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Voorwoord
Het Kohnstamm Instituut zonder Guuske, en Guuske zonder
Kohnstamm? We kunnen er ons nog niks bij voorstellen! Maar
Guuske gaat met pensioen en dat wilden we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.
Er was al een mooi, coronaproof, symposium, op 16 september
2020. Daar waren toespraken en debatten over drie favoriete
onderwerpen van Guuske: burgerschap, onderwijskansen en
passend onderwijs. En er was een afscheidsrede waarin Guuske
haar collega-onderzoekers en alle anderen met een hart voor goed
onderwijs voor iedereen, haar idealen en inzichten meegaf voor de
komende jaren.
Maar al die collega’s samen geven haar ook heel graag iets terug.
Om al haar werk van de afgelopen 40 jaar te vieren, hebben we
voor Guuske – en het onderwijsveld, want dat is onlosmakelijk
met haar verbonden – dit liber amicorum samengesteld, een
bundel artikelen geschreven door professionals met wie zij heeft
samengewerkt, die zij heeft geïnspireerd, opgeleid en met wie zij
discussies heeft gevoerd.
Onderwijsachterstanden en onderwijsongelijkheid, onderwijs aan
zorgleerlingen/passend onderwijs, burgerschapsvorming, dat zijn
de belangrijkste maar zeker niet alle thema’s in de onuitputtelijke
publicatielijst van Guuske. Altijd met als doel de
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onderwijskwaliteit te verbeteren, voor iedereen. Een proces dat
doorgaat, waarin steeds nieuwe vragen opduiken en telkens
andere contexten, inzichten en perspectieven meespelen. Veel van
die onderwerpen komen terug in deze bundel.
De opdracht die de auteurs meekregen was een motto van de oude
Euclides: “De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar
niet iedereen kent de oude ideeën.” Tegelijk daagden we iedereen
uit om juist over de toekomst te filosoferen, met in het
achterhoofd de vraag: Welke oude of nieuwe ideeën wil je
meegeven voor het onderwijs over 25 jaar, of over 50 of 100 jaar?
Wat willen we behouden, wat kan weg, wat moet beslist anders?
U vindt in deze bundel bijdragen van een doorsnede van het brede
palet aan professionals waarmee Guuske heeft samengewerkt: van
de rector magnificus, hoogleraren en lectoren, van praktijkexperts
en docenten, van jonge en juist al heel ervaren onderzoekers van
binnen en buiten het Kohnstamm Instituut, van onderzoekers van
collega-onderzoeksbureaus Oberon en KBA en van de
hoofdredacteur van Didactief. We konden niet weten dat ook
Guuske zelf in haar rede juist dat thema ‘idealen’ centraal zou
stellen (of misschien toch?). Een beetje vreemd misschien, maar
we hebben daarom ook haar eigen afscheidsrede onderdeel
gemaakt van deze publicatie.
Het doel was op een toegankelijke manier belangrijke perspectieven op onderwijs en de wetenschappelijke onderbouwing samen
te brengen, voor de onderzoekers, docenten, jeugdzorgers en
beleidsmakers van de toekomst.
Om de leesbaarheid te bevorderen mochten de auteurs alleen
onder aan de tekst verwijzingen opnemen naar relevante
literatuur, en – als zij dat wilden – een persoonlijke groet aan
Guuske toevoegen.
We danken Guuske voor al haar wijsheid, heldere
onderzoeksrapporten, onvermoeibare inzet en brede
2

bevlogenheid. En we hopen dat deze bundel haar plezier doet
omdat hij inzichten inzichtelijk maakt waarmee wij samen verder
kunnen met dat ene doel: onderwijs dat écht bijdraagt aan (betere)
maatschappelijke kansen voor alle leerlingen!
Veel liefs,
Edith van Eck, Annemiek Veen, Irma Heemskerk en Marianne
Boogaard
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Onderzoek en de ideale school
Tekst van de lezing van Guuske Ledoux, uitgesproken op haar
afscheidssymposium op 16 september 2020
Drie thema’s
De drie thema’s van mijn afscheidssymposium, Burgerschap,
Kansengelijkheid en Passend Onderwijs, gaan me alle drie zeer aan
het hart, al zijn het zeker niet de enige onderwerpen waar ik me
mee bezig heb gehouden.
De vraag is natuurlijk of ze ook iets met elkaar te maken hebben.
Toen ik onlangs voor een ander doel nog eens door wat oudere
literatuur over onderwijsongelijkheid heen ging, stuitte ik op
zaken die ik eerder zelf geschreven heb over dit onderwerp.
En daarin was de verbinding te vinden, maar ook het onderscheid.
Ik ga op beide kort in. Over de relatie
onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en passend onderwijs wordt
dat vooral onderscheid, over de relatie tussen OAB en burgerschap
vooral verbinding. Ik poneer al doende enkele stellingen over hoe
een ideale school voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor
leerlingen uit achterstandsgroepen er volgens mij uit zou moeten
zijn. En ik sluit af met mijn visie op waar we in de komende tijd op
zouden moeten inzetten in onderzoek, om meer te weten te komen
over hoe die ideale school kan uitwerken.
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De relatie tussen OAB en passend onderwijs
In die oude stukken vond ik een notitie uit 2003 over de relatie
tussen GOA (beleidsbenaming van destijds, Gemeentelijk
Onderwijsachterstandenbeleid) en Weer Samen naar School (een
van de voorlopers van passend onderwijs), geschreven op verzoek
als bijdrage aan een expertmeeting. Ook toen al waren er vragen of
het onderscheid tussen beide beleidsprogramma’s wel zo
wenselijk was, een debat dat ook sinds de introductie van passend
onderwijs nog altijd actueel is. Ging/gaat het eigenlijk niet steeds
over dezelfde leerlingen, was de vraag, dan wel over dezelfde
acties die scholen zouden moeten ondernemen om de
ontwikkeling van deze leerlingen te bevorderen? Het antwoord op
die vraag is nee. Dat was in 2003 zo en dat is nog zo. Ongelijkheid
van kansen vindt zijn oorsprong in verschillen tussen sociale
milieus en die leiden er toe dat kinderen niet met dezelfde
cognitieve en culturele bagage de school binnenkomen. De school
voegt daar nog ongelijkheid aan toe, in de vorm van vooroordelen,
bias, niet herkennen van onderpresteren, te lage verwachtingen en
(op scholen waar de kansarme leerlingen in de meerderheid zijn)
het risico op niveauverlaging/verlaging van standaarden. En de
laatste jaren hebben we ook nog te maken me het verschijnsel
schaduwonderwijs: ouders kopen bijlessen en toets- en
examentraining in om hun kind zo goed mogelijk toe te rusten, en
omdat dit voor kinderen uit gezinnen met weinig geld geen optie
is, vergroot dit de ongelijkheid nog extra.
Omdat het om milieugebonden ongelijkheid gaat, is het een
groepsgebonden verschijnsel: alle kinderen uit wat we lagere
sociaal-economische milieus noemen hebben er mee te maken,
ongeacht hun feitelijke prestatieniveau. De opleiding van de
ouders is de voornaamste verklarende factor, maar daarnaast is
door de jaren heen steeds aangetoond dat ook de etnische
herkomst (migratieachtergrond) nog een zelfstandige extra
verklaring biedt voor verschillen in onderwijssucces.
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Een laag opleidingsniveau van de ouders is niet meer dan de
indicator die we steeds gebruiken in onderzoek en die ook in het
beleid gehanteerd wordt om extra geld mee te verdelen. Om de
verschillen in onderwijssucces te kunnen verklaren moeten we
kijken naar hoe de opleiding van ouders samenhangt met hun
opvoedgedrag en hun meer informele omgang met hun kinderen.
Wim Meijnen, illustere voorganger, heeft dit ooit mooi beschreven
door uit te leggen dat hoogopgeleide ouders zich ongeveer
gedragen als onderwijzers: ze praten op een productievere manier
met hun kinderen, ze stellen vragen, ze laten hun kinderen
reflecteren, ze bieden hulp waar nodig, ze vinden een evenwicht
tussen uitdagen en ondersteunen. En daarnaast geven ze hun
kinderen meer educatieve prikkels, door aanbod van boeken of
uitstapjes die bij kinderen de kennis van de wereld vergroten.
Als we dit weten, dan is het antwoord dat het onderwijs moet
geven om ongelijkheid te bestrijden verrijking van de leeromgeving.
Niet zozeer nog meer spellen en rekenen of huiswerkbegeleiding,
maar een rijk aanbod aan ervaringen creëren. Ik heb het eerder
uitgedragen, maar ik herhaal dat hier graag nog een keer: een
school die milieugebonden achterstanden wil bestrijden zou
vooral een wereldoriëntatieschool moeten zijn, die daarbij ook veel
aandacht besteedt aan de ontwikkeling van denkvaardigheden. En
daarnaast natuurlijk een school die aan voortdurende zelfreflectie
doet: zijn wij open genoeg naar alle leerlingen en hun ouders, hoe
staat het met onze verwachtingen, hebben we een goed inzicht in
de potentie van de leerlingen?
En wat is dan het verschil met passend onderwijs? Bij passend
onderwijs gaat het niet om verrijking van de leeromgeving maar
om hulp op maat. Passend onderwijs gaat over leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, door een beperking of een leer- of
gedragsprobleem, of door psychische problemen, al dan niet
versterkt of veroorzaakt door een ingewikkelde thuissituatie.
Het gaat hier niet om een groepscriterium maar om een
7

