-
schappelijk inhoud met behoud van de bestaande scholenstructuur) zo veel mogelijk 
moesten wegnemen en uitstel van studie- en beroepskeuze zouden moeten bevorderen. 
In de daarop volgende vijftien jaar (tussen 1989 en 2004) werden achtereenvolgens: 1) de 
voorstellen voor de basisvorming en voor de vorming van brede scholengemeenschap-
pen nader uitgewerkt, 2) de Wet op de basisvorming aangenomen, 3) de basisvorming 
ingevoerd, 4) de basisvorming geëvalueerd, 5) de basisvorming aangepast en herzien, 
en 6) de basisvorming uiteindelijk vervangen door (beleid voor) de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Voor een uitvoerige schets van het verloop van de beleidsvorming 
zij verwezen naar Bronneman-Helmers (2008a).

9.3.1 Van basisvorming naar onderbouw

In augustus 1990 presenteerde staatssecretaris Wallage (PvdA) zijn beleidsvoornemens 
met betrekking tot de basisvorming. Deze weken op een aantal belangrijke punten af 
van het w r r-advies uit 1986.
– Er kwam slechts één niveau – een voor alle scholen voor voortgezet onderwijs (lbo tot 

en met gymnasium) gelijk minimumpakket aan basisvorming.
– Er kwam geen combinatievariant die volgens de w r r aan sommige leerlingen in het 

lbo de mogelijkheid zou bieden om al in het tweede leerjaar met beroepsgerichte vak-
ken te beginnen.
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– Er kwamen (onder druk van het cda) geen eindtermen, maar globale kerndoelen (zie 
hoofdstuk.7).

– De lestijd werd uitgebreid van 30 naar 32 uur per week.
– Categorale scholen met minder dan 240 leerlingen mochten niet langer zelfstandig 

voortbestaan. De vorming van brede scholengemeenschappen lbo/mavo werden 
bevorderd.

Basisvorming: verlenging van het basisonderwijs of eerste fase van het voortgezet 
onderwijs?
Met deze voorstellen – een maximaal drie jaar durende basisvorming op één niveau, 
basisvorming zonder beroepsgerichte elementen en stimulering van brede scholen-
gemeenschappen met zowel lbo als avo − probeerde Wallage onder handhaving van 
de bestaande onderwijsstructuur toch een voor alle leerlingen gemeenschappelijke 
basisvorming in te voeren. Volgens de indieners van de beleidsvoornemens was de basis-
vorming feitelijk een verlenging van het basisonderwijs; een gemeenschappelijk breed 
aanbod voor alle leerlingen (‘een gereedschapkistje voor het leven’), waarin ook de nodi-
ge ‘educaties’ − onderwijsinhouden die ten doel hadden maatschappelijke problemen en 
onrechtvaardigheden op te lossen − een plaats kregen.
Het onderwijsveld zag van meet af aan niets in een gemeenschappelijke basisvorming 
voor alle leerlingen van lbo tot en met vwo. Havo- en vwo-leerlingen kregen in de prak-
tijk dan ook een heel ander onderwijsaanbod dan mavoleerlingen of (i)vbo-leerlingen. 
Schoolleiders zagen de basisvorming als een eerste stap op weg naar het eindexamen, 
waarbij leerlingen goed moesten worden voorbereid op de verschillende programma’s 
in de bovenbouw. De basisvorming werd door de scholen dan ook beleidsarm ingevoerd. 
Van de wenselijke geachte didactische vernieuwing (toepassing, vaardigheid, samen-
hang) kwam nauwelijks iets terecht.

Evaluatie basisvorming: nauwelijks uitstel van selectie
In 1999 bracht de Inspectie van het Onderwijs een evaluatieonderzoek uit. Daaruit bleek 
niet alleen dat het programma van de basisvorming veel te overladen was, maar dat het 
voor leerlingen uit het (i)vbo ook veel te moeilijk was. Voor havo/vwo-leerlingen was de 
basisvorming daarentegen te weinig uitdagend. Volgens de inspectie was het peil van het 
onderwijs echter gestegen en het moment van studie- en beroepskeuze, door het werken 
met dakpanklassen, met minstens één jaar uitgesteld.
De Onderwijsraad was een stuk kritischer over de realisering van de doelstellingen van 
de basisvorming. Volgens de raad had de inspectie alleen gekeken naar prestaties en 
rendement, en was van een kwalitatieve verhoging van het peil van het onderwijs onvol-
doende sprake.
Het evaluatierapport van de Inspectie van het Onderwijs zorgde voor de nodige politieke 
commotie. In het onderwijsveld zelf overheerste namelijk het idee dat de basisvorming 
volledig was mislukt. In de Tweede Kamer werd de kloof tussen de negatieve oordelen 
in het onderwijsveld en het milde en optimistische verhaal van de inspectie pijnlijk 
zichtbaar. Kamerleden, ook van regeringspartijen, waren onaangenaam getroffen. 
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Ze  vroegen zich af of de inspectie wel onafhankelijk genoeg was (van de bewindslieden 
en het departement).

Aanpassing, herziening en afschaffing van de basisvorming
De conclusies uit de evaluatie van de basisvorming leidden ten tijde van het tweede 
paarse kabinet (Kok ii) (staatssecretaris Adelmund (PvdA): 1998-2002) tot diverse aanpas-
singen om de grootste knelpunten op te lossen. Scholen kregen meer vrijheid om een 
keuze te maken uit de kerndoelen, en ook meer mogelijkheden om leerlingen uit de 
beroepsgerichte leerwegen vrijstellingen te geven.
Door alle problemen had het begrip ‘basisvorming’ zo’n negatieve lading gekregen dat 
het in 2003 door minister Van der Hoeven (cda) werd vervangen door ‘onderbouw’. 
Sinds 2006 is er een nieuwe regeling voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
van kracht die scholen veel ruimte biedt het onderwijs naar eigen inzicht in te richten.

9.3.2 Van lager beroepsonderwijs naar vmbo en vakcolleges

Tegelijk met de voorstellen voor de basisvorming werd begin jaren negentig ook het 
voorstel ingediend om de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van het lager beroepsonderwijs 
(bijvoorbeeld de ambachtsschool) te veranderen in voorbereidend beroepsonderwijs 
(vbo). De praktijkgerichte beroepskwalificerende onderdelen van het programma wer-
den vervangen door meer algemeen vormende beroepsvoorbereidende onderdelen. Die 
veralgemenisering (avo-isering) leidde in de jaren daarna tot grote motivatieproblemen 
bij de leerlingen in het vbo.

Samenvoeging van vbo en mavo tot vmbo leidt tot tweedeling in het voortgezet 
onderwijs
Eind jaren negentig werd, in het verlengde van de vernieuwing in de eerste twee leer-
jaren (basisvorming), ook een vernieuwing ingevoerd in de bovenbouw van het vbo 
en de mavo. Vbo en mavo werden samengevoegd tot het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (met daarbinnen vier leerwegen). Deze vernieuwing werd niet alleen 
noodzakelijk geacht vanwege de leegloop van scholen voor vbo, het lage niveau van het 
vbo en de aansluitingsproblemen met het vervolgonderwijs (het mbo), maar ook bepleit 
vanuit het georganiseerde bedrijfsleven (vooral de grotere bedrijven).
In delen van het midden- en kleinbedrijf (mk b), met name in enkele technische secto-
ren, betreurde men deze ontwikkeling en had men liever de oude ambachtsschool in ere 
hersteld gezien (zie Bronneman-Helmers 2008a: 121-130).
In de bovenbouw van de havo en het vwo vonden eind jaren negentig eveneens 
in grijpende vernieuwingen plaats. De vrije vakkenpakketkeuze werd er vervangen door 
vier profielen, en het zogeheten studiehuis werd ingevoerd. De aansluiting tussen de 
theoretische leerweg in het vmbo (voorheen mavo) en de vernieuwde bovenbouw van de 
havo werd er door al deze veranderingen niet beter op. Het vmbo ging zich inhoudelijke 
vooral richten op de doorstroom naar het mbo, terwijl de havo zich qua inhoud en werk-
wijze sterker ging oriënteren op de voorbereiding op het hoger onderwijs. Het stapelen 
van opleidingen in het algemeen voortgezet onderwijs (met name van mavo naar havo) 
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liep mede als gevolg van deze onderwijsvernieuwingen sterk terug (zie Bronneman-
Helmers 2008a: 93-104 en 321-323).

Beroepsgerichtheid weer terug in het voortgezet onderwijs: van leerwerktrajecten 
tot vakcolleges
Hoewel scholen voor vbo en categorale mavo’s als gevolg van de vele fusies in de jaren 
negentig voor een belangrijk deel in brede scholengemeenschappen waren opgegaan, 
waren ze op vestigingsniveau vaak nog van elkaar gescheiden. Terwijl een belangrijke 
doelstelling van de vmbo-operatie was het vbo uit zijn positie van restonderwijs te 
halen, bood de institutionele inbedding van beide schoolsoorten weinig perspectief 
op integratie dan wel samenwerking. De toenemende marktwerking in het onderwijs 
bevorderde het samengaan van vbo en mavo evenmin, temeer daar het vbo eind jaren 
negentig ook nog eens werd samengevoegd met het individueel beroepsonderwijs en 
het voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
(vso-lom). Daardoor nam het percentage zwakke leerlingen in de basisberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo flink toe, hetgeen het imago van het vbo verslechterde.
De motivatieproblemen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo waren intussen 
dermate groot geworden dat staatssecretaris Adelmund (PvdA) in 2002 de mogelijkheid 
bood om te starten met zogeheten leerwerktrajecten. Daarin konden leerlingen die zon-
der diploma dreigden uit te vallen een deel van het onderwijsprogramma bij een bedrijf 
volgen. De scholen zelf gingen over tot de inrichting van een leerwerkplekkenstructuur 
waarin de beroepspraktijk zo veel mogelijk werd nagebootst.
In 2005 bracht minister Van der Hoeven (cda: kabinet-Balkenende ii: 2003-2006) de 
nota vmbo; het betere werk uit, waarin onder andere werd voorgesteld meer ruimte te 
maken voor praktijkgericht onderwijs. Naast leerwerktrajecten mochten scholen al 
vanaf het eerste leerjaar beroepsgerichte vakken (beroepenoriëntatie) opnemen.
Er werd ook steeds vaker gepleit voor een terugkeer naar de oude ambachtsschool. Dat 
pleidooi kwam niet alleen uit de v v d, maar ook uit werkgeverskring (technische sec-
toren) en uit organisaties van ingenieurs, zoals k i v i en nir i a. De in 2006 opgerichte 
vereniging Beter Onderwijs Nederland (bon) (zie hoofdstuk 5) toonde zich eveneens 
voorstander van een terugkeer van het vaktechnisch onderwijs.

