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Hoofdstukk drie 

Hett Nederlandse onderwijsbeleid 

3.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is beschreven hoe uit veel onderzoek blijkt dat er in Nederland sprake 
iss van een verschuiving van een reproducerend naar een mobiliserend onderwijssysteem. Het 
belangg van toegeschreven kenmerken van het ouderlijk milieu is afgenomen ten gunste van 
verworvenn kenmerken als motivatie en ambitie. Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de vraag in 
hoeverree het onderwijs gebruikt is om maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden en de 
invloedd van het ouderlijk milieu te verminderen. 

Dee opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Eerst zal kort uitgelegd worden hoe Nederland 
alss verzorgingsstaat getypeerd kan worden en welke rol het onderwijs hierin speelt. Na de 
besprekingg van het nationale onderwijsbeleid, wordt ingezoomd op de twee onderscheiden 
territorialee kaders. Hierbij zal bekeken worden in hoeverre het onderwijsbeleid gericht is op 
hett verminderen van de mogelijk negatieve invloeden vanuit de buurt en regio. Hierbij zal het 
onderwijsbeleidd integraal beschreven worden voor de twee onderscheiden schaalniveaus regio 
enn buurt. Het gaat in dit hoofdstuk om een algemene beschouwing, die in hoofdstuk vijf nader 
uitgewerktt zal worden voor de situatie in de twee onderzoeksgebieden Amsterdam en 
Enschede. . 

3.22 De verzorgingsstaat Nederland 

Dee Nederlandse verzorgingsstaat wordt gekenmerkt door een groot aantal instrumenten 
(belastingwetgeving,, uitkeringen en subsidies) die leiden tot een herverdeling van inkomens 
(Musterdd & Ostendorf, 1994), Reeds in de tweede helft van de negentiende eeuw kan 
voorzichtigg gesproken worden over de opkomst van de verzorgingsstaat. De ontwikkeling van 
dee Nederlandse verzorgingsstaat als een nationaal en uniform systeem is echter pas na de 
tweedee wereldoorlog goed op gang gekomen. Voor die tijd was veel verzorging in handen van 
particulieree organisaties. (Bescheiden) overheidssteun vormde het allerlaatste redmiddel en 
kwamm pas aan de orde als hulp van kerken, verenigingen en particulieren onvoldoende was 
geblekenn (Wilterdink & Van Heerikhuizen, 1993). De overgang van een op 
levensbeschouwelijkee grondslag gebaseerde verzorging door particuliere organisaties naar een 
algemene,, anonieme, neutrale, door de overheid gevoerde verzorging heeft volgens Zijderveld 
(1995)) om de volgende redenen plaatsgevonden: ten eerste door de welvaartsstijging in de 
jarenn zestig, ten tweede doordat de verzuiling als middel voor emancipatie niet meer nodig 
was,, ten derde door de anti-autoritaire houding van de naoorlogse generatie, ten vierde door 
dee opkomst van de media en in het bijzonder de televisie, waardoor mensen beelden van 
buitenn hun eigen cultuur zagen, ten vijfde door een toename van de geografische mobiliteit en 
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tenn zesde, deels als een resultaat van de andere ontwikkelingen, door de afname van het 

kerklidmaatschap,, waardoor mensen buiten de traditionele zuilen om verzorging nodig 

hadden.. Kenmerkend voor de Nederlandse situatie is overigens dat er nog steeds relatief veel 

betekeniss aan het maatschappelijk middenveld wordt gehecht. Veel verzorging wordt 

uitgevoerdd door formeel particuliere organisaties die in een wettelijk kader zijn ingepast en 

diee van de overheid subsidies of gelden uit wettelijk verplichte verzekeringen ontvangen. In 

ditt kader komen bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs, stichtingen voor maatschappelijk werk, 

ziekenfondsen,, bedrijfsverenigingen en woningcorporaties naar voren. 

Hoewell  er de laatste jaren flink het mes is gezet in de uitgebreide verzorgingsstaat van de 

jarenn zestig en zeventig, is de situatie in Nederland in vergelijking met andere landen nog 

altijdd redelijk rooskleurig te noemen. In een land als de Verenigde Staten zijn aspecten zoals 

inkomen,, huisvesting, segregatie, onderwijsparticipatie en arbeidsmarktparticipatie nauw met 

elkaarr verbonden. In verzorgingsstaten waar de overheid een veel intensiever rol speelt - zoals 

inn de meeste Europese landen - is dit verband tussen inkomen en sociale participatie zwakker 

(Musterd,, 1996). De in het vorige hoofdstuk besproken invloed van de buurt is met name 

gebaseerdd op buitenlandse (en dan vooral Amerikaanse) theorieën. De situatie in de 

Nederlandsee steden is echter door de aard van de verzorgingsstaat heel anders vergeleken met 

diee in de Verenigde Staten. Zeer omvangrijke concentraties van kansarmoede zijn vooralsnog 

niett te vinden (Musterd, Ostendorf & Deurloo, 1999). Men kan daarom veronderstellen dat de 

inn het vorige hoofdstuk geponeerde opvattingen over de invloed van de buurt en regio in 

Nederlandd veel minder relevant zijn. 

Voorr zover er echter in Nederland wel sprake is van angst voor "Amerikaanse toestanden" 

(maatschappelijkee isolatie, deprivatie, de vorming van een permanente onderklasse, 

structurelee werkloosheid en het gebrek aan sociale stijging) wordt in het beleid sterk de 

nadrukk gelegd op opleiding en onderwijs. Het onderwijs vult immers een belangrijk deel van 

dee periode die voorafgaat aan deelname aan de arbeidsmarkt en het is bovendien een publieke 

voorziening.. In het onderwijs kan dus geprobeerd worden iedereen gelijke kansen te geven. 

Dee achterliggende gedachte is dat ongelijkheden op het gebied van onderwijs eerder te 

verhelpenn often minste te sturen zijn dan ongelijkheden op de arbeidsmarkt. 