individuele onderwijsvraag en het kunnen kinderen zijn uit allerlei
sociale milieus. Wat de school moet doen voor deze leerlingen is
het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan hun behoeften; wat
die aanpassing inhoudt hangt af van de aard van de vraag.
Alles goed en wel, zal welllicht menige leraar of beleidsmaker
zeggen, maar gaat het eigenlijk niet gewoon om dezelfde
leerlingen en hoe nuttig is dit onderscheid dan? Het antwoord hier
is dat de overlap helemaal niet zo groot is. Dank zij het
onvolprezen cohortonderzoek weten we dat ongeveer 16% van alle
leerlingen in het basisonderwijs een leerling is met specifieke
onderwijsbehoeften, volgens hun leraar, dat ongeveer 14% een
leerling is uit een kansarm milieu en dat ongeveer 7% van de
leerlingen tot beide groepen behoort. De overlap is kleiner dan
menigeen denkt. En dit zijn cijfers uit 2014, wellicht is de overlap
inmiddels zelfs nog kleiner. Maar recentere cijfers hierover zijn er
niet, daar kom ik nog op.
De aanpak van de school voor beide groepen leerlingen moet dus
verschillend zijn, omdat de aanpak moet aansluiten bij de aard van
het probleem en die aard verschilt. Natuurlijk zijn er ook wel
overeenkomsten: voor beide groepen is het belangrijk dat leraren
kunnen differentiëren, rekening houden met diversiteit, niet
uitsluitend met landelijke gemiddelden als norm werken en een
open attitude hebben naar alle leerlingen. Maar qua aanbod gaat
het niet om dezelfde keuzes, en ook op het gebied van
vaardigheden van leraren zijn er verschillen. Ooit deden we daar
met Mechtild Derriks en Marianne Overmaat, twee ex-collega’s
met wie ik nu de pensioenstatus ga delen, een mooi onderzoek
naar – nog altijd de moeite van het herlezen waard.
Maatschappelijke achterstanden van de toekomst – de rol van
skills
Tot zover het onderscheid. Nu de verbinding tussen
onderwijsongelijkheid en burgerschap.
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Al weer een tijd geleden, in 2011, publiceerde de Onderwijsraad een
rapport met de titel Maatschappelijke achterstanden van de
toekomst. Een lezenswaardig rapport, en vooral één constatering
bleef bij mij haken omdat het aansloot bij overtuigingen en
inzichten die ik had vanuit eerder onderzoek. Die constatering was
de volgende. Beheersing van kernvakken of ‘basisvaardigheden’ (taal,
rekenen) is cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving, maar
niet voldoende. De moderne samenleving doet in toenemende mate
een beroep op competenties zoals probleemoplossend vermogen,
kritisch denken, zelfstandigheid, kunnen plannen,
doorzettingsvermogen, samenwerking en sociale en communicatieve
vaardigheden. De behoefte aan dergelijke competenties is allang niet
meer beperkt tot hogere functies. En ook het succesvol volgen van
onderwijs doet op deze competenties een beroep. Ook zijn deze
vaardigheden nodig om sociale netwerken op te bouwen.
Gesignaleerd wordt door de Onderwijsraad dat de kans bestaat dat
mensen die minder sterk over deze kwaliteiten beschikken buiten
de boot gaan vallen en dat dat opnieuw de klassieke
achterstandsgroepen zal treffen.
Het voerde mij terug naar de periode waarin we het meetinstrument burgerschapscompetenties ontwikkelden, een paar
jaar daarvoor, en de discussie die we hadden over sleutelcompetenties voor het maatschappelijk leven. Maar het voerde mij
ook nog verder terug, naar onderzoek dat ik met collega’s deed
naar sociale mobiliteit. Daarin probeerde we via life-span
interviews te reconstrueren hoe het jong volwassenen was vergaan
die sociaal gestegen waren, d.w.z. ze hadden een hogere opleiding
gevolgd, en vaak ook een bijpassende functie gekregen, terwijl hun
ouders hooguit lager beroepsonderwijs hadden gevolgd. Het ging
om zowel autochtone als allochtone sociale stijgers, en die
verschilden in mening opzicht. Maar een opvallende
overeenkomst was dat ze rapporteerden dat ze zich een andere
manier van denken hadden verworven door hun opleiding, vooral
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door hun studieperiode. Een manier van denken die breder was,
minder beperkt dan die van hun ouders en waarin tegenstellingen
een plaats konden hebben. Ze hadden ontdekt dat er niet één
waarheid is in het leven en dat niet alles wat geschreven staat in
school- of studieboeken vaststaande kennis is. Dat noemden ze
een eyeopener in hun ontwikkeling. En daarnaast hadden ze zich
de sociale codes weten eigen te maken die hoorden bij het nieuwe
milieu waar ze binnengingen, eveneens vooral in hun studietijd.
Dit waren sterke, intelligente personen, die het vermogen hadden
zich op eigen kracht dit soort inzichten en vaardigheden te
verwerven, soms tegen een heleboel moeilijkheden en tegenslagen
in. Maar het vergt veel als je het op eigen kracht moet doen.
Het leerde mij hoe belangrijk het is dat we in het onderwijs
expliciete leersituaties aanbieden waarin leerlingen dit kunnen
leren. Dat is nodig om te voorkomen dat eveneens talentvolle
leerlingen met laagopgeleide ouders, maar met wellicht minder
wilskracht en doorzettingsvermogen, op dit domein achterblijven
bij de meer kansrijke leerlingen die ook op dit gebied kunnen
leunen op voorbeelden en hulp van thuis.
Het gaat hier om meer dan burgerschapsonderwijs, maar
burgerschapsonderwijs leent zich wel bij uitstek goed om
leersituaties te creëren waarin leerlingen leren onderzoeken,
discussiëren, verschillende standpunten leren accepteren, kritisch
leren denken en de gelegenheid krijgen om te oefenen met
maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Belangrijk voor
alle leerlingen, maar extra belangrijk voor de leerlingen uit de
achterstandsgroepen.
En zo vult het beeld van de ideale school voor deze leerlingen zich
verder in: niet alleen een wereldoriëntatieschool met veel
verrijking van de leeromgeving, maar ook een school waarin leren
problemen oplossen, kritisch denken, je kunnen inleven in een
ander en communicatieve vaardigheden tot het kerncurriculum
behoren.
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En als we dan nog even verder dromen zou de ideale school ook
een diverse school zijn, gemengd naar sociaal milieu en naar
cognitief vermogen van de leerlingen, waarin leerlingen kunnen
leren van elkaar, waar ontwikkeltijd is voor leerlingen die meer
tijd nodig hebben en waarin op en natuurlijke manier geoefend
kan worden met de genoemde sociale codes.
Ik ben bang dat er nog niet veel van zulke scholen zijn. Niet alleen
omdat segregatie een hardnekkig verschijnsel is (dus geen
gemengde scholen), maar ook omdat in de praktijk van alledag het
perspectief van passend onderwijs het vaak wint van het
perspectief van onderwijsachterstandenbestrijding. Ik moet me
hier beroepen op al wat ouder onderzoek, maar daaruit bleek dat
slechts een klein deel van de basisscholen met leerlingen uit
achterstandsgroepen echt een actieve set maatregelen had
passend voor deze leerlingen. En daar was verrijking van de
leeromgeving nog niet eens bij. Op de meeste scholen overheerste
een zorgperspectief en keken de leraren niet naar de achtergrond
van de leerlingen. ‘Je hebt gewoon sterke en zwakke leerlingen, wij
zien eigenlijk niet zo’n verschil’, was dan een uitspraak de je
hoorde.
Nogmaals, dit is ouder onderzoek, maar zou de situatie nu heel
anders zijn? Ik ben bang van niet.
Vanuit dit perspectief, welk onderzoek hebben we dan nog nodig?
Voor OAB
- Ten eerste: onderzoek naar de effecten van interventies.
Daarover weten we in Nederland nog veel te weinig.
- Ten tweede onderzoek naar hoe bij leerlingen uit
achterstandsgroepen hogere cognitieve vaardigheden en
sociale en burgerschapsvaardigheden kunnen worden
ontwikkeld en welke onderwijsconcepten daarvoor nodig zijn.
Hoe komen we voorbij het paradigma van de nadruk op
basisvaardigheden?
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-