In 2007 presenteerde Hans de Boer, scheidend voorzitter van Taskforce 
Jeugdwerkloosheid en oud-voorzitter van mk b-Nederland, een plan om te starten met 
vmbo-vakcolleges, bedoeld voor jongeren die al op hun twaalfde een loopbaan in de 
techniek ambiëren en liever met praktijkvakken dan met theorie bezig zijn. Door deze 
leerlingen snel aan het werk te zetten wilden scholen en bedrijven voorkomen dat ze 
de school voortijdig zouden verlaten en verloren zouden gaan voor de techniek. Het 
bedrijfsleven voorzag namelijk grote tekorten aan goed opgeleide vakmensen. In het 
schooljaar 2007/2008 begonnen 15 vmbo-scholen in nauwe samenwerking met het regi-
onale bedrijfsleven aan een experimentele techniekopleiding. De bedrijven hebben veel 
invloed op de inhoud van de opleiding en zorgen ook voor werkplekken voor leerlingen: 
gediplomeerden zijn verzekerd van een baan. Inmiddels werken vmbo en mbo nauw 
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samen in de zesjarige opleiding (vier jaar vmbo en twee jaar mbo). In 2010 waren er al 
41 Vakcolleges voor techniek.
In mei 2010 gaven minister Klink van v ws (cda), staatssecretaris Van Bijsterveldt van 
oc w (cda) en Hans de Boer het startsein voor het Vakcollege Zorg. Daarbij zijn onder 
andere zorginstellingen en zorgverzekeraars betrokken. In het pilotjaar 2010 gingen 
17 Vakcolleges Zorg van start. Werkmaatschappijen voor beide soorten vakcolleges 
waken over de formule, houden toezicht op de kwaliteit, verlenen service aan scholen en 
vertegenwoordigen werkveld en sponsoren bij de landelijke politiek (ontleend aan www.
hetvakcollege.nl).

9.4 Gelijke kansen in het basisonderwijs

Eerder in dit hoofdstuk werd al aangegeven dat de eerste formele selectie weliswaar 
plaatsvindt bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, maar dat de 
ongelijke kansen zich al veel eerder manifesteren. Bij de start van het basisonderwijs 
zijn er al grote verschillen in ontwikkeling tussen kinderen uit lagere en hogere sociale 
milieus. Al sinds de jaren zeventig probeert de overheid ongelijkheid in schoolprestaties 
die samenhangt met groepskenmerken zoals sociaal milieu en etnische herkomst te 
verkleinen (onderwijsachterstandenbeleid). In diezelfde periode veranderde echter ook 
de aanpak in het basisonderwijs.

9.4.1 Achtergronden van het achterstandenbeleid in het basisonderwijs: de jaren 
zeventig

In 1968 verscheen een onderzoeksrapport waarin verslag werd gedaan van het zoge heten 
Talentenproject van de Leidse socioloog professor Van Heek. Die publicatie, met de 
veelzeggende titel Het verborgen talent, zou in de jaren daarna veel invloed krijgen op het 
beleid (Van Heek 1968). Uit het onderzoek bleek dat sociale herkomst een belangrijke rol 
speelt bij zowel de intellectuele ontwikkeling van kinderen als bij hun vervolgkeuzes in 
het onderwijs.
In de jaren zeventig werd voor het eerst overheidsbeleid geformuleerd om de achter-

standen in het onderwijs te verkleinen. Daarbij werden onderwijsachterstanden gede-
finieerd als ‘achterstanden die zijn ontstaan door culturele, sociale en/of economische 
oorzaken’. In beleidstermen gaat het om achterstanden in leerprestaties en schoolloop-
banen die het gevolg van zijn culturele, sociale of economische omstandigheden in het 
gezin of in de directe omgeving. Daardoor worden potentiële mogelijkheden niet gerea-
liseerd (Meijnen 2008).
In 1974 brachten minister Van Kemenade (oc&W) en staatssecretaris Meijer (cr m) het 
beleidsdocument Beleidsplan voor het onderwijs aan groepen in achterstandssituaties. Het projec-
tenbeleid ontwikkelde zich vanaf die periode tot onderwijsachterstandenbeleid. In 1986 
werd het projectenbeleid geïntegreerd in het onderwijsvoorrangsbeleid (ovb). Dat beleid 
kende twee pijlers: extra formatie voor scholen met achterstandsleerlingen (de gewich-
tenregeling) en middelen voor zogeheten onderwijsvoorrangsgebieden.
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De gewichtenregeling hield in dat scholen met veel leerlingen uit sociaaleconomische 
of etnische achterstandsmilieus van de rijksoverheid extra formatie (personeel) kregen. 
Elke leerling telde daarbij in principe voor 1,0; aan leerlingen uit een autochtoon ach-
terstandsmilieu werd een extra gewicht toegekend van 0,25 en aan allochtone achter-
standsleerlingen een extra gewicht van 0,9. Daarnaast waren er nog aparte gewichten 
voor woonwagen/zigeunerkinderen (0,7) en voor schipperskinderen (0,4). Het oplei-
dingsniveau van de ouders en het land van herkomst waren de belangrijkste achter-
standscriteria. De schoolgebonden extra middelen werden door de rijksoverheid aan de 
scholen uitgekeerd. Na verloop van tijd bleek echter uit onderzoek dat de extra formatie 
niet gericht werd ingezet ten behoeve van achterstandsleerlingen, maar vooral werd 
gebruikt om de klassen te verkleinen (Mulder 1996).

9.4.2 Naar ontwikkelingsgericht basisonderwijs

In 1985 werd de Wet op het basisonderwijs (w bo) van kracht en werden het kleuter-
onderwijs en het lager onderwijs samengevoegd. In de wet kwamen de dominante 
maatschappelijke en onderwijskundige opvattingen uit de jaren zestig en zeventig dui-
delijk tot uitdrukking. In die jaren werd ook de zogeheten reformpedagogiek opnieuw 
ontdekt. Klassikaal onderwijs en de eenzijdige nadruk op intellectuele vorming werden 
afgewezen. De aandacht zou veel meer moeten komen te liggen op de individuele leef-
wereld van het kind. Kinderen moesten meer kans krijgen zich naar eigen aanleg en 
tempo te ontwikkelen, zonder voortdurend voor hindernissen te worden geplaatst zoals 
de overstap van kleuterschool naar lagere school en de overgangen binnen de lagere 
school. Er moest ook meer aandacht worden besteed aan de creatieve vorming en aan 
de beheersing van sociale vaardigheden. Een te sterk vakgerichte benadering zou niet 
in overeenstemming zijn met het wereldbeeld van kinderen en moest worden tegen-
gegaan.
Deze opvattingen kregen een vertaling in het basisonderwijs. De relatie tussen leraar 
en leerling veranderde, er werden nieuwe werk- en groeperingsvormen geïntroduceerd 
en ook de omvang en inhoud van het curriculum werden aangepast. De school moest in 
de eerste plaats een veilige en stimulerende omgeving bieden. Er kwamen leer- en vor-
mingsgebieden in plaats van vakken, vorming en ontwikkeling wonnen aan belang en 
leerprestaties werden naar de achtergrond gedrongen.
Tegelijkertijd werd het onderwijsaanbod sterk verbreed en werd de onderwijstijd ver-
minderd. Het onderwijsaanbod werd uitgebreid met zintuiglijke oefening, Engelse taal, 
bevordering van sociale redzaamheid, bevordering van gezond gedrag, maatschap-
pelijke verhoudingen, geestelijke stromingen,bevordering van het taalgebruik en spel 
en beweging. In de praktijk was het aanbod nog omvangrijker doordat scholen gehoor 
gaven aan de druk vanuit de maatschappij om aan tal van zaken aandacht te besteden, 
zoals de gevaren van roken, alcohol, drugs en overgewicht, het milieu en vrede en vei-
ligheid. Soms werden deze onderwerpen als educaties onder de aandacht van scholen 
gebracht. Ook de overheid zelf (diverse departementen, het parlement) formuleerde met 
enige regelmaat allerlei wenselijkheden die in het onderwijs aan de orde zouden moeten 
komen (commissie Evaluatie basisonderwijs 1994: 18-20).



de (vroege) selec tie bij de overgang van het basisonderwijs na ar het voortgezet onderwijs