3.33 Onderwijsbeleid op nationaal niveau 

Inn het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de opvattingen over het onderwijs grofweg 

verdeeldd kunnen worden tussen een mobiliserende rol met als gevolg sociale mobiliteit 

enerzijdss en een reproducerende rol met als gevolg sociale polarisatie anderzijds. In het eerste 

gevall  functioneert het onderwijs als middel om sociale ongelijkheid tegen te gaan en worden 

positiess op basis van eigen verdiensten verdeeld. In het tweede geval functioneert het 

onderwijss als doorgeefluik van bestaande structuren en worden ongelijke kansen bevestigd en 

somss zelfs vergroot. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de mobiliserings-

theoriee op meer steun kan rekenen dan de reproductietheorie (Dronkers & De Graaf, 1995). 

Redenn om nu nader het nationale onderwijsbeleid te bekijken zoals dat sinds de vorige eeuw 
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gevoerdd is en dat in de loop der tijd steeds meer gericht is om de mobiliserende rol van het 

onderwijss te versterken. 

Voordatt de Bataafse Republiek werd opgericht in 1796, stonden de meeste scholen onder 

toezichtt van kerken of plaatselijke overheden. Deze scholen voorzagen in onderwijs voor 

kinderenn uit de lagere sociale klassen. Kinderen uit meer bevoorrechte milieus kregen eerst 

enkelee jaren huisonderwijs en gingen daarna naar particuliere scholen. De vorming van de 

Bataafsee Republiek leidde tot een vergaande centralisering van de staat en maakte het 

mogelijkk om één beleid te voeren en het onderwijssysteem te unificeren fWilterdink & Van 

Heerikhuizen,, 1993). Er kwam zodoende gelijkheid in het aantal en soort vakken dat gevolgd 

moestt worden en er werden gelijke eisen aan het onderwijzend personeel gesteld. Het 

bevorderenn van integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen was een belangrijke 

overwegingg bij het invoeren van dit onderwijssysteem. "Door de zedelijke verheffing van het 

volkvolk en door het aanleren van ijver en discipline zou onderwijs een bijdrage kunnen leveren 

aanaan de vorming van de natie" (Wilterdink & van Heerikhuizen, 1993, p. 350). Het bijbrengen 

vann kennis werd gelijkgesteld aan de verbreiding van christelijke en maatschappelijke 

deugden.. Zo hoopte men door middel van het onderwijs de armoede te kunnen bestrijden. 

Armoedee werd namelijk niet als een gevolg van economische tekortkomingen gezien, maar 

alss het gevolg van zedeloosheid en gebrek aan zelfdiscipline. Inderdaad zonden meer ouders 

hunn kinderen naar school. Het ging echter in hoofdzaak om kinderen uit lagere milieus. De 

kinderenn uit de hogere standen bleven privé-onderwijs krijgen. Overigens bleef tot het einde 

vann de negentiende eeuw het schoolverzuim nog erg groot, omdat het inkomen van de 

kinderenn niet gemist kon worden. 

Mett de industrialisatie en de opkomst van allerlei nieuwe beroepen, werd de noodzaak 

voorr het volgen van onderwijs dringender. Opleiding werd steeds belangrijker in plaats van 

afkomst,, geërfd bezit of ambachtelijke vaardigheden. Dit gold voor zowel de hogere als de 

lageree standen. Toch is de koppeling onderwijsparticipatie en industrialisatie niet geheel 

duidelijk.. Veel vaardigheden konden immers beter in de praktijk dan op school geleerd 

worden.. Het verbod op de kinderarbeid zal dan ook een positieve invloed hebben gehad op de 

participatie.. In 1901 voerde men de zesjarige Leerplichtwet in. Inmiddels gingen al zoveel 

kinderenn naar school, dat dit nauwelijks tot een uitbreiding van het aantal leerlingen leidde. 

Tott 1850 werden de openbare scholen door de overheid gefinancierd, terwijl de bijzonde-

ree scholen uit particuliere middelen (bijvoorbeeld schoolgeld) betaald werden. Hoewel het 

lesprogrammaa niet erg verschilde, kwamen de kinderen van de bijzondere scholen veelal uit 

dee hogere milieus. Ongeveer twintig procent van de kinderen die een school bezochten, ging 

naarr een bijzondere school. In 1857 werd het geven van godsdienstlessen op openbare scholen 

verboden.. Dit leidde in de jaren erna tot het oprichten van een groot aantal godsdienstige 

scholenn door rooms-katholieken en protestanten, met name gereformeerden. Deze bijzondere 

scholenn dienden toegankelijk te zijn voor alle kinderen, behorend tot een bepaald 

kerkgenootschap,, dus niet alleen voor de hogere of juist lagere standen. Het oprichten van 

eigenn scholen kan gezien worden als onderdeel om de emancipatie van katholieken en 

gereformeerdenn te bevorderen. De stichting van eigen universiteiten als de Vrij e Universiteit 
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inn Amsterdam in 1880 en (later) de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 geldt als de 
bekroningg van deze ontwikkeling. In menig gezin stond een busje op de schoorsteenmantel 
omm te sparen voor deze universiteiten. Regelmatig werden er collecten gehouden om de 
bekostigingg te financieren, zoals de jaarlijkse Radboudcollecte in de rooms-katholieke kerken 
(Informatiegidss Katholieke Universiteit Nijmegen, 1998). 

Tochh waren de eigen scholen niet volstrekt autonoom. Integendeel, in de loop van de 19e 

eeuww werd het toezicht op deze scholen door de overheid steeds sterker. Er werden bepaalde 
eisenn gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs, aan het opleidingsniveau van de onderwijzers 
enn aan de materiële voorzieningen (Wilterdink & Van Heenhuizen, 1993). Hier stonden echter 
geenn financiële middelen in de vorm van subsidiëring tegenover. Dus betaalden kerkelijke 
ouderss via het belastingstelsel indirect wel voor de openbare scholen, maar moesten ze hun 
eigenn scholen zelf bekostigen. Zo ontstond de schoolstrijd, die gericht was op volledige 
subsidiëringg van de bijzondere scholen met een minimale overheidsbemoeienis. In 1920 
werdenn de schooltypen in financieel opzicht inderdaad gelijkgesteld (de zogenaamde 
pacificatie).pacificatie). Dit betekende in de praktijk dat elke gulden die de overheid aan haar eigen 
scholenn besteedde, ook door de bijzondere scholen geclaimd kon worden. 