-

Ten derde: onderzoek naar hoe de beheersing van sociale
vaardigheden en sociale codes bijdragen aan maatschappelijk
succes, en naar de effecten van segregatie op dit gebied
Ten vierde: meer micro-onderzoek naar de mechanismen in
scholen die ongelijkheid bevorderen of tegengaan. Al jaren
proberen we in dit licht een onderzoek van de grond te krijgen
naar de kansenstructuur in het voorgezet onderwijs – dit
moet er nu maar eens komen

Voor Passend Onderwijs
In het net afgeronde evaluatieprogramma hebben we maar liefst
72 rapporten uitgebracht over allerlei aspecten van passend
onderwijs. Dat geeft het gevoel dat we wel even uit onderzocht
zijn. Maar natuurlijk is dat niet zo. OCW zal nog wel investeren in
verdere monitoring van het beleid. Maar los daarvan is nog
wenselijk:
- Onderzoek naar de oorzaken van de groei van het aantal
leerlingen in de jeugdzorg: wat gebeurt daar, speelt het
onderwijs een rol, hoe dan?
- Onderzoek naar welke hulp nu verleend wordt. Waaruit
bestaat de extra ondersteuning die scholen bieden (wat houdt
hulp op maat in), en wat levert die op? Met aandacht voor
differentiële effecten.
Voor burgerschap
- Meer instrumentenontwikkeling. Niet alleen zelfrapportages
maar ook andere vormen, en instrumenten voor jongere
kinderen.
- Meer onderzoek naar interventies. Met welke aanpakken kan
wat bereikt worden? En ook ontwikkeling van interventies –
de scholen tonen verlegenheid op dit gebied.
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Het belang van data
Bij het herlezen van die oude stukken viel op hoe vaak er gebruik
gemaakt is van analyses op de data van de cohortonderzoeken,
Prima en COOL5-18, met name voor het documenteren van
ongelijkheid en ontwikkelingen daarin, maar ook nog voor de
evaluatie van passend onderwijs. De grootschalige data die we
hadden, maakten allerlei analyses mogelijk en boden een goed
inzicht in de stand van zaken. En ze boden ook een rijke bron van
gegevens voor secundaire analyses. Van het feit dat we het
meetinstrument burgerschapscompetenties hebben opgenomen
in COOL heeft menig promovendus geprofiteerd.
En veelzeggend is dat onlangs NRO een onderzoek heeft uitgezet
waarin bij een grote steekproef kinderen in het basisonderwijs
intelligentiegegevens moeten worden verzameld. Het CBS heeft
die nodig voor hun indicator voor onderwijsachterstand per
school. Voorheen werden die ontleend aan COOL, maar ja –
verdwenen.
Dus over de hoofden van iedereen hier een boodschap aan NRO en
OCW: maak meer werk van het nationale cohortonderzoek, we zijn
veel kwijtgeraakt wat hard nodig is om goed onderzoek te kunnen
doen en die verliezen zijn nog lang niet opgevangen. In mijn
stellige overtuiging is het besluit om de cohortonderzoeken zoals
ze waren op te heffen te lichtzinnig genomen. Het alternatief is er
nog steeds niet.
Tot slot
Het afscheid vandaag voelt vreemd. Dat vreemde gevoel was er ook
in aanloop naar deze dag. Ik heb me altijd met veel energie ingezet
voor mijn werk bij het Kohnstamm Instituut en mijn werk met
passie gedaan. Het zal gek zijn om daar nu afstand van te nemen.
Aan de andere kant zie ik er ook wel naar uit om niet meer zoveel
ballen in de lucht te hoeven houden; vanaf nu geen deadlines meer
en niet meer constant vinger aan de pols houden voor allerhande
regeldingen. Ik ben ook wel toe aan mijn pensioen, merk ik.
13

Het Kohnstamm Instituut is een prachtig instituut met een goede
naam in het land. Door allerlei organisatorische constellaties heen
is dat zo gebleven. Beste collega’s, houd dat zo.
Ik ben nog niet helemaal weg – ik blijf nog een poosje een dag in
de week om zaken af te ronden en hier en daar nog een helpende
hand toe te steken. Maar vandaag eindigen in ieder geval mijn
verantwoordelijkheden als wetenschappelijk directeur. Ik dank
jullie allemaal van harte voor de samenwerking. En in het
bijzonder dank ik de collega’s die dit afscheid zo mooi en
coronaproof hebben georganiseerd.
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De waarde van onderwijs(onderzoek)
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Burgerschap moet je leren

Geert ten Dam
Honderd jaar geleden pleitte pedagoog en oprichter van het
Kohnstamm Instituut - Philip Kohnstamm - ervoor dat het
onderwijs kinderen vormt tot zelfstandig denkende, mondige
leden van de gemeenschap.1 Alleen zo kunnen we onze democratie
in stand te houden. Twee wereldoorlogen verder, constateerde hij
dat de school ernstig tekortschoot bij het vormen van kinderen tot
staatsburgers. De afgelopen decennia heeft het Kohnstamm
Instituut de vinger aan de pols gehouden. Guuske Ledoux, de
wetenschappelijk directeur, presenteerde de resultaten steevast op
de Onderwijs Research Dagen.
Doe iets aan burgerschap
Tot aan 2006 was er wel de verwachting dat scholen hun
leerlingen burgerschap bijbrachten, maar er was geen wettelijke
verplichting. Die kwam er via de Wet Bevordering actief
burgerschap en sociale integratie. Sindsdien zijn scholen voor
basis-, voortgezet en speciaal onderwijs verplicht ‘iets’ te doen
aan burgerschap. Wat precies, dat is aan hen. De gedachte
daarachter is dat een sturende overheid op zo’n waardengevoelig
onderwerp niet past bij de Nederlandse vrijheid van onderwijs.

1

Kohnstamm, Ph. (1914)[1981]. Persoon en Samenleving. Opstellen over opvoeding en democratie.
Meppel: Boom.
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Het is daarom niet verrassend dat we weinig zicht hebben op de
kenmerken en opbrengsten van het burgerschapsonderwijs.
De informatie die we wél hebben, is onder meer afkomstig uit
internationaal vergelijkend onderzoek naar
burgerschapscompetenties. Nederland nam in 2009 2 en nog eens
in 20163 deel aan de International Civic and Citizenship Education
Study, kortweg ICCS. In 2016 werden in ons land gegevens
verzameld van 2800 leerlingen in de onderbouw van ruim 100
middelbare scholen. De Universiteit van Amsterdam en het
Kohnstamm Instituut voerden het onderzoek uit.
Geen geruststellend beeld
Uit het onderzoek komt een uitgebreid portret van de
burgerschapscompetenties van tweedeklassers op de middelbare
school. Op het eerste gezicht lijkt het beeld niet verkeerd.
Nederlandse leerlingen ondersteunen in meerderheid
democratische opvattingen over burgerschap. Ze hebben
gemiddeld genomen vertrouwen in de instituties van de
democratische rechtstaat. Voor de meesten is het belangrijkste
aspect van goed burgerschap het respecteren van verschillende
opvattingen. Ook steunen ze in meerderheid gelijke rechten voor
mannen en vrouwen en gelijke rechten voor etnische
minderheden.
Maar als we de Nederlandse resultaten afzetten tegen die van
vergelijkbare landen als België, Denemarken, Finland, Noorwegen
en Zweden, dan zijn de uitkomsten veel minder positief.
Nederlandse leerlingen hebben duidelijk minder