269  

Het brede vormingsaanbod en de individuele, ontwikkelingsgerichte benaderingswijze 
zijn anno 2010 nog steeds kenmerkend voor het basisonderwijs. De afgelopen twintig 
jaar leidden beide kenmerken, in combinatie met globale kerndoelen die nauwelijks 
richtinggevend zijn voor het niveau dat kinderen aan het eind van de basisschool moe-
ten hebben bereikt (zie hoofdstuk 7), tot onderwijs dat weinig opbrengstgericht is en 
grote verschillen in leerprestaties aan het eind van het basisonderwijs laat zien.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs gaan uit van verschillende visies op 
onderwijs
Het basisonderwijs gaat uit van de ontwikkeling van het kind ( forward mapping). Omdat 
kinderen verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden en -tempo lopen hun prestaties 
aan het eind van het basisonderwijs sterk uiteen. De verschillen worden nog vergroot 
doordat er tot voor kort (invoering referentieniveaus in 2010) geen duidelijke richtlijnen 
waren voor het niveau dat kinderen ten minste zouden moeten behalen. In hoofdstuk 
7 is al aangegeven waarom er lange tijd geen duidelijkheid was omtrent de te behalen 
eindniveaus in het basisonderwijs (artikel 23 van de Grondwet). In de praktijk fungeerde 
de Cito-eindtoets als niveau-indicatie, hoewel die toets daar helemaal niet voor is 
bedoeld.
In het voortgezet onderwijs wordt niet uitgegaan van de ontwikkeling van het kind, 
maar staan de exameneisen aan het eind van de verschillende opleidingen binnen het 
voortgezet onderwijs centraal. Die eisen zijn op hun beurt weer afgeleid van de eisen die 
de verschillende vervolgopleidingen (mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs) stellen 
(backward mapping).
De overwegend leerling- en ontwikkelingsgerichte werkwijze in het basisonderwijs staat 
haaks op de benaderingswijze die in het voortgezet onderwijs dominant is, namelijk 
een veel meer op de leerstof gerichte aanpak waarbij de te behalen overgangseisen en 
exameneisen het belangrijkste richtsnoer vormen. Kinderen die op 12-jarige leeftijd 
over voldoende capaciteiten beschikken, maar als gevolg van een tragere ontwikkeling 
of van ontoereikend basisonderwijs laag op de Cito-eindtoets scoren, komen vrijwel 
automatisch terecht in de lagere beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Overgangs-
problemen, zoals plaatsing in een te laag schooltype (onderbenutting), hangen voor 
een deel samen met het verschil in aanpak tussen het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs.
Het eerder genoemde onderwijsvoorrangsbeleid (ovb) heeft de milieugebonden onge-
lijkheid in onderwijsprestaties niet kunnen wegnemen. Het effect van dat beleid valt 
bovendien moeilijk vast te stellen omdat het generiek van aard is, dat wil zeggen dat alle 
scholen met achterstandsleerlingen extra faciliteiten krijgen (en er dus geen vergelijking 
mogelijk is met een controlegroep leerlingen zonder ovb).

9.4.3 Onderwijsachterstandenbeleid in de periode 1990-2010

De doelgroep waarop het schoolgebonden achterstandenbeleid (gewichten regeling) 
van toepassing is, nam tussen 1990 en 2010 sterk in omvang af. Werd volgens de oor-
spronkelijke gewichtenregeling in 1991 nog 48% van alle leerlingen in het  basisonderwijs 
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(693.000 leerlingen) als achterstandsleerling aangemerkt, in de jaren die daarop volg-
den nam het percentage achterstandsleerlingen in het basisonderwijs af tot 29% in 
2000 (450.00 leerlingen) en ruim 13% in 2010 (207.000 leerlingen). Die forse daling is 
het gevolg van een stijging van het opleidingsniveau van ouders en een aantal aan-
scherpingen in de achterstandscriteria om voor extra formatie in het kader van de 
gewichtenregeling in aanmerking te komen. Afgaande op gegevens die in het kader van 
de gewichtenregeling worden verzameld, waren er in 2002 voor het eerst meer alloch-
tone dan autochtone achterstandsleerlingen.

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: 1998-2003
De doelen waartoe het onderwijsachterstandenbeleid uiteindelijk moest leiden waren 
lange tijd onduidelijk. Een heldere omschrijving met meetbare doelstellingen kwam 
er pas in 1998, tijdens het eerste paarse kabinet (PvdA/v v d/D66), toen het onder-
wijsachterstandenbeleid werd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Een landelijk 
beleidskader (lbk), waarin doelstellingen voor de komende vier jaar werden vastgelegd, 
werd het inhoudelijke richtsnoer voor gemeenten. De achterstandsmiddelen van de 
centrale overheid moesten worden ingezet op basis van een gemeentelijk onderwijs-
achterstandenplan. In het landelijk beleidskader werd aangegeven wat de operationele 
doelstellingen waren op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie (vve), de 
beheersing van de Nederlandse taal en de doorstroom van doelgroepleerlingen naar 
hogere vormen van voortgezet onderwijs (havo/vwo). De achterstandsmiddelen die 
scholen van de centrale overheid ontvingen (gewichtengelden) moesten overeenkom-
stig het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid worden ingezet.
De territoriale decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid werd in 2003, 
tijdens het tweede kabinet-Balkenende (cda/v v d/D66), gedeeltelijk teruggedraaid. De 
schoolbesturen werden weer verantwoordelijk voor het schoolse deel van het onderwijs-
achterstandenbeleid (de gewichtenregeling en het vroegschoolse deel − de kleuterperi-
ode − van de vve). Gemeenten behielden de verantwoordelijkheid voor het voorschoolse 
deel − de peuterperiode − van de vve en de schakelklassen.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) (vanaf 2000)
In de jaren negentig gingen diverse voor- en vroegschoolse projecten van start behoeve 
van kinderen vanaf 2,5 jaar en hun moeders, meestal afkomstig uit achterstands situaties. 
Doel van die projecten was de relatie tussen opvoeder en kind verbeteren en de ontwik-
keling van het kind stimuleren. Naast deze gezinsgerichte ouder-kindprogramma’s, 
zoals Opstapje en Klimrek, werden programma’s ontwikkeld die zich meer op de cogni-
tieve ontwikkeling van kinderen richtten. Voorbeelden van dergelijke centrumgerichte 
programma’s zijn Piramide en Kaleidoscoop. Deze werden doorgaans uitgevoerd in peu-
terspeelzalen en in de kleutergroepen van het basisonderwijs.
De regeling Voor- en vroegschoolse educatie (vve), die in het jaar 2000 van kracht werd, 
bouwt voor op de opgedane ervaringen met deze centrumgerichte programma’s. De vve 
is sindsdien een belangrijk speerpunt geworden in het kader van het onderwijsachter-
standenbeleid, met name in termen van kwantitatieve doelstellingen: de mate waarin 
kinderen uit achterstandsgroeperingen eraan deelnemen. Was de  oorspronkelijke 
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 doelstelling in 2000 nog dat minimaal 50% van de 2,5-jarigen met een grote (taal)
achterstand zou moeten deelnemen aan een vve-programma, in 2006 werd dit streef-
percentage verhoogd tot 70% van de doelgroep. In 2011 moet er voor alle kinderen uit de 
doelgroep een vve-aanbod zijn van vier dagen per week.
Hoewel onderzoekers op basis van onderzoek in het buitenland aangeven dat het plau-
sibel is dat vve-programma’s positieve effecten hebben, konden deze in Nederland tot 
dusver nog niet eenduidig worden vastgesteld. Redenen daarvoor zijn dat er bij de uit-
voering nogal eens wordt afgeweken van de programma-eisen (intensiteit, kwaliteit), 
dat er geen geschikte meetinstrumenten zijn voor jonge kinderen en dat er moeilijk 
controlegroepen zijn te vinden. Bovendien profiteren ook kinderen die niet tot de ach-
terstandsgroepen behoren van de vve-programma’s. De sterke nadruk op kwantitatieve 
beleidsdoelstellingen lijkt ten koste te gaan van de kwaliteit (Turkenburg en Vogels 2009: 
117-118).

Veel onderzoek naar onderwijsachterstanden
In de tweede helft van de jaren tachtig begon niet alleen het onderwijsvoorrangs beleid, 
maar ook een onderzoeksprogramma om het onderwijsvoorrangsbeleid dat later 
(gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid ging heten te evalueren. In 1987 startte 
de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (het l eo-cohort met metin-
gen in 1988, 1990 en 1992), dat werd opgevolgd door het pr i m a-cohort (met metingen 
in 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 en 2006) en het cool5-18-cohort (met een eerste 
meting in 2008). Het voortgezet onderwijs werd geëvalueerd met behulp van het cohort-
vocl , dat in 2008 opging in het cool5-18-cohort.
Uit het vele onderzoek dat de afgelopen decennia op basis van deze databestanden is uit-
gevoerd blijkt dat allochtone leerlingen hun achterstanden, met name op het gebied van 
rekenen, aan het inlopen zijn, maar dat de ontwikkeling van autochtone leerlingen uit 
laagopgeleide milieus lijkt te stagneren. In het voortgezet onderwijs is de positie van de 
steeds kleiner wordende groep autochtone achterstandsleerlingen in de loop der jaren 
verslechterd. Hoewel de prestaties van leerlingen met een niet-westerse achtergrond er 
in de afgelopen decennia duidelijk op vooruit zijn gegaan ligt het onderwijsniveau dat zij 
realiseren gemiddeld nog altijd lager dan dat van autochtone achterstandsleerlingen en 
aanzienlijk lager dan dat van leerlingen uit middelbaar en hoger opgeleide milieus.