Inn de opbouw van het onderwijs in de negentiende eeuw werd weinig rekening gehouden met 
dee mogelijkheid van sociale mobiliteit en naar gelijkheid van kansen werd al helemaal niet 
gestreefd.. Sinds 1861 waren er ambachtsscholen, bedoeld voor de (weinige) arbeiderskinderen 
diee naar het voortgezet onderwijs gingen. Voor kinderen van kleine middenstanders en boeren 
werdenn tweejarige burger dag- en avondscholen opgericht. Voor de (hogere) middenklasse 
werdd de Hogere Burger School opgericht, onderverdeeld in een driejarige en vijfjarige 
opleiding.. De top werd gevormd door de gymnasia, bedoeld als voorbereiding op een 
universitairee studie. De gymnasia werden vrijwel uitsluitend bezocht door leerlingen uit de 
maatschappelijkee bovenlaag (Wilterdink & Van Heerihuizen, 1993). Aanvankelijk werden al 
dezee schooltypen door voornamelijk jongens bezocht. Meisjes gingen niet naar school of 
gingenn naar de huishoudschool, waarvan de eerste - De Haagsche Kookschool - in 1887 werd 
opgericht.. Wel gingen meisjes relatief vaak naar beroepsgerichte opleidingen als de verpleeg-
steropleidingg of de kweekschool. Vanaf de eerste helft van deze eeuw gingen meisjes ook 
steedss vaker naar de overige schooltypen. De stratificatie naar welstand bleef echter tot na de 
Tweedee Wereldoorlog in stand. 

Mett name sinds de jaren zestig - de tijd van democratisering van de samenleving en anti-
autoritairee opvattingen - zijn er daarom veel pogingen ondernomen om het onderwijs gelijker 
tee maken, met als meest ingrijpende wijziging de invoering van de Mammoetwet in 1968. 
Dezee Wet op het Voortgezet Onderwijs kan gezien worden als een belangrijke poging om het 
middelbaree onderwijs zo breed toegankelijk mogelijk te maken. De bedenker van deze wet, 
ministerr Cals, stond een tweetal doelstellingen voor ogen. Allereerst moest door de invoering 
vann de brugklas de scherp sociaal selectieve overgang van lagere naar middelbare school 
verdwijnen.. Leerlingen hadden zodoende nog een jaar extra de tijd om tot een verantwoorde 
keuzee te komen. Ten tweede moest het aanbod van de scholen zo breed mogelijk zijn; dit 
betekendee dat zowel het lager beroepsonderwijs als het gymnasium in één gebouw 
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ondergebrachtt diende te worden. Dit leidde tot een groot aantal fusies en invoering van 

nieuwee schooltypen als mavo, havo en vwo, die de schooltypen ulo, mulo, mms en hbs 

vervingenn (figuur 3.1). 

Figuurr 3.1 Overzicht middelbaar en tertiair onderwijs na de Mammoetwet (1968)' 

vwo o 

Err kwam bovendien de mogelijkheid om te stapelen: na afronding van bijvoorbeeld een mavo-

opleidingg kon men naar de havo. Zo moest voorkomen worden dat een eenmaal gemaakte 

keuzee gelijk tot eindonderwijs zou leiden. Er zijn dus zoveel mogelijk drempels geslecht die 

socialee mobiliteit via het onderwijs in de weg zouden kunnen staan. De invoering van de 

Mammoetwett is mede tot stand gekomen door de onderzoeksresultaten uit het 

"Talentenproject""  van de Leidse socioloog Van Heek. Hierin stelde hij dat er in Nederland 

veell  talent werd verspild, doordat slimme kinderen uit lagere milieus niet werden 

gestimuleerdd verder te leren. Hij gaf daarvoor tien visies, die een combinatie vormen van 

verklaringenn en oplossingen (Van Heek, 1968). Opvallend is dat ruimtelijke verklaringen 

hierbijj  ontbreken. Van Heek erkende regionale verschillen, maar deze vloeiden volgens hem 

voortt uit regionale verschillen in de samenstelling van de bevolking naar beroepsgroepen. Van 

Heekk was al sinds de jaren veertig bezig met onderzoek naar het verband tussen sociale 

stratificatiee en onderwijs. Het motief voor dit onderzoek formuleerde hij zo: "Immers uit een 

oogpuntoogpunt van sociale rechtvaardigheid en doelmatigheid is het gewenst, dat wij inzicht krijgen 

inin de factoren, welke de op- en neerwaartse loopbaan van het individu in onze hedendaagse 

samenlevingsamenleving bepalen, zodat het vraagstuk kan werden onderzocht in hoever de daartoe meest 

begaafdenbegaafden gelegenheid krijgen de verschillende taken te verrichten die het maatschappelijke 

levenleven stelt" (Peschar & Wesselingh, 1985, p. 315). Het principe gelijkheid van kansen werd 

eenn officieel beleidsdoel. Dit beleid diende zoals Van Heek al aangaf om twee redenen plaats 

tee vinden. Aanvankelijk stond het efficiencybeginsel centraal: ten behoeve van de economi-

schee ontwikkeling en de wederopbouw diende zoveel mogelijk talent benut te worden. De 

11 Per 1 augustus 1999 zijn het vbo en de mavo samengevoegd tot vmbo: het voorbereidend 
middelbaarr beroepsonderwijs. Hierbij worden vier leerwegen onderscheiden. In aflopende graad van 
moeilijkheidd zijn dit een theoretische (mavo), een gemengde (min of meer mavo met enige praktische 
componenten),, een kaderberoepsgerichte (vbo) en een basisberoepsgerichte (ivbo) leerweg. 
Aangezienn het onderzoek voor de invoering van het vmbo heeft plaats gevonden, wordt de situatie 
vann voor 1 augustus 1999 als uitgangspunt genomen. 

VBO O 

MBO O 

MAVO O 

HBO O 

Brugklas s 

W O O 

HAVO O 

R s tt icr\nHar\Afi ic 
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samenlevingg zou het zich niet kunnen veroorloven om veel talent verborgen te houden. Later 

verschooff  het accent richting het rechtvaardigheidsbeginsel: het talent en niet de afkomst 

diendee bepalend te zijn voor het te volgen onderwijs. Begaafdheid valt in beginsel niet samen 

mett het behoren tot een bepaalde sociale klasse. Het onderwijs zou volgens Van Heek dus een 

sterkee mobiliserende functie moeten hebben. 