2

3
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burgerschapskennis dan hun buitenlandse leeftijdsgenoten.
Bovendien is de groep leerlingen die hoog scoort op kennis relatief
klein. De resultaten van Nederlandse middelbare scholieren
blijven ook op andere punten achter bij die van leeftijdsgenoten in
vergelijkbare landen. Ze hechten minder aan conventionele
aspecten van burgerschap, zoals stemmen bij verkiezingen of
leren over de geschiedenis van het land. Ze vinden ook aspecten
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van sociaal bewogen burgerschap minder belangrijk, zoals
deelname aan vreedzame protesten en aan activiteiten die mensen
in de lokale gemeenschap helpen. Verder is er een relatief laag
vertrouwen in politieke partijen, het nationale parlement en in
mensen in het algemeen. Nederlandse leerlingen steunen
weliswaar in meerderheid gelijke rechten voor vrouwen en
mannen, en voor minderheden, maar in vergelijking met het
buitenland is deze meerderheid hier het kleinste. Ook de
maatschappelijke en politieke participatie van Nederlandse
jongeren blijft achter bij die in vergelijkbare landen. Tot slot
schatten Nederlandse leerlingen hun eigen burgerschapsvaardigheden lager in dan scholieren in de meeste andere landen.
Grote verschillen tussen leerlingen
Naast een vergelijking van gemiddelde scores, is ook de spreiding
van scores belangrijk. Daaruit blijkt dat er binnen Nederland grote
verschillen zijn tussen leerlingen in burgerschapscompetenties –
groter dan de verschillen in vergelijkbare landen als België,
Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Leerlingen uit
gezinnen met lager opgeleide ouders scoren lager op verschillende
aspecten dan leerlingen van hoger opgeleide ouders. Het gaat om
burgerschapskennis, steun voor gelijke rechten van etnische
groepen en voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. Ook
hebben kinderen van laag opgeleide ouders minder vertrouwen in
maatschappelijke instituties en zijn ze minder vaak van plan later
te gaan stemmen.
Het Nederlandse onderwijssysteem met de sterk gescheiden
schooltypen vmbo, havo en vwo weerspiegelt zich in de
uitkomsten. Leerlingen in hogere schooltypen hebben meer
burgerschapskennis. Ze hebben meer vertrouwen in de eigen
burgerschapsvaardigheden en vinden maatschappelijke en
politieke participatie belangrijker. Bovendien was het verschil in
burgerschapskennis tussen de schooltypen in 2016 groter dan
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eerder, in 2009. Het kennisniveau van vmbo-leerlingen was
ongeveer gelijk gebleven, terwijl havo- en vwo-leerlingen meer
wisten dan in 2009. De groter wordende onderwijskloof, geldt dus
ook voor burgerschapscompetenties. De precieze redenen van de
relatief grote ongelijkheid zijn onduidelijk. Misschien komt het
door de verschillende invullingen van burgerschapsonderwijs in
de uiteenlopende schooltypen. Nederlands kwalitatief onderzoek 4
wijst uit dat scholen die voorbereiden op hoger en
wetenschappelijk onderwijs kritisch burgerschap en persoonlijke
ontwikkeling belangrijk vinden. Scholen met beroepsgerichte
leerwegen richten zich meer op sociaal gedrag, op ‘leren omgaan
met elkaar’. Het kan ook zijn dat de ongelijkheid in
burgerschapskennis en -competenties voortkomt uit de
groepering van leerlingen. Longitudinaal onderzoek in Duitsland
en Engeland wijst erop dat de plaatsing in verschillende leerwegen
een zelfstandig, onafhankelijk effect heeft op
burgerschapsuitkomsten.5 In ons Nederlandse onderwijssysteem
zou dus de vroege selectie van leerlingen kunnen bijdragen aan
ongelijkheid in burgerschapskennis- en competenties.
Verder met burgerschap
Hoe het ook zij, het gaat niet goed met de burgerschapscompetenties van leerlingen. De verschillen tussen leerlingen zijn
groot en zelfs groeiende. Kohnstamms pleidooi voor het
samengaan van democratie en pedagogiek, en de school als
oefenplaats voor burgerschap is onverminderd actueel.

4
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Onderwijs: de waarde, de betekenis en de
mogelijkheden

Yolande Emmelot en Sjoerd Karsten
Wat is de waarde van ons onderwijs? Deze vraag is de afgelopen
decennia onder invloed van het neoliberalisme – ofwel het
Angelsaksische model -, dat gekenmerkt wordt door denken in
geld, meetbare doelen en controle - vooral in economische termen
beantwoord. Het vertoog over het onderwijs wordt in het
algemeen steeds meer economisch van aard. Zo worden
doelstellingen, werkwijze en uitkomsten in economische termen
gegoten. De indruk die daaruit ontstaat is dat onderwijs louter
bedoeld is om jonge mensen zo snel en efficiënt mogelijk voor te
bereiden op werk, de individuele en collectieve opbrengsten alleen
tellen als zij in geld uit te drukken zijn, scholen het beste bestuurd
en geleid kunnen worden zoals bedrijven, en leerlingen en
studenten zich alleen gestimuleerd weten door financiële prikkels.
Het is niet een louter Nederlands verschijnsel. Overal op de wereld
worstelen regeringen met de vraag hoe hun onderwijssystemen
meer ‘doelmatig’ te maken voor wat wordt gezien als de
belangrijkste economische uitdagingen van de toekomst. Maar is
de doelmatigheid wel de enige waarde van het onderwijs?
Intrinsieke waarde
Alle onderwijs heeft in de allereerste plaats een intrinsieke waarde:
men kan het onderwijs waarderen vanwege de kennis of de
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vaardigheden die men daar opdoet. Dat kan iets verhevens zijn als
de poëtische klanken van het Italiaans, maar ook iets aards als
lekkere koekjes bakken, zonder dat men tolk of banketbakker hoeft
te worden. Het ontwikkelen van ieders talenten, het verwerven van
kennis en het onder de knie krijgen van vaardigheden verrijkt het
leven van mensen zonder dat dit tot een beroep hoeft te leiden of
in geld is uit te drukken.
De intrinsieke beloning van het onderwijs zelf kan stimulerend,
ontwikkeling bevorderend en een belangrijk motief tot leren zijn.
Bovendien kunnen leerlingen die opbloeien in het onderwijs,
omdat aan hun talenten meer recht wordt gedaan, ook leraren
emotioneel raken. Het kan aan leerlingen de ruimte of vrijheid
geven om zich nog verder te ontplooien. Teveel is deze betekenis
van het onderwijs toegeschreven aan het funderend onderwijs,
maar het geldt net zo goed ook voor het leren van een vak.
Een gebrek aan inhoudelijke aansluiting van de opleiding bij de
eigen interesses en behoeften blijkt een belangrijke voorspeller
van uitval in het onderwijs te zijn. Uit onderzoek blijkt het belang
van emotionele betrokkenheid bij school en opleiding.
Instrumentele waarde
Los van zijn intrinsieke betekenis of waarde kan het onderwijs een
reeks van instrumentele rollen vervullen. We maken voor het
gemak een grof onderscheid naar economische en sociale rollen.
Op het persoonlijke vlak is de economische rol gemakkelijk te
benoemen. Een zekere hoeveelheid genoten onderwijs of een
bepaalde opleiding kan iemand helpen bij het vinden van een
baan, kan de kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt verminderen, en
kan ook iemand weerbaar maken als consument bij het kopen van
producten, het afsluiten van contracten en het op orde houden van
het huishoudboekje. Niet alleen het individu profiteert van het
onderwijs in economische zin. Een geletterde bevolking biedt
bijvoorbeeld betere kansen voor een bloeiende economie.
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Deze instrumentele economische rollen op individueel en
collectief niveau vormen de kern van het gedachtegoed van het
menselijk kapitaal en zijn door het neoliberalisme tot alles
zaligmakend doel verheven.
Waar het de sociale rol betreft wordt vaak meer waarde gehecht
aan de uitkomsten op collectief dan op individueel niveau.
Aanvankelijk lag na de instroom van migranten veel nadruk op
sociale cohesie en integratie: men maakte zich zorgen om hun
integratie en het onderwijs kon daar een rol in vervullen. Later
kwam het begrip burgerschap in zwang in het onderwijsbeleid,
mede om het onderwijs gericht op integratie te rechtvaardigen.
Het wat en hoe van de burgerschapsopdracht was voor het
onderwijs lang onvoldoende duidelijk, waardoor er grote
verschillen in inzicht ontstonden. Gaat het om een vrij strikte,
juridische interpretatie waarbij vooral gekeken wordt naar de
belangrijkste grondwaarden van de Nederlandse samenleving
zoals gelijkheid voor de wet, gelijkheid tussen man en vrouw,
vrijheid van meningsuiting, scheiding tussen kerk en staat, en een
vreedzame oplossing van conflicten? Of gaat het om een veel
ruimere invulling? Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat er actief
wordt gestreefd naar gelijkheid in alle levenssferen, moeten
jongeren leren zich kritisch opstellen in allerlei levenssituaties en
zich pro-sociaal te gedragen?
Paradox
Na de Tweede Wereldoorlog is het onderwijs met zijn diploma’s
steeds meer gaan fungeren als een voorportaal voor de
arbeidsmarkt en werd daardoor steeds belangrijker in de verdeling
van maatschappelijke kansen. Deze zogenoemde sleutelmacht van
de school heeft geleid tot een interessante paradox. Aan de ene
kant kennen wij aan het onderwijs uitzonderlijke krachten toe:
onderwijs leert kinderen lezen, schrijven en rekenen, ontsluit voor
jongeren de wereld van literatuur, kunsten, wetenschap en
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innovaties op allerlei gebied, leert hen praktische vaardigheden,
bereidt voor op werk, draagt belangrijk geachte waarden en
normen over, kortom maakt van kinderen zelfstandige
volwassenen. Dat is het succesverhaal. Aan de andere kant
portretteren wij het onderwijs maar al te graag in zijn falen,
gebreken en problemen. We verwachten veel van het onderwijs,
maar zijn er als de kippen bij om vast te stellen dat het nauwelijks
aan onze verwachtingen voldoet. Het onderwijs krijgt al snel de
schuld toegeschoven als de resultaten tegenvallen, wat ook tot nog
meer controle leidt. Vooral scholen en het onderwijs voor
leerlingen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder
hebben daar last van. Met regelmaat duikt dan voor leerlingen het
begrip ‘achterstanden’ op.
Coronalessen
De coronacrisis van de afgelopen maanden kan ons het nodige
leren over de waarde van het onderwijs. In de eerste plaats heeft de
angst voor de schade aan de economie het denken in
achterstanden weer een nieuwe impuls gegeven. Beter was
geweest te spreken over ongelijkheden tussen leerlingen doordat
hun thuissituaties zo veel kunnen verschillen. Door het frame van
‘achterstanden’ bleef een veel belangrijker perspectief verborgen
dat gelukkig wel verschillende schoolleiders en leraren benadrukt
hebben. Hun zorg was vooral dat het welbevinden van belangrijke
groepen leerlingen een grote deuk opliep en daarmee de
intrinsieke waarde van het onderwijs gevaar liep. Leerlingen
hadden last van eenzaamheid of leden zelfs aan depressies.
Leerkrachten van basisscholen maakten zich daarboven zorgen
om kinderen in onveilige thuissituaties.
De ervaringen waren niet alleen negatief en ook daaruit zijn lessen
te trekken. Sommige kinderen vonden het heerlijk om thuis in hun
eigen tempo en op het voor hen gunstigste tijdstip schoolwerk te
doen. Kinderen leerden volgens leraren goed plannen. Sommige
26