Onder- en overadvisering bij de overgang naar het voortgezet onderwijs
Eind jaren tachtig werd duidelijk dat verschillende categorieën leerlingen bij een gelijk 
prestatieniveau een verschillend advies kregen voor het voortgezet onderwijs. Alloch-
tone achterstandsleerlingen kregen in de jaren tachtig vaak een hoger advies dan hun 
prestatieniveau aangaf. In de loop van de jaren negentig veranderde dat. Naar aanlei-
ding van berichten over hoog presterende allochtone leerlingen die op basisscholen 
in Amsterdam stelselmatig lagere adviezen zouden krijgen onderzocht de inspectie in 
hoeverre dat landelijk het geval was. De inspectie concludeerde dat er geen sprake was 
van systematische onderadvisering van leerlingen van allochtone herkomst: de factor 
etniciteit maakte op dit vlak niet uit. Het advies van de basisschool is vooral afhankelijk 
van de prestaties in de vakken taal, rekenen en lezen (Inspectie van het Onderwijs 2007).
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Autochtone leerlingen die niet tot de achterstandsgroepen behoren kregen in de loop 
van de jaren negentig steeds hogere adviezen, terwijl daar geen toename van het pres-
tatieniveau (Cito-toetseindscore) tegenover stond. Autochtone achterstandsleerlingen 
kregen daarentegen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs vaak lagere adviezen 
dan op grond van hun schoolprestaties zou mogen worden verwacht (Herweijer en 
Bronneman-Helmers 2007).

9.5 Doorstroom- en stapelmogelijkheden na het vroege selectiemoment

Ook na de vroege selectie en plaatsing in een schooltype binnen het voortgezet 
onderwijs zijn er voor jongeren uit lagere sociale milieus in principe nog diverse 
mogelijkheden om de onderwijsladder verder te beklimmen. Dat kan in de vorm van 
tussentijds overstappen, doorstromen en stapelen van opleidingen. In de jaren negen-
tig werden deze mogelijkheden door de overheid vanuit doelmatigheidsoverwegingen 
(kostenbeheersing) sterk beperkt. In de jaren nul zijn die barrières weer grotendeels 
geslecht, maar hebben de scholen voor voortgezet onderwijs zelf op een aantal punten 
nieuwe drempels opgeworpen.

9.5.1 Verblijfsduurbeperking en doelmatige leerwegen (jaren negentig)

Tegelijk met de invoering van de basisvorming, in 1993, werd ook bepaald dat leerlingen 
in principe niet langer dan vijf jaar over het vbo en de mavo mochten doen. Vanwege 
de noodzaak van kostenbeheersing beperkte de toenmalige minister van Onderwijs, Jo 
Ritzen (PvdA), de maximale verblijfsduur voor de vierjarige vbo- en mavo-opleidingen 
tot vijf jaar. Daarna moesten leerlingen, of ze nu een diploma hadden behaald of niet, 
overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs. Voor een aantal beroepsopleidin-
gen in het mbo – de zogeheten assistentenopleidingen op niveau 1, maar ook een aantal 
basisberoepsopleidingen op niveau 2 – gelden dan ook geen drempels in de zin van 
diploma-eisen. Alle leerlingen moeten er worden toegelaten. Door de verblijfsduurbe-
perking in wat later het vmbo ging heten, kregen de zwakste leerlingen in de praktijk de 
minste tijd om de basisvorming af te ronden. De beoogde doelmatigheidsdoelstelling 
werd inderdaad bereikt: het zittenblijven nam drastisch af, en daarmee ook de verblijfs-
duur. Dat gebeurde overigens niet alleen in het vmbo, maar ook in de bovenbouw van de 
havo en het vwo (Bronneman-Helmers 2008a: 43).
Kostenbeheersing werd ook nagestreefd door de doelmatigheid van de leerwegen in 
het voortgezet onderwijs te vergroten. In de loop van de jaren zeventig en tachtig waren 
verschijnselen als het stapelen van opleidingen (van mavo naar havo en van havo naar 
vwo) en het maken van omwegen door het onderwijsstelsel (van mavo via havo naar 
mbo en van havo via vwo naar hbo) sterk in omvang toegenomen. Dat stapelen en 
maken van omwegen was voor de overheid echter erg kostbaar. Daarom zette minister 
Ritzen begin jaren negentig ook een proces in gang om ‘de juiste leerling’ eerder in 
de schoolloopbaan op ‘de juiste plaats’ te laten terechtkomen. De vorming van brede 
scholengemeenschappen met een brugperiode zou daaraan bijdragen, evenals een 
betere aansluiting tussen de vernieuwde vooropleidingen in het voortgezet onderwijs en 



de (vroege) selec tie bij de overgang van het basisonderwijs na ar het voortgezet onderwijs

273  

 vervolgopleidingen in het beroeps- en hoger onderwijs. Met name de aansluiting tussen 
havo en hbo moest worden verbeterd.
In 1994 stelde Ritzen de commissie Leerwegen in en na het voortgezet onderwijs (com-
missie-Kemner) in. Die richtte zich in haar advies, dat begin 1995 onder de titel Leerwegen 
gewogen verscheen, met name op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, 
school en deelnemer. Een systeem van leerrechten – in de vorm van een afgebakende 
hoeveelheid tijd om een opleiding te volgen – zou moeten leiden tot een doelmatiger 
gebruik van het onderwijs. Dit voorstel werd door de bewindslieden echter niet over-
genomen (Bronneman-Helmers 2008a: 44-45).
De beoogde grotere doelmatigheid in de leerwegen werd overigens wel gerealiseerd. Het 
aantal stapelaars liep tussen 1998 en 2002 sterk terug, deels onder invloed van de al eer-
der ingezette trend dat mavogediplomeerden steeds meer doorstroomden naar het mbo, 
deels als gevolg van de vernieuwingen in de bovenbouw van de havo en het vwo (profie-
len en studiehuis) die de doorstroom sterk bemoeilijkten.

9.5.2 De beroepskolom als alternatieve route naar het hoger onderwijs (jaren nul)

Aan het eind van de jaren negentig veranderde niet alleen het economisch klimaat, 
maar ook de ambities van de overheid. Internationale ontwikkelingen en ontwik-
kelingen op het gebied van de ic t werden belangrijke drijvende krachten achter hert 
onderwijs beleid. Er werd een sterk groeiende vraag naar hoger opgeleiden voorzien die 
niet door een grotere doorstroom vanuit havo en vwo tot stand kon worden gebracht. 
De avo-route naar het hoger onderwijs werd namelijk al maximaal benut. De ambitie 
om het percentage hoger opgeleiden te vergroten moest dan ook op een andere wijze 
worden gerealiseerd. Dat gebeurde door de beroepskolom te positioneren als een 
gelijkwaardige onderwijsroute naast het theoretische algemeen voortgezet onderwijs. 
Volgens de toenmalige bewindslieden Loek Hermans (v v d) en Karin Adelmund (PvdA) 
was het beroepsonderwijs te lang gezien als een afgeleide van het algemeen voortgezet 
onderwijs. Een hoge kwaliteit van het beroepsonderwijs en een duidelijk doorstroom-
perspectief – van vmbo tot en met hbo-master – zouden van de beroepskolom niet 
alleen een ‘koninklijke weg’, maar ook belangrijke emancipatorische weg voor achter-
standsgroepen maken (oc&W 2001a).

9.5.3 Stapelen van mavo naar havo sinds 2002 weer in de lift

Sinds de invoering van het vmbo is de populariteit van de vmbo-t-havo-route (waarbij 
vmbo-t staat voor de voormalige mavo) weer toegenomen. In 2006 maakten weer bijna 
net zoveel gediplomeerde jongeren met een vmbo-t-diploma de overstap naar de havo 
als in de periode voor 1998. Dat stapelen leidt overigens niet altijd tot succes. Vmbo-t-
stapelaars vertrekken vaker als voortijdig schoolverlater uit havo 4 dan reguliere havo 
4-leerlingen. Een deel (14%) stapt na het vierde leerjaar van de havo alsnog over naar het 
mbo (tegenover 4% van de ‘gewone’ havo 4-leerlingen) (Herweijer 2008). Van Esch en 
Neuvel (2007) schatten dat uiteindelijk driekwart van de vmbo’ers die in havo 4 starten 
een havodiploma behaalt.
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Was de mavo-havostapelroute van oudsher vooral een tweede kans voor autochtone 
laatbloeiers uit kansarme milieus, tegenwoordig zijn het vooral niet-westerse allochtone 
jongeren die gebruikmaken van deze tweede kans om zich alsnog voor het hoger onder-
wijs te kwalificeren.
De afgelopen jaren zijn havoscholen extra toelatingseisen gaan stellen aan vmbo-leer-
lingen die willen doorstromen. Deze eisen verschillen vaak per school, zodat vmbo’ers 
niet weten waar zij aan toe zijn. De vo-raad gaat een code ontwikkelen waarin staat 
onder welke voorwaarden leerlingen met een vmbo-t-diploma naar de havo mogen. 
Havoscholen zullen volgens die code bovendien niet langer een doubleerverbod voor 
vmbo-t’ers in havo 4 mogen hanteren.

9.6 Stand van zaken 2010

Hoe staat het anno 2010 met de kansen van leerlingen uit de achterstandsgroepen, onder 
wie zich naar verhouding veel niet-westers allochtone kinderen en jongeren bevinden?

Taal- en rekenvaardigheden aan het eind van de basisschool: vooruitgang maar 
ook achteruitgang
De taal- en rekenvaardigheid van kinderen uit de grootste niet-westerse migranten-
groepen zijn sinds het begin van de jaren negentig duidelijk vooruitgegaan. Vooral 
bij rekenen nam de achterstand van Turkse en Marokkaanse kinderen flink af. Op het 
gebied van taal was er wat minder vooruitgang, maar ook daar volgen de prestaties van 
de verschillende groepen migrantenkinderen een stijgende lijn. Ondanks de geboekte 
vooruitgang is er echter nog steeds sprake van een grote achterstand onder leerlingen 
van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse afkomst (Herweijer 2009b, Gijsberts en Her-
weijer 2009). De prestaties van kinderen uit het autochtone lage sociale milieu2 liepen 
sinds het eind van de jaren tachtig zowel bij rekenen als bij taal terug.