Niett alleen organisatorisch moesten er maatregelen genomen worden om de deelname 

aann het onderwijs te vergroten, ook in financieel opzicht diende de toegankelijkheid vergroot 

tee worden. Het volgen van onderwijs kost nu eenmaal geld. Ten eerste zijn er directe kosten, 

zoalss het school- of collegegeld, de ouderlijke bijdrage, boeken en andere materialen. Ten 

tweedee moet men in de periode dat men onderwijs volgt voorzien in het levensonderhoud. Na 

dee leerplichtige leeftijd moet bovendien afgewogen worden in hoeverre de toekomstige 

opbrengstenn van verder studeren opwegen tegen de onmiddellijke opbrengsten van het 

verrichtenn van betaalde arbeid (de opportuniteitskosten). Ten derde zijn de financiële 

middelenn ook van invloed op de materiële omstandigheden in het gezin, zoals de huisvesting 

enn de beschikking over een eigen kamer (Dronkers & De Graaf, 1995). 

Veell  beleid is daarom gericht op het slechten van financiële drempels. Uitgebreide 

regelingenn op het gebied van kinderbijslag en studiefinanciering zijn ingesteld. Veel scholen 

kennenn een tegemoetkoming in de studiekosten en vragen aan ouders met lage inkomens 

minderr of geen schoolgeld. Deze regelingen hebben zowel de directe kosten als de 

opportuniteitskostenn van het volgen van onderwijs sterk doen dalen. Ook de spreiding van 

onderwijss over het land - hier wordt in paragraaf 3.5 nader op teruggekomen - betekende een 

verlagingg van de kosten. Jongeren hoefden immers niet meer ver van huis een opleiding te 

volgenn en konden in principe thuis blijven wonen. De welvaartsgroei heeft er verder voor 

gezorgdd dat de huisvesting sterk verbeterd is en dat de lasten die ouders zelf nog moeten 

dragenn voor het onderwijs aan hun kinderen relatief kleiner zijn geworden. Deze ontwikkeling 

iss versterkt door de afname van de gemiddelde gezinsgrootte, waardoor ouders voor minder 

kinderenn een opleiding moeten bekostigen. Dronkers & De Graaf veronderstellen daarom dat 
ilil dede financiële mogelijkheden van ouders in tegenstelling tot vroeger geen grote betekenis 

meermeer spelen in de onderwijsloopbanen van de kinderen " (Dronkers & De Graaf, 1995, p. 52). 

Tochh bleek in de jaren zeventig, ondanks de organisatorische en financiële ingrepen, de 

ongelijkheidd hardnekkig voort te duren. In grote lijnen had de kloof tussen zesde klas lagere 

schooll  en eerste klas voortgezet onderwijs zich verplaatst naar de "uitstroomprofielen" van de 

brugklass (Van der Velden, 1991). Arbeiderskinderen gingen naar het lbo of de mavo, kinderen 

uitt de middelbare en hogere milieus naar de havo of het vwo. Men richtte zich daarom op het 

basisonderwijs.. Daar zou de basis voor de sociale ongelijkheid worden gelegd, die door zou 

werkenn in het hele verdere leven. Bovendien richtte het beleid zich meer dan voorheen op het 

versterkenn van de culturele hulpmiddelen om succesvol aan het onderwijs deel te nemen. Met 

behulpp van het Onderwijsstimuleringsbeleid (1974) trachtte men de kansen van autochtone 

arbeiderskinderenn te verbeteren (zie voor een overzicht van dit beleid: Mulder, 1996). Door de 

instroomm van allochtone leerlingen in de tweede helft van de jaren zeventig veranderde de 

problematiekk van veel scholen aanzienlijk. De faciliteiten die scholen kregen op grond van het 

Onderwijsstimuleringsbeleidd bleken al snel onvoldoende. "Min of meer ad hoc worden er 
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maatregelenmaatregelen genomen en middelen beschikbaar gesteld om de ergste knelpunten ten aanzien 

vanvan het onderwijs aan culturele minderheden op te lossen. Van een coherent 

minderhedenbeleidminderhedenbeleid is nog geen sprake, voornamelijk vanwege de 'tijdelijkheidsgedachte': de 

overheidoverheid gaat ervan uit dat het verblijf van de migranten tijdelijk is en dat zij na verloop van 

tijdtijd  weer zullen terugkeren naar hun herkomstland" (Mulder, 1996, p. 7). Het inzicht dat de 

migratiee niet van tijdelijke aard was, resulteerde rond 1980 in de invoering van het Culturele 

Minderhedenbeleid.. Dit beleid stond echter grotendeels los van het Onderwijsstimulerings-

beleid.. Omdat inmiddels ook al werd gewerkt aan de nieuwe Wet op het Basisonderwijs, 

bestondd er behoefte aan integratie van de afzonderlijke maatregelen en stukjes deelbeleid voor 

dee verschillende soorten achterstandsgroepen. In 1985 werd, tegelijkertijd met de invoering 

vann de basisschool, het Onderwijsvoorrangsbeleid (O VB) geïntroduceerd. Het O VB had en 

heeftt als doelstelling om de onderwijsachterstand tengevolge van economische, sociale en 

culturelee factoren te verminderen (Mulder, 1996). Het OVB maakt gebruik van "gewichten". 

Bijj  het tellen van het aantal leerlingen op een school krijgen leerlingen uit de OVB-

doelgroepenn een wegingsfactor waarvan de hoogte afhankelijk is van de categorie waar ze 

bijhoren.. Er zijn vij f categorieën: 

-- 1,25 leerlingen: Nederlandse leerlingen van wie ten minste één van de ouders (en vanaf 1993 

beidee ouders) een laag opleidings- en beroepsniveau heeft/hebben (maximaal lbo of 

vergelijkbaarr en een beroep, waarvoor de kostwinner lichamelijke of handarbeid verricht of 

geenn inkomsten uit arbeid geniet). 

-- 1,4 leerlingen: leerlingen van wie de ouders varen (schipperskinderen). 

-- 1,7 leerlingen: leerlingen van wie de ouders tot de reizende en trekkende bevolking horen, 

mett uitzondering van schipperskinderen. Het gaat meestal om kermis- en circuskinderen. 