kinderen kregen door het afstandsonderwijs meer zelfvertrouwen,
konden zich beter concentreren, bleken nog beter zelfstandig te
kunnen werken. Leerlingen gedroegen zich thuis soms heel anders
dan op school. Zo leerden leraren hun leerlingen beter kennen.
Sommige groepen leerlingen (met autisme bijvoorbeeld) bleken
eigenlijk beter te gedijen in de situatie van (gedeeltelijk)
afstandsonderwijs. Daarom moeten we zeker de balans opmaken
en kijken wat de crisissituatie ons geleerd heeft over verschillen
tussen kinderen, in persoonlijkheid, mogelijkheden, thuissituatie.
En wat dat betekent voor het onderwijs en ons taalgebruik.
Educatie
In de tweede plaats heeft het leren op afstand ons ook iets geleerd
over de term ‘onderwijs’ en de kern van het leren. Uit verhalen van
leraren blijkt dat het onderwijs door het werken ‘op afstand’ wel
erg eenrichtingsverkeer werd: je gaf een opdracht of taak vaak met
beeldinstructie en dan was het verder aan de leerling, die de
opdracht (al dan niet) uitvoerde. Terwijl het er in de situatie
voorafgaand aan de schoolsluiting meestal heel anders aan toe
ging. Toen was er veel meer interactie, samenwerking,
afstemming op de belevingswereld van het kind: tweerichtingsverkeer. Het woord ‘onderwijs’ is daarom eigenlijk een
ongelukkige term. Het ontbreekt in etymologie-woordenboeken.
De Van Dale geeft als eerste betekenis van onderwijs: ‘het
systematisch overbrengen van kennis en kunde’. Daar zit het
éénrichtingsverkeer eigenlijk al ingebakken en die richting is: van
de leraar naar de leerling. En het geeft aan het instituut school een
veel te beperkte opdracht of taak: louter lesgeven.
In veel andere landen wordt de term ‘educatie’ gebruikt, een
woord dat van het Latijnse woord 'educere' (‘eruit halen’) komt.
Educatie doet veel meer recht aan de brede opdracht van de school.
Het houdt zowel opvoeding als onderwijs en ook vorming in.
Wij gebruiken ‘educatie’ wel voor heel jonge kinderen (voor- en
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voorschoolse educatie), waarbij lesgeven een minder belangrijke
rol speelt en het vooral om spelenderwijs leren gaat. De school is
er echter niet alleen om les te geven. De school is ook, door de
aanwezigheid van andere kinderen en volwassenen, een instituut
waar - of je nu wilt of niet - opgevoed en gevormd wordt.
In de afgelopen maanden bood de school vooral onderwijs op
afstand. Kinderen kregen weliswaar les, maar de omgeving waar
hun les plaatsvond verschilde wezenlijk. De zogenaamde
‘kansrijke’ kinderen kregen naast het afstandsonderwijs thuis
educatie. Ze hadden volop mogelijkheden zich te ontwikkelen.
Minder ‘kansrijke’ kinderen, die toch al heel erg afhankelijk zijn
van het instituut school om te leren en zich te ontwikkelen, kregen
nu eigenlijk een minimumpakket, namelijk alleen
afstandsonderwijs. Juist voor hen was dat pakket te beperkt.
Zij hebben ‘institutionele educatie’ nodig. Misschien is dat wel een
betere term voor de taak van de school. Daarom willen wij zeker
voor de wereld achter deze term pleiten. Als je als leerkracht weet
dat je educatie geeft – dus ook opvoedt en vormt – dan zal je veel
bewustere keuzes maken, in hoe je wilt opvoeden, wat je wilt
overbrengen aan normen en waarden, en ook hoe je de
ontwikkeling van jouw leerlingen wilt stimuleren. Dan kom je ook
veel meer toe aan de intrinsieke waarde van ons onderwijs.
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De school als plaats waar alles samenkomt