Stapelen en doorstroom in de beroepskolom als correctie op de vroege selectie
De verbetering van prestaties van migrantenkinderen in het basisonderwijs zien we 
terug in het voortgezet onderwijs, waar steeds meer leerlingen van niet-westers alloch-
tone herkomst naar de havo of het vwo gaan. Omdat autochtone leerlingen dat nog 
vaker doen neemt de achterstand van migrantenkinderen in het voortgezet onderwijs 
maar langzaam af. Hun schoolloopbanen verlopen ook minder goed. Zij blijven vaker 
zitten, slagen minder vaak voor hun eindexamen en vertrekken vaker voortijdig uit het 
onderwijs. Als leerlingen met een niet-westerse achtergrond een diploma behalen, 
dan stromen ze, meer nog dan autochtone leerlingen, meestal door naar een vervolg-
opleiding. Jongeren uit niet-westerse herkomstgroepen hebben sinds het midden van 
de jaren negentig dan ook een flinke inhaalslag gemaakt in het hoger onderwijs. De 
instroom in het hoger onderwijs van jongeren met een Turkse of Marokkaanse achter-
grond is zelfs verdubbeld. De doorstroom in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) leverde 
daaraan een belangrijke bijdrage. Ongeveer de helft van de eerstejaars hbo-studenten 
met een niet-westerse achtergrond is afkomstig uit het mbo. Net als in het voort-
gezet onderwijs en in het mbo verloopt hun studie ook in het hoger onderwijs minder 
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voorspoedig. Ze studeren minder vlot en vallen vaker uit dan autochtone Nederlandse 
jongeren (Gijsberts en Herweijer 2009).
De instroom in het hoger onderwijs hangt overigens nog steeds voor een belangrijk deel 
samen met het opleidingsniveau van ouders. Dat geldt met name voor het wetenschap-
pelijk onderwijs, waar studenten naar verhouding vaak hoogopgeleide ouders hebben 
(oc w 2008b: 48-49). Voor jongeren uit lagere sociale milieus vervult vooral het hbo een 
duidelijke emancipatiefunctie.

Hoe belangrijk is het vroege selectiemoment?
Prestaties in het onderwijs hangen niet sterk samen met het selectiemoment, zo con-
cludeerde de Onderwijsraad in het eerder aangehaalde advies Vroeg of laat? Ook andere 
stelselkenmerken spelen een rol, zoals de verblijfsduur in het primair onderwijs, het al 
dan niet aanwezig zijn van onafhankelijke prestatietoetsen (zoals de Cito-eindtoets), 
institutionele factoren (bijvoorbeeld brede scholengemeenschappen of categorale scho-
len) en de mate waarin het stelsel op algemene vorming dan wel beroepsvoorbereiding 
gericht is. De Onderwijsraad pleitte dan ook niet voor een generiek uitstel van het selec-
tiemoment, maar voor maatwerk en flexibiliteit. Sommige leerlingen hebben baat bij 
een vroege en gerichte keuze, andere bij de mogelijkheid om hun keuze uit te stellen.

Vooruitzichten
Uitstel van het selectiemoment zal er de komende jaren vermoedelijk niet komen. Het 
in oktober 2010 aangetreden kabinet-Rutte (v v d/cda) zal daartoe zeker geen initiatief 
nemen. Met een verruiming van de mogelijkheden voor doorstroom en stapelen (meer 
flexibiliteit in het stelsel) werd al tijdens het kabinet-Balkenende i v (2007-2010) een 
begin gemaakt. Daarbij past overigens wel de kanttekening dat een vergroting van de 
flexibiliteit in schoolloopbanen kostenverhogend werkt. Het stapelen van opleidingen is 
kostbaar, omdat de duur van de opleidingstrajecten erdoor toeneemt.
Uit overwegingen van doelmatigheid werd in de jaren negentig zowel de verblijfsduur in 
het vmbo, als de mogelijkheid tot stapelen (met name van mavo naar havo) aan banden 
gelegd. Ook in deze kabinetsperiode moet met minder of dezelfde middelen beter wor-
den gepresteerd. De verschillende actieplannen voor het onderwijs3 moeten ertoe leiden 
dat er in het onderwijs meer opbrengstgericht wordt gewerkt, meer aandacht wordt 
besteed aan doorstroomvakken, de profielstructuur in de tweede fase van de havo en het 
vwo wordt vereenvoudigd en de onderwijstijd in het mbo wordt uitgebreid en tegelijker-
tijd de opleidingsduur van de vierjarige mbo-opleidingen wordt verkort tot drie jaar.

9.7 De beleidsarena rond de (vroege) selectie

Welke actoren uit de beleidsarena speelden in de afgelopen twintig jaar een rol bij de 
agendasetting en beleidsvorming rond het vroege selectiemoment?

Politici
Het realiseren van gelijke kansen in het onderwijs is een doelstelling die in principe door 
alle politieke partijen wordt onderschreven. Over de vraag welke groepen in dat beleid 
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centraal moeten staan en hoe deze doelstelling het best kan worden gerealiseerd bestaat 
echter veel minder overeenstemming. Over de beoogde uitkomst van het beleid (gelijke 
deelname of gelijke uitkomsten naar sociaaleconomische groep, gelijke individuele 
startposities, gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor verschillende soorten talenten) 
bestaat evenmin consensus. Uitstel van het selectiemoment is bij dat alles slechts een 
middel om gelijke kansen te bevorderen, en geen doelstelling.
Het middel ‘uitstel van selectie’ wordt in de Nederlandse politiek vooral door de PvdA 
bepleit. In de jaren zeventig en tachtig gingen het cda en zijn voorlopers daarin mee. 
In de jaren negentig probeerden PvdA-bewindslieden het selectiemoment uit te stel-
len door 1) de invoering van een gemeenschappelijke basisvorming voor alle leerlingen 
op één niveau, 2) de vorming van brede scholengemeenschappen met zowel algemeen 
voortgezet onderwijs als voorbereidend beroepsonderwijs en 3) het verwijderen van 
alle beroepsgerichte onderdelen uit het onderwijsaanbod. Van deze drie beleidsingre-
pen bleek de eerste onwerkbaar, is de tweede in die zin geslaagd dat er brede scholen-
gemeenschappen zijn gevormd, hoewel de beroepsgerichte leerwegen steeds vaker in 
aparte vestigingen worden ondergebracht en heeft de derde uiteindelijk een averechts 
effect gehad. In plaats van uitstel van beroepsvoorbereiding is er − twintig jaar later − 
zelfs sprake van een vervroeging van het tijdstip waarop met de overdracht van beroeps-
vaardigheden wordt begonnen (vakcolleges).

De rol van gemeenten
Gemeenten dragen van oudsher alleen als schoolbestuur een verantwoordelijkheid 
voor het onderwijs, dat wil zeggen in de rol van bevoegd gezag voor het openbaar 
onderwijs. Het beleid om onderwijsachterstanden tegen te gaan was vanaf de start in 
de jaren zeventig dan ook vooral rijksbeleid. De extra financiële middelen (formatie) die 
in de jaren tachtig ten behoeve van het belangrijkste beleidsinstrument – de gewich-
tenregeling – beschikbaar kwamen, gingen rechtstreeks van de rijksoverheid naar de 
schoolbesturen. De schoolbesturen verdeelden die middelen over de scholen, die vervol-
gens de extra formatie vooral benutten om de klassen te verkleinen. Van een beleid dat 
zich uitsluitend op kinderen uit achterstandsmilieus richtte was geen sprake.
Die focus op kinderen uit lagere sociale en allochtone milieus ontstond pas in 1998, bij 
de decentralisatie van het achterstandenbeleid naar de gemeenten. Kennelijk vond de 
rijksoverheid het pas op dat moment nodig operationele doelstellingen voor het beleid 
te formuleren (in een landelijk beleidskader). Gemeenten werden verplicht een gemeen-
telijk onderwijsachterstandenplan op te stellen. De extra schoolgebonden middelen 
(gewichtengelden) moesten vervolgens overeenkomstig dat gemeentelijk plan worden 
ingezet. Een dergelijke invloed van gemeenten op het beleid van scholen was nieuw. 
Voor die tijd was deze invloed − vanwege artikel 23 van de Grondwet − altijd zeer beperkt 
geweest (zie hoofdstuk 2).
Na de kabinetswisseling in 2002 ging het cda, na acht jaar buitenspel te hebben 
gestaan, weer deel uitmaken van het kabinet. De verantwoordelijkheid voor de inzet 
van schoolgebonden middelen (de gewichtengelden en de vroegschoolse vve) werd in 
2006 weer overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Gemeenten voe-
ren  sindsdien alleen nog de regie over de voorschoolse periode van de vve en over de 
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schakelklassen. Gemeenten worden echter wel met de gevolgen van slecht presterende 
scholen geconfronteerd; bijvoorbeeld met voortijdige schooluitval, langdurige uit-
keringsafhankelijkheid of criminaliteit. De macht van de schoolbesturen en de beperkte 
invloed van gemeenten op de invulling van het onderwijs(achterstanden)beleid is som-
mige wethouders dan ook een doorn in het oog (Asscher 2010: 66-96).