-1,99 leerlingen: leerlingen van wie ten minste één van de ouders niet in Nederland geboren is 

énn een laag opleidings- en beroepsniveau heeft (maximaal lbo of vergelijkbaar en een beroep, 

waarvoorr de kostwinner lichamelijke of handarbeid verricht of geen inkomsten uit arbeid 

geniet).. De regeling is vrij ingewikkeld, maar in de praktijk komt het er op neer dat één van de 

ouderss in Suriname, de Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko of een ander niet-

geïndustrialiseerdd land geboren moet zijn. 

-- 1,0 leerlingen: alle overige leerlingen. 

Basisscholenn met veel kansarme kinderen (dat wil zeggen veel kinderen die een extra gewicht 

krijgen)) ontvangen extra personeelsformatie. Ze kunnen dus kleinere klassen maken en aan de 

leerlingenn meer individuele aandacht geven (Teunissen, 1990). Sinds de invoering van het 

OVBB is het aantal leerlingen dat kan worden gerekend tot één van de voorrangsgroepen 

gestadigg afgenomen. De daling komt door het afnemende aantal en aandeel 1,25 leerlingen 

(tabell  3.1). In 1986 behoorde nog bijna veertig procent van alle leerlingen tot deze categorie; 

inn 1999 was dit afgenomen tot zestien procent. Tot 1994 kan deze daling toegeschreven 

wordenn aan de stijging van het algemene opleidingsniveau in Nederland. De veel sterkere 

afnamee sinds 1994 is een gevolg van de aanscherping van de criteria voor deze 

gewichtscategorie,, die vanaf 1 december 1993 voor nieuw aangemelde leerlingen van kracht 
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iss geworden. Vanaf die datum moeten namelijk beide ouders over een laag opleidingsniveau-

enn beroepsniveau beschikken. 

Tabell  3.1 Percentages en aantallen leerlingen per wegingsfactor in schooljaren 1986/87, 

1993/944 en 1999/2000. 

1986/19877 1993/1994 1999/2000 

1,00 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,44 leerlingen 

1,77 leerlingen 

1,99 leerlingen 

% % 

51,9 9 

38,8 8 

0,1 1 

0,3 3 

8,9 9 

N N 

766.366 6 

572.929 9 

1.477 7 

4.430 0 

131.419 9 

% % 

55,3 3 

33,0 0 

0,1 1 

0,3 3 

11,3 3 

N N 

770.505 5 

459.795 5 

1.393 3 

4.180 0 

157.445 5 

% % 

70,9 9 

16,0 0 

0,1 1 

0,2 2 

12,8 8 

N N 

1.093.422 2 

246.950 0 

1.198 8 

3.430 0 

198.073 3 

totaall  100,0 1.476.621 100,0 1.393.319 100,0 1.543.073 

bron:: CBS 

Hett OVB beleid heeft, althans in de periode 1988-1992, volgens Mulder (1996) niet geleid tot 

eenn vermindering van de taal- en rekenachterstand van de doelgroepleerlingen. De prestaties 

vann 1,25 leerlingen blijven zelfs verder achter bij die van de 1,0 leerlingen naarmate zij verder 

inn het basisonderwijs komen. Een klein deel van de 1,9 leerlingen weet wel van het beleid te 

profiteren,, maar ook binnen deze groep heeft het grootste deel nauwelijks baat bij het OVB. 

Sommigee auteurs zijn zelfs uitermate somber over het beleid: "Het geld (500 miljoen gulden 

perper jaar) werd en wordt nog steeds vooral gebruikt om klassen te verkleinen. Van die klassen 

profiterenprofiteren alle kinderen, sterker nog: de praktijk leert dat de kinderen die het niet nodig 

hebbenhebben van zulke algemene maatregelen het meest profiteren. " (Braam e.a. 1996, p. 41) 

Omm meer rekening te houden met lokale verschillen, is in 1997 het OVB omgezet in het GOA 

(Gemeentelijk(Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid). Het grote verschil tussen het OVB en het GOA 

ligtt in het feit dat in het GOA de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke uitwerking en 

vormgevingg van concrete activiteiten bij de gemeenten zelf ligt (Tesser & Veenman, 1998). 

Gemeentenn zouden beter dan de Rijksoverheid in staat zijn het achterstandsbeleid hierop af te 

stemmen.. Ook zaken als huisvesting zijn in 1997 gedecentraliseerd. De overgang van OVB 

naarr GOA is één van de maatregelen om meer rekening te houden met lokale 

omstandigheden.. Volgens Tesser & Veenman hebben gemeenten weliswaar met verschillende 

omstandighedenn te maken, maar is de aard van de achterstand waarmee leerlingen uit de 

minderhedenn aan het onderwijs beginnen, niet afhankelijk van lokale factoren. Zij pleiten dan 

ookk voor een beleid dat tenminste een aantal maatregelen bevat, die voor het hele land 

hetzelfdee zijn, bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling en begrijpend lezen (Tesser & 

Veenman,, 1998). 
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Zowell  het OVB als het GOA zijn tot nu toe niet goed in staat gebleken om verschillen tussen 
groepenn weg te werken, al is het natuurlijk onduidelijk hoe de situatie zou zijn zonder dit 
beleid.. Er zijn immers geen scholen met een vergelijkbare populatie die geen extra middelen 
krijgen.. Dat zou ook erg oneerlijk zijn (Mulder, 1996). Tot nu toe is nog geen nieuwe 
gewichtenregelingg bedacht, al komt uit recente onderzoeken naar voren dat bijvoorbeeld de 
specialee status van schipperskinderen niet meer nodig is (Ministerie van OC&W, 1998). Het 
gaatt hierbij overigens om een relatief gering aantal leerlingen. De positie van de 1,25 
leerlingenn lijkt echter te verslechteren; er wordt dan ook gepleit voor enige ophoging van dit 
gewicht. . 

Opp zich is wel duidelijk dat het gemiddelde onderwijsniveau de afgelopen decennia sterk 
gestegenn is. Dit geldt echter voor vrijwel alle groepen (Dronkers & Meijnen, 1997). In de 
periodee 1970 tot 1994 is bijvoorbeeld het aandeel van de jongeren dat een vwo-diploma 
behaaltt van tien naar vijftien procent gestegen (Kuhry, 1998). De groei in totale deelname aan 
onderwijss maskeert echter het verschil in kansen voor groepen. Van naar elkaar toegroeiende 
relatieverelatieve kansen is nagenoeg geen sprake (Waslander & Bosman, 1996). De huidige generatie 
behaaltt weliswaar een hoger onderwijsniveau dan de vorige generaties, maar dit geldt voor 
allee groepen. 