Arwen van Stigt, Annabel Vaessen, Esther Stronkhorst en
Wouter Schenke
Volgens Van Dale is de school een ‘inrichting waar onderwijs
wordt gegeven’. Maar deze formulering laat veel ruimte voor
interpretatie. Waar is de school eigenlijk voor bedoeld?
Vrijwel dagelijks gebruiken we in ons werk als onderwijsonderzoeker het woord ‘school’. Maar zelden staan we erbij stil
dat je allerlei perspectieven hebt op de functie van de school in de
samenleving. Is de school bedoeld als minimaatschappij waar
leerlingen oefenen met vaardigheden voor als zij volwassen zijn?
Is de school een plaats waar leerlingen zichzelf kunnen zijn?
Hoe creëer je vanuit de school openingen naar de samenleving?
Hoe zorg je dat er sprake is van een gemeenschapsgevoel van
leerlingen en leraren? We verkennen in dit artikel de school vanuit
vier verschillende lenzen, als bijdrage vanuit een jongere
generatie, als vier kamergenoten aan de Roetersstraat.
1. De school als buurthuis – door Arwen
Vroeger (pre corona) fietste ik iedere dag naar mijn werk. Van
Amsterdam West naar Oost kwam ik langs tientallen buurthuizen,
buurtkamers, buurtcafé’s, inloophuizen en huizen van de wijk.
Een paar straten verwijderd van mijn huis, kom ik langs Buurtcafé
de Zwijger: een café in Bos en Lommer dat vanaf de vroege
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ochtend zijn deuren opent als kroeg, goedkope lunchtent,
ijscoboer en activiteitencentrum. Buurtkamer Kostelijk, dat ik na
ongeveer 5 minuten passeer, is een fraai gelegen buurtrestaurant
aan de poëtische ‘kostverlorenvaart’ met een driegangenmenu à
tien euro. Na de Jordaan en het centrum, bijna aan het einde van
mijn rit, staat het Huis van de Tijd in Oost, misschien wel mijn
favoriet door de sprookjesachtige naam.
Ik moet bekennen dat ik nog nooit een voet over de drempel van
deze buurthuizen heb gezet. Waarom niet? Wat houdt me tegen?
De buurthuizen zijn niet gericht op millennials, maar is dat het
enige? Een tijd geleden kreeg ik een vragenlijst in mijn inbox van
een vriendin van vroeger (we delen een zachte g), inmiddels
kunstenares en ‘conceptontwikkelaar’. Ze wilde weten wat ik me
voorstelde bij het buurthuis van de toekomst. Een van haar vragen
was “ben je liever in een buurthuis of in de HEMA?” Dit zette het
me aan het denken. Hoewel ik nog
nooit in een buurthuis ben
geweest, ben ik niet graag in de
HEMA - prima winkel, maar ik
voel me een te bewuste
consument om drie paar sokken
voor 5,95 te kopen. Het buurthuis
van de toekomst draait voor mij in
elk geval niet om dingen kopen,
kwam ik achter - hoe duur of
goedkoop producten ook zijn. Dit
zette me op een nieuwe gedachte:
kan het zijn dat buurthuizen een best bijzondere rol vervullen in
de samenleving? Het zijn openbare ruimtes voor saamhorigheid
en ondernemendheid. In een buurthuis vind je
gemeenschappelijkheid én je mag er zijn zonder iets te hoeven
betalen. Zonder in de rol van consument te worden gezet. Een
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ouderwets concept dus met een misschien wel een tijdloos
bestaansrecht.
Wat hebben buurthuizen te maken met de school? Ik had me toch
zeker voorgenomen iets te schrijven over de school? Over de
school ‘als midden in de samenleving’ nog wel, met quotes van
Kris van den Branden over het doorbreken van grenzen tussen
school en stad. Met quotes van Milka Yemane over de school van
de toekomst waar jongeren niet alleen van hun docent leren, maar
ook van anderen in de samenleving. Over een school waar jongeren
vaardigheden leren toepassen in de echte wereld. Mijn vingers op
het toetsenbord lijken een ander verhaal te vertellen. Een verhaal
waar de school, net als het buurthuis, een plek is waar je (als kind,
jongere) altijd mag zijn, ook als er even geen les wordt gegeven.
Waar je niet overdonderd wordt met reclames en hun (perverse)
stereotypen en verleidingsstrategieën. Waar je erbij hoort zonder
dat je daarvoor betaalt met je data over keuzegedrag. Dit is de
boodschap die het buurthuis me leert: op een school middenin de
samenleving heb je geen geld nodig om te leren en geen geld nodig
om te floreren.
2. De school als sociale mengpot, of juist niet? - door Esther
Witte scholen, zwarte scholen. Jarenlang zijn dit de termen
geweest die het hokjesdenken in het Nederlandse onderwijs
hebben getypeerd en misschien ook wel gedicteerd. In 2017 riep
een groep onderzoekers van de UvA al op om te stoppen met het
gebruik van deze termen (Altinyelken, 2017), maar de media lijken
deze te blijven gebruiken, al is het maar tussen aanhalingstekens.
Scholen zijn in Nederland in hoge mate gesegregeerd, naar
etniciteit en sociaal economische status (SES). Maar wat betekent
die segregatie voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs?
Hebben ouders een gegronde reden om vast te willen houden aan
de vrije schoolkeuze of zouden er striktere regels moeten komen
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vanuit de overheid om de sociale en culturele menging op scholen
te bevorderen?
De vrije schoolkeuze draagt bij aan het ontstaan/versterken van
verschillen tussen scholen in hun leerlingenpopulatie (Karsten,
Ledoux, Roeleveld, Felix, & Elshof, 2003). Er zijn veel onderzoeken
geweest die hebben gekeken naar de invloed van de
leerlingpopulatie op de prestaties van leerlingen (e.g. Agirdag, Van
Houtte, & Van Avermaet, 2012; Karsten et al., 2006; OECD, 2010;
Van Ewijk & Sleegers, 2010). Uit deze onderzoeken blijkt dat er wel
degelijk een effect van de schoolsamenstelling is op de individuele
leerlingen, onder andere dat leerlingen op scholen met een
gemiddeld hogere SES beter presteren.
Dit zou ervoor pleiten om vanuit beleid in te grijpen in de
leerlingpopulatie van een school. Vanuit een principe van
gelijkheid en de rechten van het kind zou het beter zijn als alle
scholen een goede weergave van de wijk of regio zijn en dat er geen
grote verschillen tussen
scholen zijn. Alle kinderen
zouden een zo goed
mogelijke vorm van
onderwijs moeten krijgen die
voor iedereen gelijke kansen
biedt. Toch biedt een zekere
mate van segregatie ook
mogelijkheden, namelijk tot
specialisatie en kennis die
specifiek gericht is op de
leerlingenpopulatie van de
school. Een voorbeeld hiervan zijn islamitische scholen die bruto
op onderwijsprestaties gezien het slechtst presteren. Maar als we
dit netto bekijken, dus wanneer er gecorrigeerd wordt voor
binnenstromend niveau, dan voegen islamitische scholen juist
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significant meer toe aan hun leerlingen dan andere schoolsoorten
(Driessen, Agirdag, & Merry, 2017). In zo’n geval lijkt een zekere
mate van (onderliggende) segregatie juist van toegevoegde waarde
te zijn, dankzij hun specifieke aandacht voor de leerprestaties van
hun kinderen op deze scholen.
Dit alles brengt een dilemma tussen onderwijsvrijheid met
segregatie als gevolg en een opgelegde gelijkheid in onderwijs met
zich mee. Dit dilemma laat zich niet zo maar oplossen, zowel
vanwege onze grondwet als alle andere belangen die ermee
verstrengeld zijn. Het is echter belangrijk om na te gaan aan welke
punten we als samenleving meer waarde hechten. Zo laten als het
is, zou pas een oplossing mogen zijn wanneer alle andere
mogelijke alternatieven uitgebreid zijn overwogen en
uitgeprobeerd, maar vervolgens alsnog zijn afgekeurd.
3. De school als oefenplaats voor democratie - door Annabel
Samenleven in, en bijdragen aan, een democratische samenleving
vereist bepaalde kennis en vaardigheden van burgers. Dit behelst
meer dan alleen een stem uitbrengen bij verkiezingen, maar gaat
bijvoorbeeld ook om het omgaan met verschillende achtergronden
en meningen, het maken van morele afwegingen, en het vormen
en heroverwegen van een mening in het licht van nieuwe
argumenten en feiten. De ontwikkeling van deze kennis en
vaardigheden gaat echter niet vanzelf, kinderen worden namelijk
niet geboren met een ‘democratisch gen’, zoals de minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs schreef (2019). De vraag waar
kinderen democratische vaardigheden moeten leren, leidde de
afgelopen decennia tot terugkerende discussies. Hierbij wordt
soms gewezen op het belang van opvoeding, maar ook in de
gezinssituatie blijkt het niet vanzelfsprekend dat kinderen
kennismaken met de waarden die essentieel zijn voor een
democratie, zoals tolerantie, gelijkwaardigheid en vrijheid van
meningsuiting.
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Vaak wijzen deskundigen op het onderwijs als plek waar kinderen
de kennis en vaardigheden ontwikkelen die hen voorbereiden op
hun rol als burger in de democratie. Het onderwijs kent een unieke
rol, omdat dit het enige instituut is waar alle jonge burgers voor
langere tijd op een betekenisvolle manier mee in aanraking
komen. De rol van de school wordt ook benadrukt in het nieuwe
Wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschap in het funderend
onderwijs’ (2019), waarin staat dat van scholen wordt verwacht
dat zij leerlingen respect bijbrengen voor democratische waarden,
en in het advies van de Onderwijsraad (2012), dat de school
beschouwt als oefenplaats om te leren participeren in de
democratie. De school als oefenplaats voor democratie is echter
geen nieuw fenomeen: al ruim een eeuw geleden betoogde Dewey
(1899) dat de school een minimaatschappij zou moeten zijn,
omdat ‘kinderen zich alleen kunnen voorbereiden op de
maatschappij door deel te nemen aan de maatschappij’.
Hoewel er consensus is over het belang van de school in de
ontwikkeling van het democratisch burgerschap van leerlingen,
wordt verschillend gedacht
over hoe scholen deze
opdracht moeten vervullen. In
een democratie bestaan
immers spanningen, tussen
vrijheid en gelijkheid, tussen
het individu en het collectief,
en tussen meerderheid en
minderheid. In haar
Kohnstammlezing zei Femke
Halsema (2019) hierover het
volgende: “Goed onderwijs kan
leerlingen hun eigen burgerschap laten ontdekken en ontwikkelen, en
ze uitrusten met de kennis, vaardigheden en houdingen om vol
zelfvertrouwen mee te bouwen aan een weerbare democratie. (…)
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Burgerschap begint met een klein vlammetje in jezelf ontdekken, dat
vuur aanwakkeren is wat goede docenten doen.” Op deze manier
wordt de school een plaats waar democratie echt tot leven komt.
4. De school als PLG, met de G van gemeenschap - door Wouter
In de school waar leerlingen de ruimte krijgen om te groeien,
moeten we niet vergeten dat ook leraren ruimte nodig hebben.
De school is immers ook van de leraar die er vrijwel dagelijks is.
Leraren zijn onderdeel van de schoolcultuur, net als de leerlingen
en andere personeelsleden. De Onderwijsraad (2016) constateerde
al dat leraren meer professionele ruimte nodig hebben, wat erop
neerkomt dat leraren mogelijkheden krijgen en nemen om invloed
uit te oefenen op de inhoud en de inrichting van hun werk. Deze
ruimte werd traditioneel benaderd als de leraar die ‘koning van het
eigen klaslokaal’ is. De afgelopen jaren zien we een verschuiving
naar leraren die meer gezamenlijk opgaan voor
(team)ontwikkeling. Je kunt immers leren van je collega’s en
daarbij samen verder komen, mits je daar open voor staat en het
nut ervan inziet. Dit alles vindt plaats in de school als
professionele leergemeenschap (PLG), zoals we in grootschalig
Kohnstamm-onderzoek hebben uiteengezet (Sligte, et al., 2018).
Als je de letters van de afkorting PLG neemt, kun je je afvragen
welk van de drie letters voorop zou moeten staan. Wat is het
belangrijkste element van de school als PLG? Gaat het om de P van
professionele leraren, die in staat zijn goed hun werk te doen?
Draait het om de L van leren van en met elkaar? Of is de G van
gemeenschap de basis van de school waarin de P en L kunnen
floreren? Deze vragen vormen een mooie ingang voor leraren en
schoolleiders om met elkaar over in gesprek te gaan. Zo’n dialoog
is bedoeld om erachter te komen wat eenieder de belangrijkste
wensen en toekomstbeelden voor de school vindt. Daarna kan een
‘vlootschouw’ helpen om te inventariseren wat medewerkers aan
kwaliteiten in huis hebben en wat zij kunnen bijdragen.
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Een voorbeeld is een leraar die net een masteropleiding afgerond
heeft en die opgedane kennis en expertise kan delen met collega’s.
Zodra de wensen en toekomstbeelden voor de school duidelijker
zijn, kunnen ook ouders, MR en leerlingen meedenken over de
verdere invulling ervan.
Toewerken naar een school als PLG vraagt om een verschuiving
van een ‘individuele focus met een gesloten deur’ naar ‘openstaan
voor meningen en ideeën van collega’s’. Het begint met een open
houding naar anderen en
daarbij elkaars ervaringen,
kennis en inzichten op waarde
schatten. Het leidt tot een
cultuur die op sommige
scholen al aanwezig is en op
andere scholen met voldoende
tijd en de juiste energie tot
stand kan komen. Dan wordt de
school een plaats waar niet
alleen de leerlingen groeien,
maar ook de medewerkers die
kans krijgen.
Conclusie
De lenzen die we hier gebruikt hebben om naar de school te kijken,
kan je over elkaar schuiven. Je krijgt dan een meer-lagen
perspectief, dieper en verder reikend dan op het eerste gezicht
lijkt. Iedere leerling, ouder, personeelslid en andere betrokkene bij
onderwijs, bekijkt de school vanuit zijn of haar eigen lenzen. Dat
gebeurt soms bewust met een doel om het onderwijs te verbeteren,
soms intuïtief tijdens de kennismaking op een eerste schooldag,
soms uit nieuwsgierigheid om meer te weten te komen over wat er
gebeurt in school.
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We wensen Guuske ook na haar pensioen toe dat zij de
samenleving en het onderwijs nieuwsgierig blijft bekijken en zich
zal blijven verwonderen.
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4