Internationale organisaties, met name de oeso
De afgelopen tien jaar domineerde de economische invalshoek op het onderwijs. 
Uitspraken over globalisering, de kenniseconomie en onze internationale concurren-
tiepositie zijn niet meer weg te denken uit het moderne beleidsjargon. Internationale 
organisaties als de Europese Unie (eu) en de Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (oeso) hebben de onderwijsagenda sinds de eeuwwisseling in 
belangrijke mate beïnvloed. Zo gaf de eu een belangrijke impuls aan het Nederlandse 
onderwijsbeleid met de zogeheten Lissabondoelstellingen, die in het jaar 2000 werden 
geformuleerd om van Europa de meest dynamische en concurrerende regio ter wereld te 
maken.
De invloed van de oeso is echter groter, niet alleen omdat in deze organisatie de 
34 meest ontwikkelde en welvarende landen op sociaal en economisch gebied samen-
werken, maar vooral vanwege de beleidsanalyses die zij verricht. Zo brengt de oeso 
jaarlijks de publicatie Education at a Glance uit, waarin op basis van grootschalig interna-
tionaal vergelijkend onderzoek een beeld wordt geschetst van de onderwijsprestaties 
(bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen) in de 
aan gesloten landen. Daarbij wordt ook een rangorde gemaakt van best presterende lan-
den. De politiek verantwoordelijke bewindslieden zijn over het algemeen buitengewoon 
gevoelig voor de positie van Nederland in die rangorde. Een hoge positie levert voor 
Nederland niet alleen prestige maar, naar men aanneemt, ook een betere concurrentie-
positie op.
In de analyses legt de oeso ook een verband tussen de onderwijsprestaties van landen 
en een aantal kenmerken van de onderwijsstelsels in die landen. De genoemde publica-
tie levert daarom ook elk jaar weer de nodige input voor het onderwijsdebat. De oeso 
wees de afgelopen jaren bijvoorbeeld herhaaldelijk op de naar verhouding lage onder-
wijsuitgaven in Nederland en op de nadelige effecten van het vroege selectiemoment 
binnen ons onderwijsstelsel. Die laatst genoemde bevinding leidde in 2008 tot het 
opnieuw op de politieke agenda zetten van dat vroege selectiemoment.

De Onderwijsraad
De Onderwijsraad heeft de afgelopen decennia diverse adviezen uitgebracht over 
onderwerpen die verband houden met het onderwijsachterstandenbeleid. Het eerder 
aangehaalde advies Vroeg of laat? ging met name over het onderwerp van dit hoofdstuk: 
het vroege selectiemoment. Andere adviezen betroffen bijvoorbeeld de vraag hoe segre-
gatie in het onderwijs kan worden tegengegaan (Bakens voor spreiding en integratie 2005), 
mogelijkheden om de toegevoegde waarde van de school te meten (Wat scholen toevoegen 
2003), de instrumenten van het onderwijsachterstandenbeleid (Wat het zwaarst weegt 
2001) en de hoogte van de gewichten in het achterstandenbeleid (Over leerlinggewichten 
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en  schoolgewichten 2002). De aanpassingen in de gewichtenregeling waren in belangrijke 
mate op de twee laatst genoemde adviezen gebaseerd.
In 2007 gaf de Onderwijsraad opdracht om onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre 
onderbenutting van capaciteiten daadwerkelijk voorkomt in het basis- en voortgezet 
onderwijs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat onderpresteren naar verhouding veel 
voorkomt bij kinderen uit autochtone laagopgeleide milieus en dat leerkrachten vaak 
lage verwachtingen van hen hebben, maar ook dat deze leerlingen (en hun ouders) vaak 
zelf voor een lager schooltype kiezen dan zij vermoedelijk zouden aankunnen. Ook zeer 
begaafde leerlingen blijken overigens regelmatig onder hun niveau te presteren (Mulder 
et al. 2007).

Het georganiseerde onderwijsveld
In de jaren negentig waren er niet alleen in de politiek duidelijke voorstanders en fer-
vente tegenstanders van uitstel van selectie. Ook in het onderwijsveld zelf waren de 
meningen over het vroege selectiemoment sterk verdeeld. Ten tijde van de midden-
schooldiscussie stonden de twee grootste onderwijsbonden de Algemene Bond van 
Onderwijzend Personeel (a bop) en het Nederlands Genootschap van Leraren (ngl) 
lijnrecht tegenover elkaar. De a bop vertegenwoordigde vooral onderwijsgevenden uit 
het basisonderwijs, terwijl het ngl overwegend eerstegraads leraren uit het voortgezet 
onderwijs representeerde. De a bop hechtte sterk aan emancipatie en aan doorstroming 
van leerlingen uit lagere sociale milieus, en stond in de jaren zeventig dan ook volledig 
achter de middenschoolplannen. Het ngl had daarentegen, net als in de jaren zeventig, 
grote praktische bezwaren tegen een gemeenschappelijke basisvorming en hechtte sterk 
aan het categorale stelsel van voortgezet onderwijs waarin leerlingen al vanaf het eerste 
leerjaar worden voorbereid op de bovenbouw. Met een basisvorming op één niveau was 
dat vrijwel onmogelijk. Het voorstel over de vorming van brede scholengemeenschap-
pen werd door veel eerstegraads leraren uit de havo en het vwo bedreigend ervaren. Met 
andere woorden: de a bop vond de basisvorming geweldig en het ngl zag niets in het 
idee (t k 2007/2008b: 315-316 en 439-440).
De a bop en het ngl fuseerden in 1997 tot Algemene Onderwijsbond (aob). Deze groot-
ste vakorganisatie van leraren stelt zich minder ideologisch en veel meer pragmatisch 
op. Ze richt zich met name op onderwerpen in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden 
en sinds een aantal jaren ook op de beroepskwaliteit. Het belangrijkste verzet tegen 
een eventueel uitstel van selectie komt momenteel van de in 2006 opgerichte vereni-
ging Beter Onderwijs Nederland (bon), die vooral de mening van oudere, academisch 
gevormde leraren vertolkt (Bronneman-Helmers 2008a: 259-272).
De landelijke organisaties van schoolbesturen en schoolleiders waren veel minder uit-
gesproken in hun opvattingen. Schoolbesturen gingen in de praktijk vooral over tot 
vorming van brede scholengemeenschappen als ze daar beter van werden (meer finan-
ciële middelen, groter marktaandeel). Schoolleiders voerden de basisvorming zo veel 
mogelijk beleidsarm in. Organisaties van ouders en scholieren lieten bij het beleid rond 
de basisvorming geen duidelijk eigen geluid horen.
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Organisaties van werkgevers
Het bedrijfsleven bemoeide zich van oudsher alleen met het lager beroepsonderwijs, en 
dan vooral met de ambachtsscholen. In verschillende bedrijfstakken (zoals de bouw en 
de metaalindustrie) kregen jongeren na afloop van het lager technisch onderwijs een 
opleiding in de bedrijfstak of bij een werkgever. Met de veralgemenisering van het lager 
(lbo) en later het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) verplaatste de belangstelling 
van werkgevers zich naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In een aantal secto-
ren van het midden- en kleinbedrijf (mkb) bleef de behoefte aan jonge schoolverlaters 
met een technische opleiding echter bestaan.
In het midden- en kleinbedrijf zag men de belangstelling voor technische vakken steeds 
verder teruglopen. In het vmbo verlieten steeds meer jongeren voortijdig van school. 
Als antwoord op de groeiende motivatieproblemen onder vmbo-leerlingen werd in 2002 
voor een beperkt aantal van hen de mogelijkheid geschapen om vanaf het derde leerjaar 
een deel van hun opleiding in een bedrijf te volgen (leer-werkplekken).
Enkele jaren later nam de voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, die eerder 
voorzitter was geweest van de werkgeversorganisatie voor het midden-en kleinbedrijf 
(mk b-Nederland), het initiatief tot de oprichting van een Vakcollege Techniek. In de in 
2007 gestarte vakcolleges komen jongeren al in het eerste leerjaar van het voortgezet 
onderwijs met technische praktijkvakken in aanraking; een ontwikkeling die volledig 
haaks staat op de uitbanning van beroepsvaardigheden uit het voortgezet onderwijs die 
begin jaren negentig bij de invoering van de basisvorming en de omvorming van lager 
naar voorbereidend beroepsonderwijs werd ingezet.

Onderwijsonderzoek
Vanaf de start van het onderwijsvoorrangsbeleid, in de tweede helft van de jaren tach-
tig, is er heel veel onderzoek gedaan naar de schoolprestaties en schoolloopbanen van 
leerlingen uit minder bevoorrechte milieus: arbeiderskinderen, kinderen uit lagere 
sociale milieus en kinderen van (niet-westerse) allochtone herkomst. Die onderzoeken 
leverden een enorme hoeveelheid informatie op over de positie en schoolloopbanen van 
leerlingen uit de diverse achterstandsgroepen vergeleken met leerlingen uit middelbare 
en hogere sociale milieus. Ze laten zien dat de prestatieverschillen bij aanvang van het 
onderwijs groot zijn, dat niet-westerse allochtone leerlingen hun achterstand op leer-
lingen die niet uit achterstandsgroepen afkomstig zijn in de loop van het basisonderwijs 
wel enigszins inhalen (vooral bij rekenen), maar dat hun achterstanden aan het eind van 
het basisonderwijs nog steeds aanzienlijk zijn. Autochtone achterstandsleerlingen lopen 
hun achterstand niet in en zijn er na diverse aanscherpingen van de achterstandscriteria 
zelfs iets op achteruit gegaan (Roeleveld et al 2011).
Al deze onderzoeken tonen enerzijds aan hoe hardnekkig achterstanden zijn, maar laten 
anderzijds ook zien dat kinderen uit lagere sociale milieus door goed onderwijs en eigen 
inspanning wel degelijk kunnen stijgen op de maatschappelijk ladder. Gegevens over de 
sterk groeiende deelname van niet-westerse allochtone jongeren aan het hoger onder-
wijs getuigen daarvan.
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9.8 Slotbeschouwing

Een oordeel over de beleidsvorming rond het vroege selectiemoment kan vanuit twee 
invalshoeken plaatsvinden. Bij de eerste invalshoek, die in paragraaf 9.8.1 aan de orde 
komt, staat het beleidsvormingsproces centraal: wie hebben het stelselkenmerk op 
de agenda gezet, wanneer en waarom gebeurde dat, welke actoren hebben tijdens het 
beleidsvormingsproces een belangrijke rol gespeeld en waartoe heeft het proces uitein-
delijk geleid? Bij de tweede invalshoek staan de inhoud en de resultaten van het beleid 
centraal. Welke oplossingen kwamen aan de orde en wat heeft het beleid uiteindelijk 
opgeleverd? Daarover gaat paragraaf 9.8.2.