3.44 Onderwijsbeleid op buurtniveau 

Omdatt met name de basisscholen als buurtfaciliteit functioneren, wekt het geen verbazing dat 
opp buurtniveau er vooral beleid ten aanzien van het basisonderwijs wordt gevoerd. Het 
middelbaarr en met name hoger onderwijs functioneert eerder als een faciliteit op stedelijk en 
regionaall  niveau en zal daarom in de volgende paragraaf behandeld worden. 

Dee invoering van de Leerplichtwet in 1901 leidde tot nieuwe opvattingen over de locatie 
vann lagere scholen. Iedereen was verplicht naar school te gaan en moest daarom ook op 
aanvaardbaree afstand een school kunnen bereiken (De Boer, 1997). In Pruisen werd gekozen 
voorr een half uur lopen, in Denemarken trok men een cirkel met een oppervlakte van twaalf 
vierkantee kilometer rond de school en in Nederland vond men vier kilometer een nog te 
overbruggenn afstand. In de meeste gevallen woonden kinderen overigens op een geringere 
afstandd van de school. Dat had te maken met enerzijds de bevolkingsdichtheid en anderzijds 
mett de verzuiling, waardoor er meer scholen gebouwd werden dan op grond van het aantal 
kinderenn strikt noodzakelijk was. De scholen waren daarom ook vrij klein in vergelijking met 
hett buitenland. De verzuiling heeft met name in het verleden ook geleid tot een sterke 
betekeniss van het schoolkeuzemotief "denominatie" ten opzichte van het keuzemotief 
"afstand".. Veel leerlingen gingen van oudsher niet vanzelfsprekend naar de dichtstbijzijnde 
school,, maar naar een school van de eigen richting, ook als die verder gelegen was. 

Tegenwoordigg is het belang van denominatie als keuzemotief afgenomen. Er is echter, 
mett name in de grote steden, een ander keuzemotief voor in de plaats gekomen en wel de 
"kleur""  van de school. In de grote steden heeft nu nog maar ongeveer een derde van de 
jongerenn een Nederlandse achtergrond. De verandering van de bevolkingssamenstelling heeft 
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dann ook enorme gevolgen gehad voor de populatie op de scholen met als duidelijke uitkomst 

hett ontstaan van zwarte scholen in bepaalde wijken. In het vorige hoofdstuk zijn enige 

mogelijkee negatieve consequenties van deze ontwikkeling beschreven. Veel lokaal 

onderwijsbeleidd richt zich daarom op het tegengaan hiervan. Vooral het beleid dat gericht is 

opp integratie heeft ruimtelijke componenten. Een probleem dat daarbij optreedt is dat elke 

pogingg om leerlingen verplicht naar een bepaalde school te laten gaan, gedoemd is te 

mislukkenn vanwege de onderwijsvrijheid in Nederland. In de jaren zestig werd in de 

Verenigdee Staten het zogenaamde "bussing" beleid gevoerd, waarbij zwarte kinderen uit de 

getto'ss per bus naar scholen in de witte voorsteden werden vervoerd. De massale weerstand 

leiddee tot zulke sterke negatieve effecten dat dit beleid al vrij gauw is stopgezet (Dronkers & 

Meijnen,, 1997). In plaats van zwarte leerlingen naar witte scholen te brengen, zou men ook 

blankee kinderen uit de achterstandswijken kunnen verplichten om in de eigen buurt naar 

schooll  te gaan. Dit idee staat bekend als de buurtsehoolgedachte, waarbij ouders verplicht 

zoudenn worden hun kind in de eigen wijk naar school te laten gaan. Afgezien van de 

juridischee bezwaren is dit plan nooit uitgevoerd, omdat de samenstelling van de 

schoolbevolkingg voor een groot deel verklaard wordt door de bevolkingssamenstelling in de 

buurt.. Het aantal Nederlandse ouders dat hun kind over de wijkgrenzen heen naar een andere 

schooll  brengt (de beroemde witte vlucht), is niet zo groot als vaak wordt gedacht (Van 

Breenen,, 1991). In veel wijken in de grote steden wonen eenvoudigweg niet zo veel 

Nederlandsee gezinnen meer. Wel zijn er signalen dat de Nederlanders die er wonen hun kind 

naarr de meest witte school in de buurt brengen. Om zwarte scholen in deze buurten 

aantrekkelijkerr te maken voor deze doelgroep, is een aantal aangewezen als magneetschool, 

mett extra aandacht en geld voor bijvoorbeeld kunstonderwijs. Het programma van de mag-

neetscholenn zou ook Nederlandse en meer welvarende gezinnen moeten aanspreken (SCP 

Rapport,, 1994; Dronkers & Meijnen, 1997). 

Dee school wordt zo langzamerhand gezien als een faciliteit die de hele buurt ten goede 

kann komen. "De school is nog de enige plek waar alle mensen samenkomen. Daar moet je 

gebruikgebruik van maken" (Het Parool, 10 december 1998). Scholen worden daarom steeds meer 

verbondenn met centra voor kinderopvang, maatschappelijk werk, het consultatiebureau, de 

wijkverpleging,, de bibliotheek, het welzijnswerk en eventueel de politie. De gemeente zou 

eenn mobiliserende en regisserende rol moeten hebben in het tot stand brengen van 

samenwerkingg tussen al deze instanties (Weterings, 1999). Deze samenwerking moet ook 

leidenn tot een versterking en betere afstemming van de onderlinge contacten in de buurt en tot 

eenn betere informatievoorziening. Het netwerk van ouders en kinderen kan zo ook vergroot 

worden.. De scholen heten Brede Buurtschool, Forumschool, Open Wijkschool of 

Vensterschool.. De namen laten al zien dat het beleid heel duidelijk inzet op de school als een 

belangrijkk onderdeel van de buurt. De aanpak staat beschreven in het Grote Steden Beleid, 

waarinn afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en het kabinet over het bestrijden van 

onderwijsachterstanden.. De scholen gelden ook als een nieuw soort "maatschappelijk 

middenveld".. "Het kan althans uitgroeien tot een soort publieke ontmoetingsplaats, waaraan 

mensenmensen zich doorgaans tijdelijk kunnen verbinden (bijvoorbeeld zo lang zij kinderen op 

schoolschool hebben) om redenen die met eigenbelang te maken hebben (een goede opvoeding van 
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hunhun kind), maar die tegelijkertijd getuigen van betrokkenheid bij het publieke domein" 

(Weterings,, 1999, p. 19). 