De ideale basisschool

Iris Bollen, Merlijn Karssen, Cissy Pater & Desirée Weijers
De maatschappelijke vraagstukken waar we vandaag de dag mee te
maken hebben, zijn niet dezelfde als die van vorige generaties.
De klimaatverandering, groeiende etnische diversiteit en snelle
technologische veranderingen vragen iets van ons en de komende
generaties. Wat betekent dit voor het onderwijs van de toekomst?
Onderwijsvernieuwing, het is een veel besproken thema onder
onderwijsprofessionals.
Sommige leerkrachten hebben kritiek op de elkaar snel
opvolgende vernieuwingen (nieuwe onderwijsconcepten, meer
maatwerk, een nieuw curriculum etc.) waarvan de effecten niet
altijd duidelijk merkbaar zijn voor de praktijk. Maar kunnen we
wel zonder deze vernieuwingen?
Kunnen we met de oude ideeën over het onderwijs leerlingen
voorbereiden op het omgaan met de huidige maatschappelijke
kwesties of moet het onderwijs beslist anders om nieuwe
generaties voor te bereiden de huidige maatschappij? Oftewel:
Hoe ziet de ideale basisschool van de toekomst eruit? Deze vraag
legden wij voor aan de onderwijsexperts van het Kohnstamm
Instituut.
Theoretisch kader (soort van)
In een geprezen boek - aanrader voor als je na je pensionering tijd
hebt om lekker te lezen - reflecteren twee sociale wetenschappers
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en twee filosofen op wat in deze tijd de doelen van onderwijs
zouden moeten zijn (Brighouse e.a., 2018) 6. Een school moet
volgens hen -ondersteund door beleidsmakers- voorzien in
‘educational goods’. Dat is de optelsom van bepaalde kennis,
vaardigheden, attitudes en voorzieningen die kinderen tot
ontwikkeling laten komen ten behoeve van zichzelf en anderen.
De fundamentele waarde is volgens hen floreren (‘human
flourishing’).
Educational goods dragen eraan bij het leven goed te laten
verlopen en het is bij uitstek aan de school om de mogelijkheid tot
kunnen floreren te bieden. School is de plek waar je horizon kan
worden verbreed en kinderen in aanraking kunnen komen met, en
enthousiasme en capaciteiten kunnen ontwikkelen voor, zaken die
ze via hun familie en naaste omgeving niet zouden tegenkomen.
Concreet onderscheiden de onderzoekers de volgende ‘goods’:
- Economische productiviteit
- Persoonlijke autonomie
- Democratische competenties
- Gezonde persoonlijke relaties
- Anderen zien als gelijken
- Zelfontplooiing.
Leerlingen moeten volgens deze wetenschappers uitgerust worden
met deze zes vermogens die nodig zijn in het leven, inclusief de
capaciteit om goede keuzes te kunnen maken.
De befaamde Guuske Ledoux gaf in haar afscheidsrede toevallig
ook een reflectie op de ideale school. Zij stelde dat basisvaardigheden een voorwaarde zijn om mee te doen in de maatschappij,
maar niet voldoende. Vaardigheden die voor iedere burger van

6
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belang zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij,
zijn veel breder. Het gaat dan om onder andere kritisch denken,
goede communicatie, samenwerken, je kunnen verplaatsen in de
ander, onderzoeken en oplossingsgericht werken. In de ideale
school volgens Guuske een wereldoriëntatie-school - horen deze
zaken daarom in het kerncurriculum thuis (naast taal en rekenen).
Aanpak
Een kamer vol vrolijk
gestemde onderzoekers
(zie afbeelding 1) legde
de vraag hoe de ideale
basisschool van de
toekomst eruit ziet voor
aan onderzoekers van
het Kohnstamm
Instituut.

Afbeelding 1: Het onderzoeksteam

Wij vroegen hen om in
steekwoorden aan te
geven hoe volgens hen
de ideale basisschool
eruit ziet. Daarbij ging
het niet alleen om
nieuwe ontwikkelingen,
maar ook om wat
behouden moet blijven
en/of wat van vroeger
weer terug zou moeten
komen in het
onderwijs.
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Hierbij werd er een verdeling gemaakt in vier onderwerpen:
Welke leerkrachtvaardigheden zijn aanwezig bij de
leerkrachten
op de ideale basisschool?
Welke onderwerpen komen er in het curriculum voor op de
ideale
basisschool?
Welke rol hebben leerlingen bij het vormgeven van het
onderwijs
op de ideale basisschool?
Hoe ziet de fysieke leeromgeving eruit op de ideale
basisschool?
Veertien collega’s van het Kohnstamm Instituut vulden de enquête
in.
Resultaten
Leerkrachtvaardigheden
Hieronder, in figuur 1 staan de vaardigheden die leerkrachten op
de ideale basisschool van de toekomst moeten bezitten volgens de
onderwijsexperts van het Kohnstamm Instituut. Opvallend is dat
veel van de genoemde vaardigheden weinig vernieuwend zijn en al
langer verwacht worden van leerkrachten. Ook zitten er
‘vaardigheden’ tussen die over persoonlijkheid gaan, zoals humor,
lief, sensitief, geduldig en vrolijk. De kritische, strenge leerkracht
die de leerlingen discipline bijbrengt, is niet meer aanwezig.
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Figuur 1 Leerkrachtvaardigheden van de leerkrachten op de ideale basisschool

Curriculum
Op de vraag welke onderwerpen er vooral moeten worden
opgenomen in het curriculum, werd met een overweldigende
meerderheid het onderwerp ‘taal’ genoteerd (door alle
ondervraagden, sommigen voelden zelfs de behoefte hun
mening kracht bij te zetten door het gebruik van uitroeptekens).
Ook klassieke vakken als rekenen, beweging en muziek werden
genoemd. Daarnaast werden ‘nieuwere’ vakken als
duurzaamheid, ICT, burgerschap en filosoferen aangedragen.
Opvallend is dat het vak ‘Engels’ ontbreekt. Zie voor een
overzicht van de genoemde vakken figuur 2.
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Figuur 2 Curriculum op de ideale basisschool

Rol leerlingen
In onderstaand figuur 3 is de rol omschreven die leerlingen zelf
zouden moeten hebben bij het vormgeven van het onderwijs op de
ideale basisschool. Volgens de collega’s van het Kohnstamm
Instituut zouden leerlingen op de ideale school een grotere rol
moeten hebben dan dat ze nu vaak krijgen. Ook is duidelijk dat
vrijheid en autonomie kernbegrippen zijn. De leerlingen moeten
keuzevrijheid hebben, eigenaar zijn, werk zelf kunnen plannen en
het onderwijs moet aangepast worden aan de leerling. De leerling
die braaf het voorgeschreven plan van de directeur en leerkracht
volgt, komen we in de antwoorden niet tegen.
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Figuur 3 Rol van leerlingen bij het vormgeven van het onderwijs op de ideale basisschool