9.8.1 Het beleidsvormingsproces rond de (vroege) selectie

Wie zetten het vroege selectiemoment op de agenda?
Het stelselprobleem van de vroege selectie werd met name op de agenda gezet door de 
politiek, en meer in het bijzonder door bewindslieden. Dat gebeurde in 1989 tijdens 
de formatie van het derde kabinet-Lubbers. In het regeerakkoord maakte de PvdA 
gedetailleerde afspraken met het cda over de basisvorming en de vorming van brede 
scholengemeenschappen. Daarbij werd met name aangestuurd op de vorming van scho-
lengemeenschappen waarin zowel algemeen voortgezet onderwijs (mavo/havo/vwo) als 
lager beroepsonderwijs (lbo) zijn opgenomen.
Bij de uitwerking van de plannen voor de basisvorming pasten de nieuwe bewindslieden, 
Ritzen en Wallage (beiden PvdA), het eerdere advies (w w r) en het liggende wetsvoor-
stel (Deetman) zodanig aan dat het door hen gewenste uitstel van het selectie voor alle 
leerlingen zo veel mogelijk werd benaderd: één algemeen vormend programma voor alle 
leerlingen op één niveau, dat bij voorkeur in brede scholengemeenschappen zou moeten 
worden aangeboden.

Welke actoren vonden ‘vroege selectie’ een stelselprobleem en waarom?
Het probleem van de vroege selectie bij de overgang van het basis- naar het voortgezet 
onderwijs wordt van oudsher vooral beargumenteerd vanuit het perspectief van de 
gelijkheid van kansen voor kinderen uit lage sociale milieus. Lang niet alle politieke 
partijen zien het vroege selectiemoment echter als een probleem. De PvdA is de meest 
uitgesproken tegenstander van vroege selectie, maar de v v d heeft er geen problemen 
mee. Integendeel, deze partij is juist voorstander van vroege selectie van de meest 
begaafde leerlingen (selection des meilleurs). Het cda, dat het beleid rond uitstel van 
selectie in de jaren zeventig en tachtig nog volop steunde, nam daar in de afgelopen 
twee decennia afstand van. Deze partij legt meer prioriteit bij de zorg voor individuele 
leerlingen (‘weer samen naar school’, passend onderwijs) dan bij het verminderen van 
achterstanden van leerlingen uit sociale achterstandsgroepen.
In het georganiseerde onderwijsveld maakte de a bop zich sterk voor uitstel van selectie. 
In het basisonderwijs is men van oudsher gewend aan grote verschillen in capaciteiten 
binnen de leerlingenpopulatie. Dat wil overigens niet zeggen dat men ook goed met 
die verschillen kan omgaan, zo blijkt ieder jaar weer uit het Onderwijsverslag van de 
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 inspectie. Het ngl verzette zich daarentegen heftig tegen uitstel van selectie. In het 
voortgezet onderwijs is het vanwege de niveaudifferentiatie tussen schoolsoorten 
gebruikelijk les te geven aan groepen leerlingen die qua capaciteiten niet al te veel 
uiteenlopen. Met homogene groepen kunnen leraren hun opdracht (leerlingen voor-
bereiden op het eindexamen) ook het beste realiseren. Organisaties van schoolbesturen 
waren vooral betrokken bij de fusies en opereerden daarbij meer vanuit strategische 
dan ideologische motieven. Schoolleiders stelden zich eveneens pragmatisch op: ze 
voerden de basisvorming zo veel mogelijk beleidsarm in. Organisaties van ouders speel-
den bij de beleidsvorming nauwelijks een rol. Dat hangt waarschijnlijk deels samen 
met hun inbedding in de verschillende koepelorganisaties (zuilen), waarin de invloed 
van organisaties van schoolbesturen en docenten veel groter is. Daar komt echter bij 
dat de belangen van ouders duidelijk uiteenlopen. Kinderen met voldoende capacitei-
ten, maar ontoereikende schoolprestaties vanwege taalachterstanden (kinderen van 
migranten) of een tragere ontwikkeling (jongens) hebben belang bij uitstel van selectie, 
bijvoorbeeld in de vorm van een schakelklas of een brugklas mavo/havo. De wat lager 
opgeleide ouders worden in het proces van beleidsvorming over het algemeen slecht 
vertegenwoordigd. Hoogopgeleide ouders hebben in de regel een voorkeur voor catego-
rale scholen (gymnasia) of smalle havo/vwo-scholengemeenschappen. Zij weten meestal 
uitstekend voor hun belangen op te komen, bijvoorbeeld via vorming van een tijdelijke 
actiegroep (categorale gymnasia), en vinden bij scholen en schoolbesturen vaak ook 
makkelijker een luisterend oor dan laagopgeleide ouders.

Hoe verliep het beleidsvormingsproces?
Diverse instanties uit de beleidarena, zoals de Onderwijsraad, waarschuwden dat de 
beleidsvoornemens feitelijk onuitvoerbaar waren. Toch keurde het parlement het wets-
voorstel uiteindelijk goed. De coalitiepartijen (cda, PvdA) waren gebonden aan het 
regeerakkoord. Andere partijen waren de langdurige discussie over de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs duidelijk zat: er moest nu eindelijk maar eens een besluit worden 
genomen.
Het onderwijsveld zag van meet af aan niets in een gemeenschappelijke basisvorming 
voor alle leerlingen van lbo tot en met vwo. De basisvorming werd door dan ook beleids-
arm ingevoerd: scholen deden alleen wat wettelijk verplicht was. In 1999 deed de Inspec-
tie van het Onderwijs een evaluatieonderzoek naar de basisvorming. Zij constateerde dat 
het peil van het onderwijs was gestegen en dat het moment van studie- en beroepskeuze 
was uitgesteld. Dat positieve oordeel werd door de Onderwijsraad echter bestreden.
Tijdens het tweede paarse kabinet (1998-2002) werd de basisvorming op diverse punten 
aangepast. In 2003 werd de term ‘basisvorming’ vervangen door ‘onderbouw’. In 2006 
verscheen een nieuwe regeling voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in het 
Staatsblad. In de periode tussen de invoering van de basisvorming (1993) en de start van 
de nieuwe regeling voor de onderbouw (2006) richtte het beleidsvormingsproces zich 
vooral op het oplossen van de problemen die de basisvorming in de dagelijkse school-
praktijk had opgeroepen.
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Uitstel van selectie opnieuw op de agenda
In 2008 verscheen het stelselkenmerk van de vroege selectie opnieuw op de politieke 
agenda. Ditmaal werd de aandacht voor het onderwerp ingegeven door een aantal publi-
caties van de oeso. Deze internationale organisatie doet regelmatig internationaal 
vergelijkend onderzoek waarin een verband wordt gelegd tussen kenmerken van onder-
wijsstelsels in verschillende landen en de onderwijsprestaties die landen leveren. Daarbij 
stelde de oeso in verschillende publicaties ook het vroege selectiemoment in landen 
als Nederland en Duitsland aan de orde. Die vroege selectie zou de kansen van kinderen 
uit lagere sociale milieus in de weg staan. De gegevens over Nederland bevestigden dat 
verband in 2005 overigens niet. In 2007 bracht de oeso een internationaal vergelijkende 
studie over het hoger onderwijs uit waarin het negatieve effect van vroege selectie voor 
kinderen uit achterstandsgroepen wederom aan de orde werd gesteld.
Die bevinding en de reacties erop waren voor minister Plasterk (PvdA) aanleiding om 
in 2008 het vroege selectiemoment opnieuw te agenderen, zij het op een zeer terug-
houdende en voorzichtige wijze. Hij vroeg advies aan de Onderwijsraad. In het in 2010 
uitgebrachte advies gaf deze duidelijk aan geen voorstander te zijn van een verplicht 
uitstel voor iedereen.

Resultaat van de beleidsvorming over het vroege selectiemoment
Terugkijkend moet worden vastgesteld dat een verplicht uitstel van selectie voor alle 
leerlingen eigenlijk alleen door de PvdA werd bepleit. cda en v v d zetten liever andere 
beleidsinstrumenten in om de kansen voor kinderen uit minder bevoorrechte milieus 
te verbeteren, zoals een aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, 
verbeteringen in de doorstroommogelijkheden en mogelijkheden om opleidingen te 
stapelen. Het georganiseerde onderwijsveld was, met uitzondering van de a bop, even-
min voorstander van uitstel van selectie voor alle leerlingen. Ook de Onderwijsraad ziet 
veel meer in verbeteringen binnen het bestaande stelsel (zoals vroege signalering en 
bestrijding van achterstanden in het basisonderwijs, dakpanklassen mavo/havo, ver-
betering van doorstroommogelijkheden) dan in een verplicht uitstel voor iedereen. Het 
beoogde uitstel van selectie voor alle leerlingen werd de afgelopen twintig jaar niet gere-
aliseerd. In de volgende paragraaf wordt de stelling betrokken dat er, als neveneffect van 
andere beleidsontwikkelingen, eerder sprake is van het tegendeel.