Dee brede scholen zijn gemodelleerd naar Amerikaans voorbeeld, waar soms wel door 

vijfenzeventigg partijen wordt samengewerkt. De school functioneert dan als ontmoetingsplaats 

inn de buurt. Er wordt niet alleen gezorgd voor onderwijs en opvang, maar bijvoorbeeld ook 

voorr rechtshulp en hulp bij het zoeken naar werk en huisvesting. Hoewel het grootste deel van 

ditt soort scholen zich in achterstandsbuurten bevindt, is er ook een aantal scholen 

(kantoorscholen)(kantoorscholen) dat zich juist richt op de kinderen van drukbezette tweeverdieners in rijkere 

buurten.. Zo weerspiegelt de bevolkingssamenstelling van de buurt zich in het type en beleid 

vann de scholen in de omgeving. 

3.55 Onderwijsbeleid op regionaal niveau 

Wiee op regionaal niveau naar het onderwijsbeleid kijkt , ziet dat dit in de eerste plaats een 

spreidingsbeleidd van het hoger onderwijs betreft. Er is sinds het midden van de jaren zestig 

duidelijkk beleid gevoerd om het belang van de regio als voorzieningengebied in 

onderwijskundigg opzicht te versterken. Hierdoor dienden tevens de andere functies van de 

regioo versterkt te worden: de toegankelijkheid van onderwijs zou verbeteren, de netwerken 

vann individuen met externe contacten zouden vergroot worden en de culturele 

aantrekkelijkheidd van een gebied zou toenemen. Er was dus sprake van een beleid, gericht op 

hett bestrijden van regionale ongelijkheid. 

Bijj  onderwijsachterstandsgebieden dacht men vroeger voornamelijk aan perifeer gelegen 

regio'ss als Oost-Groningen, Twente en Zuid-Limburg. In zekere zin heeft men na de Tweede 

Wereldoorlogg deze situatie aanvankelijk bewust gecreëerd of tenminste in stand gehouden. De 

regeringg -/oerde een strak industrialisatiebeleid, gericht op volledige werkgelegenheid en 

economischee groei. Tegelijk met de opbouw van de industrie werd de landbouw 

gemechaniseerdd waardoor veel arbeidsplaatsen verdwenen. Duizenden werklozen, maar ook 

schoolverlaterss verhuisden vervolgens van Noord-Nederland en Zeeland naar de Randstad, 

waarr de economie het eerst aantrok. Op zich was de doelstelling van het industrialisatiebeleid 

"landelijkee spreiding door regionale concentratie". Het bleek echter veel moeite en ook tijd te 

kostenn om de industrievestigingen daadwerkelijk vanuit de Randstad te verspreiden. "Daarom 

werdwerd voorlopig maar al te graag een beweging in omgekeerde richting aanvaard: migratie 

vanvan arbeidskrachten naar het Westen, ook al ging die letterlijk tegen de politiek in " (Van der 

Cammenn & De Klerk, 1986, p. 152). Voor het onderwijs betekende dit dat de 

opleidingsmogelijkhedenn in de Randstad geconcentreerd waren. 

Dee stichting van hogere vormen van onderwijs in de perifere regio's vanaf de jaren zestig 

kann dan ook vooral verklaard worden door een omslag in het industrialisatie- en 

werkgelegenheidsbeleid.. De werkgelegenheid moest evenwichtiger verdeeld worden, niet 

alleenn om de situatie in de perifere en soms noodlijdende regio's te verbeteren, maar zeker 

ookk om de Randstad te ontlasten. Daarvoor moest wel het opleidingsniveau van de 

plaatselijkee bevolking verhoogd worden en moest met name het hoger onderwijs zo evenredig 
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mogelijkk over het land verdeeld worden. Vooral in de jaren zestig en zeventig is dit beleid 
gevoerd.. Het idee daarbij was dat de vestiging van een universiteit of hogeschool alle 
bewonerss van die regio ten goede zou komen. Universiteiten hebben een positief effect op de 
lokalee en regionale ontwikkelingen, creëren werkgelegenheid en dragen bij aan een 
evenredigee verspreiding van overheidsfuncties in het land (Van der Meer, 1996). 

Dee stichting van nieuwe universiteiten was hoofdzakelijk gebaseerd op een in 1959 
gezamenlijkk uitgebracht rapport van de Commissie Spreiding Hoger Onderwijs en van de 
Commissiee Spreiding Technisch Hoger Onderwijs, dat op initiatief van het Ministerie van 
Onderwijss is geschreven (Van der Meer, 1996). Hierin stonden de genoemde argumenten om 
hogerr onderwijs beter over het land te verdelen. Critici vroegen zich overigens af of spreiding 
nuu echt noodzakelijk was, omdat de geografische afstand in dit kleine land zo weinig zou 
betekenen,, dat het beschikbare intellect beter door een doeltreffend systeem van studiebeurzen 
naarr de bestaande instellingen gebracht kon worden. 

Tochh vreesden de makers van het rapport dat de industrialisatiepolitiek zou mislukken, 
wanneerr er in veel regio's een tekort aan hoog gekwalificeerd (technisch) personeel zou zijn. 
Aanvankelijkk stonden dus de noodzakelijke argumenten voorop, later ook aangevuld met 
rechtvaardigheidsmotieven.. In een vrij snel tempo werden in de jaren zestig en zeventig de 
Technischee Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Twente, de Erasmus 
Universiteitt Rotterdam en de Rijksuniversiteit Limburg gesticht. Ook werd een deel van de 
Rijksuniversiteitt Groningen in Leeuwarden ondergebracht. De nadruk op techniek in Twente 
enn Eindhoven maakt duidelijk dat er aanvankelijk heel duidelijk is voortgebouwd op het 
industriëlee karakter van deze regio's. In zekere zin is er sprake van een reproducering van het 
onderwijssysteemm in deze gebieden, alleen op een hoger niveau. 

Hett vergroten van de culturele aantrekkelijkheid van de regio was een andere 
nevendoelstellingg van de stichting van hogere vormen van onderwijs in perifere gebieden. 
Doorr de instroom van studenten en docenten uit andere regio's zou het besloten en 
traditionelee karakter doorbroken kunnen worden en zou de bevolking gevarieerder kunnen 
worden.. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de Nederlandse universiteiten vooral 
regionaall  recruteren. Geografische nabijheid is voor aankomende studenten één van de 
belangrijkstee criteria om een universiteit te kiezen, met als gevolg dat de instroom vanuit 
anderee regio's beperkt is (Van der Meer, 1996). Het is dus de vraag of er echt sprake is van 
eenn toename van "andere" mensen met als gevolg een heterogener, moderner en 
kosmopolitischerr bevolkingssamenstelling. 

3.66 Conclusie 

Sindss de Tweede Wereldoorlog is er zowel in organisatorisch als financieel opzicht veel 
beleidd gevoerd om een zo groot mogelijke onderwijsdeelname te realiseren en om 
kansenongelijkheidd te verminderen. Een sterke stijging van de onderwijsdeelname was om 
diversee redenen gewenst. Aanvankelijk stonden de noodzakelijke motieven voorop: een 
stijgingg van het onderwijsniveau was nodig in de tijd van wederopbouw en zou bijdragen aan 
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dee economische groei. In de loop der jaren kwamen daar rechtvaardigheidsmotieven bij: 

onderwijsdeelnamee zou voor grotere gelijkheid zorgen en tot de culturele vorming en 

ontplooiingg van individuen leiden. De Mammoetwet uit 1968 kan als belangrijkste wapenfeit 

vann deze mobiliseringsgedachte worden gezien en is niet toevallig in een periode ingevoerd 

datt er van deze verbreding van noodzaak naar rechtvaardigheid sprake was. Expansie van 

onderwijs,, economische groei en vermindering van sociale ongelijkheid gingen in de optiek 

vann veel beleidsmakers en wetenschappers samen. 

Hett tegengaan van onderwijsongelijkheid is op verschillende ruimtelijke niveaus gevoerd. 

Opp individueel niveau kan daarbij gedacht worden aan het instellen van studiebeurzen, 

tegemoetkomingg in de studiekosten en het stelsel van studiefinanciering. Zo is economisch 

kapitaall  steeds minder belangrijk geworden om te kunnen doorleren en te studeren. Op 

regionaall  niveau valt vooral het spreidingsbeleid op. Onderwijs zou zodoende beter 

toegankelijkk en bereikbaar worden. Bovendien konden deze regio's wel een stimulans 

gebruiken.. Op buurtniveau wordt de school steeds meer beschouwd als meer dan een 

onderwijsinstelling.. De verbinding van school met allerlei andere instellingen in de buurt 

moett leiden tot oplossingen van problemen in het ouderlijk milieu. 

All  dit beleid heeft niet zozeer tot een herverdeling van onderwijskansen als wel tot een 

enormee toename van de deelname aan (de hogere vormen van) onderwijs geleid. Daarom is 

enigee relativering van het belang van onderwijs op zijn plaats. Het onderwijs heeft zich de 

afgelopenn decennia veel meer en anders uitgebreid dan op strikt economische en 

technologischee gronden nodig of nuttig was. "Velen twijfelen aan de mogelijkheid om door 

middelmiddel van het onderwijs een belangrijke vermindering van sociale ongelijkheid te 

bewerkstelligen,bewerkstelligen, en ook de waarde van het onderwijs voor culturele vorming en ontplooiing 

staatstaat thans ter discussie" (Wilterdink & van Heerikhuizen, 1993, p. 360). Door de 

onderwijsexpansiee is de waarde van de behaalde diploma's gedaald, omdat het niet meer 

bijzonderr is om over een dergelijk diploma te beschikken. De beroepskansen die met een 

bepaaldee opleiding verbonden zijn, worden geringer, terwijl de opleidingseisen voor veel 

beroepenn juist stijgen. Hoewel er sprake is van diploma-inflatie, is de toegang tot een beroep 

echterr nog steeds sterk verbonden met een diploma. Daarbij maakt het voor veel beroepen wel 

minderr dan vroeger uit, wat deze opleiding precies inhoudt. Het gaat vaak meer om het niveau 

vann de opleiding dan om de inhoud. Het is echter duidelijk dat iemand zonder diploma minder 

kansenn op de arbeidsmarkt heeft. 

Juistt in de (grote) steden zijn er echter veel jongeren die geen diploma halen en bij wie de 

schoolloopbaann uiterst moeizaam verloopt. Zij halen dan ook geen "startkwalificatie" voor de 

arbeidsmarktt en worden als probleemgroep beschouwd. Nu kan men zich wel afvragen of het 

niveauu dat voor de startkwalificatie vereist wordt (min of meer kmbo-niveau) niet te hoog is 

voorr veel jongeren. Er zijn blijkbaar ook grenzen aan het onderwijs als 

mobiliseringsmechanisme:: niet iedereen kan hoog opgeleid zijn en dat hoeft ook niet. All e 

technologischee ontwikkelingen ten spijt, blijken er in Nederland nog altijd een half miljoen 

mensenn werkzaam te zijn in een zeer eenvoudige functie, waarvoor het niveau van de 

startkwalificatiee veel te hoog is en waarvoor een lager opleidingsniveau volstaat (Tesser & 

Veenman,, 1998). Daarnaast zijn veel jongeren niet geïnteresseerd in theoretische 
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verhandelingenn en werken zij liever met hun handen. Geen gehoor geven aan hun wensen 
vergroott de kans aanzienlijk dat zij helemaal ongediplomeerd uit het onderwijs stromen. Deze 
leerlingenn zouden waarschijnlijk meer gediend zijn met een opleidingstraject waarbij de eisen 
aanzienlijkk lager liggen en dat meer het karakter heeft van praktijkleren. Een sterke nadruk op 
dee hogere vormen van onderwijs als norm voor iedereen kan als onbedoeld neveneffect 
hebbenn dat ieder die er niet aan voldoet wordt beschouwd als tekortschietend of mislukt. 
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