9.8.2 Inhoud en resultaten van het beleid gericht op uitstel van vroege selectie

Vroege selectie: stelselkenmerk of stelselprobleem?
Het vroege selectiemoment is een stelselkenmerk waarvan het belang uitsluitend door 
vergelijking met andere onderwijsstelsels kan worden vastgesteld. Voorstellen om 
het eerste selectiemoment in het onderwijs (bij de overgang van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs) enkele jaren uit te stellen worden dan ook vrijwel altijd 
be argumenteerd met gegevens over de betere onderwijsprestaties van leerlingen uit 
lagere sociale milieus in landen die later selecteren.
Goede praktijken in andere landen dienden al eerder, en ook voor andere onder-
wijssectoren, als voorbeeld. Zo stonden Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten 
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 achtereenvolgens model voor een meer geïntegreerde structuur van het voortgezet 
onderwijs (Zweden; middenschoolplannen), voor dualisering van het beroepsonderwijs 
(Duitsland; uitbreiding van het duale leren, meer beroepspraktijkvorming), voor de 
vorming van regionale opleidingencentra (roc) (Verenigde Staten; community colleges) 
en voor de inrichting van het hoger onderwijs (Angelsaksische landen waaronder de vs; 
bachelor-masterstructuur).
De oeso wees de afgelopen jaren herhaaldelijk op de negatieve effecten van de vroege 
selectie in Nederland voor kinderen uit lagere sociale en allochtone milieus. Zij zouden 
door die vroege selectie minder kansen hebben op deelname aan het hoger onderwijs. 
Bij stelsel- en prestatievergelijkingen tussen landen doet zich echter het probleem voor 
dat verschillen in maatschappelijke context (immigratiestromen en de samenstelling 
van de bevolking) en in andere kenmerken van het onderwijs (het opleidingsniveau en 
de kwaliteit van leraren) meestal buiten beschouwing blijven. Dergelijke kenmerken 
verklaren de waargenomen prestatieverschillen waarschijnlijk beter dan het moment 
van eerste selectie.
Het vroege selectiemoment bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs 
is hooguit een van de factoren die een rol spelen bij het realiseren van gelijke kansen. 
Hieronder komen enkele factoren aan de orde waarschijnlijk meer invloed hebben op de 
kansen van kinderen uit lagere sociale milieus.

Verschil in aanpak tussen het basis- en het voortgezet onderwijs
Problemen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden 
niet opgelost door alleen de structuur en inhoud van het voortgezet onderwijs te veran-
deren. Het verschil in aanpak tussen het basis- en het voortgezet onderwijs vormt bij de 
overgang een belangrijker knelpunt. Het basisonderwijs is sterk ontwikkelingsgericht, 
en kende tot voor kort zeer globale kerndoelen die geen inzicht geven in het niveau dat 
uiteindelijk moet worden bereikt. Als gevolg daarvan zijn de prestatieverschillen tussen 
leerlingen aan het eind van het basisonderwijs groot. Op dergelijke grote verschillen in 
kennis en vaardigheden kan het voortgezet onderwijs alleen maar voortbouwen door 
sterk naar niveau te differentiëren. Die niveaudifferentiatie vindt in het voortgezet 
onderwijs niet binnen, maar tussen scholen plaats en hangt ook samen met het feit dat 
het voortgezet onderwijs, anders dan het basisonderwijs, sterk leerstofgericht is. De 
verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs richten zich naar de eisen van 
het vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo), die tot uitdrukking komen in de exameneisen.
De ontwikkelingsgerichte werkwijze in het basisonderwijs staat, bij afwezigheid van 
duidelijk gedefinieerde eindniveaus, een goede aansluiting op de verschillende school-
soorten in het voortgezet onderwijs in de weg. De invoering van referentieniveaus voor 
rekenen en taal is in dit verband een stap in de goede richting.

Verborgen selectie in het basisonderwijs
Een andere factor die van invloed is op de kansen van kinderen uit lagere sociale milieus 
is het gedrag van leraren en ouders. Leerkrachten in het basisonderwijs hebben vaak 
niet zulke hoge verwachtingen van kinderen uit achterstandsgroepen. Om het onder-
wijs voor deze kinderen leuk te houden leggen ze de lat vaak al bij voorbaat wat lager. 
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 Kinderen uit lagere sociale milieus krijgen soms ook een lager schooladvies dan ze zou-
den aankunnen (verborgen selectie). Voor kinderen uit autochtone achterstandsmilieus 
komt daar nog bij dat ook de ouders weinig ambitie tonen als het gaat om de school-
carrière van hun kinderen (zelfselectie). Vaak zijn de ouders zelf zonder diploma van 
school gegaan en gewend geraakt te leven van een uitkering. Bij allochtone ouders ligt 
dat anders. Zij hebben vaak (te) hoge verwachtingen van hun kinderen (die moeten dok-
ter of advocaat worden). Allochtone ouders zijn echter vaak slecht op de hoogte van de 
inrichting van het onderwijsstelsel en van de eisen die in de verschillende schoolsoorten 
binnen het voortgezet onderwijs worden gesteld.

Gebrek aan consistentie en gerichtheid in het onderwijsachterstandenbeleid
Een derde probleem bij het realiseren van gelijke kansen heeft te maken met de 
wisselvalligheid in het beleid dat de afgelopen twintig jaar is gevoerd om onderwijs-
achterstanden in het basisonderwijs te verminderen. De onderwijsachterstanden van 
kinderen uit lagere sociale en allochtone milieus zijn daardoor minder afgenomen dan 
bij een consistentere en meer gerichte aanpak mogelijk was geweest. Verbetering van de 
startpositie en een duidelijk op achterstandsgroepen gerichte aanpak bieden vermoe-
delijk een beter perspectief op het realiseren van gelijke kansen voor kinderen uit lagere 
sociale milieus dan uitstel van selectie.

Averechtse effecten van beleid
Het beleid dat begin jaren negentig werd ingezet om uitstel van studie- en beroepskeuze 
en daarmee uitstel van selectie te bewerkstelligen blijkt twintig jaar later een drietal 
averechtse effecten te hebben opgeleverd. Het vernieuwingsbeleid in het voortgezet 
onderwijs heeft niet tot uitstel van selectie, maar juist tot een scherpere selectie bij de 
overgang naar het voortgezet onderwijs geleid. Als gevolg van de vernieuwingen in de 
bovenbouw van het vmbo en de havo en het vwo, en de daardoor ontstane tweedeling 
tussen vmbo aan de ene en havo/vwo aan de andere kant, werd het keuzemoment op 
twaalfjarige leeftijd nog belangrijker dan het in de jaren daarvoor al was. De invloed van 
de Cito-score werd groter. Die ontwikkeling werd mede veroorzaakt door het feit dat 
de druk op scholen voor voortgezet onderwijs om goede rendementcijfers te laten zien 
sinds het eind van de jaren negentig sterk is toegenomen. De selectie op twaalfjarige 
leeftijd is door al deze ontwikkelingen alleen maar scherper geworden.
Met de vorming van vakcolleges, die in 2007 van start ging, werd een ontwikkeling inge-
zet die haaks staat op de oorspronkelijke gedachte van uitstel van studie- en beroeps-
keuze die aan de basisvorming ten grondslag lag. Na de invoering van de basisvorming 
was het beleid er lange tijd op gericht de beroepsvoorbereiding zo veel mogelijk weg 
te halen uit het voortgezet onderwijs en door te schuiven naar het vervolgonderwijs. 
Motivatieproblemen bij jongeren waren aanleiding om ervaringen met of in de beroeps-
praktijk weer in het voortgezet onderwijs toe te laten, eerst in de bovenbouw (leerjaar 
3 en 4) van het vmbo (werkplekkenstructuur, leerwerktrajecten) en later, met de start 
van de Vakcolleges Techniek en Zorg, ook in de eerste twee leerjaren van het voortgezet 
onderwijs.
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De invoering van de basisvorming ging gepaard met een fusieoperatie die moest leiden 
tot de vorming van brede scholengemeenschappen waarin zowel het algemeen voort-
gezet onderwijs als het voorbereidend beroepsonderwijs was vertegenwoordigd. De met 
deze fusie gepaard gaande schaalvergroting werd mede bevorderd in verband met de van 
overheidswege gewenste autonomievergroting voor scholen. Deze ontwikkeling werd 
in 1996 bezegeld met de invoering van lumpsumbekostiging, die de scholen meer vrije 
beleidsruimte en de overheid meer greep op de uitgavenontwikkeling bood. De ontwik-
keling naar meer marktwerking in het onderwijs, die eind jaren negentig werd ingezet, 
leidde er echter toe dat besturen van brede scholengemeenschappen de verschillende 
schoolsoorten, en met name de beroepsgerichte leerwegen uit het vmbo, steeds vaker 
in aparte vestigingen gingen onderbrengen. Daardoor nam de segregatie naar sociaal 
milieu toe, terwijl het juist de bedoeling van de invoering van de basisvorming was 
om alle leerlingen ongeacht hun sociale herkomst zo veel mogelijk binnen dezelfde 
school(vestiging) op te vangen.

Noten

1 Tijdens het jaarlijkse hbo -congres.

2 Beide ouders hebben ten hoogste een lbo-opleiding voltooid.

3 Actieplan ‘Basis voor presteren’ (po), Actieplan ‘Beter presteren: opbrengstgericht en ambitieus’ (vo) 

en Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’ (mbo).