Fysieke leeromgeving
Tot slot werd de experts gevraagd om een beeld te schetsen van
hoe de fysieke leeromgeving er uit zou moeten zien van de ideale
basisschool. Vooral ‘groene’ onderwerpen werden hiervoor
genoemd. Het idee van een saaie, grijze, betonnen omgeving met
vaste klaslokalen hoort wat onze experts betreft tot het verleden.
In figuur 4 is te zien welke onderwerpen zij noemen. Natuurlijke
speelomgevingen, moestuinen, lichte en open ruimtes die
groepsdoorbrekend moeten worden vormgegeven zijn volgens de
onderwijsexperts van het Kohnstamm Instituut de toekomst.
Een plek waar kinderen zich kunnen terugtrekken in stilteruimtes,
waar zij zich veilig en geborgen voelen, die tegelijkertijd creatief,
inspirerend en uitdagend is.
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Figuur 4 De fysieke leeromgeving van de ideale basisschool

Conclusie
Op de ideale school in de toekomst kunnen de leerkrachten een
klimaat creëren waarin iedere leerling tot zijn of haar recht komt
en hebben de leerlingen een grote rol en veel vrijheid en
autonomie. In het curriculum blijft veel aandacht voor de
kernvakken, waarbij taal de grootste rol blijft spelen. Maar dat
wordt aangevuld met vakken van de toekomst, zoals ICT en
duurzaamheid. De leeromgeving moet daarbij inspirerend worden
ingericht, waarbij er ook veel aandacht moet zijn voor een
groenere omgeving.
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Een deuk in een pakje boter?

Henk Sligte
Twijfel
Nadat ik in mei 2018 met pensioen ging, twee jaar voordat Guuske
haar AOW kreeg, duurde het even voordat de ‘horror vacui’
toesloeg, de vrees voor de leegte. Omdat het bloed kruipt waar het
niet gaan kan, heb ik het ambacht weer snel opgepakt. Maar
tegelijkertijd bleef ik terugkijken naar de pakweg twintig jaar
(1999-2018) die ik als senior onderzoeker bij het Kohnstamm
Instituut doorbracht, en naar de jaren daarvoor, sinds ik in 1984 in
dienst kwam van de Universiteit van Amsterdam. Een van de
vragen die ik tot op heden nog niet goed heb kunnen
beantwoorden, is de vraag of ik, en met mij mijn medeonderzoekers, nu een deuk in een pakje boter heb kunnen slaan.
Heeft ons opdrachtonderzoek nu echt een verschil gemaakt, of had
het net zo goed achterwege kunnen blijven? Een deel van mij zegt
‘ja, natuurlijk’ en een deel zegt ‘nee’ denkend aan die rapporten
waar je nooit meer iets van hoorde. Ligt het wellicht aan de
zogenoemde kloof tussen onderwijsonderzoek en
onderwijspraktijk, en heb ik te weinig gedaan aan het overbruggen
daarvan? Of ben ik te ongeduldig?
De kloof tussen onderzoek en praktijk
In 2003 verschenen adviezen over het versterken van de relatie
tussen onderzoek en onderwijspraktijk (Onderwijsraad, 2003;
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, 2003).
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Men ziet een rol voor kennisgemeenschappen, heterogene
groepen van verschillende soorten kennisontwikkelaars,
intermediairs en kennisgebruikers, zowel leraren en schoolleiders
als beleidsmakers.
In 2006 wordt het bestaan van De Kloof benoemd, in combinatie
met problemen, oorzaken en oplossingen (Broekkamp, & van
Hout-Wolters, 2006). Het onderwerp, ook relevant in Vlaanderen,
kwam regelmatig aan de orde op Onderwijsresearchdagen
(Broekkamp, Van der Linde, van Hout-Wolters, & van Braak,
2009). Men ziet een rol voor kleinschalige ontwerpexperimenten,
met daarin intermediairs, ‘kartrekkers’ op schoolniveau, en
waarin onderzoekers en practici intensief kennis uitwisselen en
rollen van elkaar uitproberen. Academische opleidingsscholen
bieden hiervoor ‘een uitgelezen context’.
Ondanks pogingen de kloof te overbruggen blijft het onderwerp
echter levend. Zo zijn er recent interessante discussies tussen
leraren en onderzoekers7 en pookt het NIVOZ het vuur in 2020 nog
eens flink op8.
Stappen naar het overbruggen van de kloof: ontwikkeling naar
samenwerking
Als ik de onderzoeken en de rapporten waar ik zelf als projectleider
of onderzoeker bij betrokken was nog eens voor mijn geestesoog
laat verschijnen, dan zie ik een duidelijke ontwikkeling in de
afgelopen 15 jaar voor wat betreft het praktijkgericht onderzoek.
Ook het Kohnstamm Instituut is steeds meer een duit in het zakje
gaan doen om de kloof te verminderen, en tot meer samenwerking
met de onderwijspraktijk te komen.

7

8

https://onderzoekonderwijs.net/2017/12/09/wat-hebben-we-aan-onderwijsonderzoek/
https://didactiefonline.nl/blog/redactie/onderwijsonderzoek-is-een-ambacht
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https://nivoz.nl/nl/nro/de-vraag-is-opnieuw-waartoe-naar-een-nieuw-discours-over-betekenisvolleonderwijswetenschap
https://nivoz.nl/nl/nro/naar-een-nieuw-discours-over-onderwijswetenschap-voorwaarde-is-dat-wede-arrogantie-om-van-bewijs-te-spreken-verlaten
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De in 2006 opgerichte VO-Raad wordt een partner van de overheid
in het bepalen van beleid en roert zich steeds meer op het gebied
van onderwijsvernieuwing met daarin een duidelijke rol voor
onderwijsonderzoek. Tijdens de Expeditie Durven Delen Doen
(2008-2010) verbinden onderzoekers zich aan vo-scholen die elk
hun eigen innovatietraject wilden laten ondersteunen door
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 9. Ik heb goede
herinneringen aan de samenwerking met het Amadeus Lyceum in
Vleuten en de Scholengemeenschap Sint Ursula in Heythuysen, en
het onderzoek dat we gedaan hebben. Maar toch, terugkijkend,
denk ik wel eens aan die deuk in de boter. Was er nu echt sprake
van echte samenwerking? Heeft de bijdrage aan de
schoolontwikkeling en -innovatie vanuit het onderzoek nu echt
tot een versnelling of een verbetering van de duurzaamheid van de
innovatie geleid?
De Expeditie is een leertraject geweest, dat geldt zeker ook voor de
onderzoekers. In een laatste terugblik wordt aanbevolen om
persoonlijk en nauw contact te creëren tussen scholen en
onderzoekers, en dat er tijd moet zijn om een relatie op te bouwen,
elkaars taal te spreken en ritmes op elkaar af te stemmen. Daarbij
moet gezorgd worden dat eigenaarschap voor innovatie en
onderzoek bij de school ligt, dat de vraag van de school leidend is,
niet die van onderzoekers.10
In de SLOA-projecten van de VO-Raad is de samenwerking tussen
scholen en onderzoekers voortgezet, met daarbij als belangrijk
nevendoel de professionele ontwikkeling van leraren. 11 Een van de
resultaten is meer inzicht in verschillende vormen van

9

10
11
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samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek
(Schenke, 2015).
Er zijn meer voorbeelden te geven van initiatieven waarin getracht
wordt samenwerking tussen onderzoek en de praktijk vorm te
geven. De Kennisrotonde met zijn kennismakelaars, waarin het
concept ‘Brug over de Kloof’ vertaald is naar concrete
sleutelpersonen, en met een duidelijke rol voor gezamenlijke
vraagarticulatie. De steeds grotere aandacht voor kennisbenutting,
het inzicht dat kennis over gebruikswaarde moet beschikken wil
het bijdragen onderwijsverbetering, een aspect dat steeds meer als
voorwaarde voor subsidie (NRO) wordt gesteld.
De School als Professionele Leergemeenschap (PLG)
Mijn laatste onderzoeksavontuur was gewijd aan de vraag in
hoeverre scholen voor voortgezet onderwijs zich kunnen
ontwikkelen in de richting van een ‘professionele
leergemeenschap’ en hoe de veertien scholen dat dan doen. Al heel
vroeg in mijn ‘carrière’ was ik al geïnteresseerd in (internationale)
samenwerking tussen leraren, en in de vraag hoe een netwerk naar
een ‘community’ met gedeelde cultuur kan groeien (Sligte, 2019).
Dit omvangrijke meer dan drie jaar durende onderzoeksproject om
meer inzicht te krijgen in de werkzame ingrediënten van
interventies om de school als leergemeenschap vorm en inhoud te
geven was een mooie afsluiting van mijn werkzame leven als
onderzoeker.
Toch bleef ook hier de vraag of we de kloof hebben kunnen
overbruggen, of er echt sprake was van samenwerking, gedeelde
doelen, en een gezamenlijke taal. We hebben dat wel gepoogd in
onze talloze bezoeken aan de scholen en de bijeenkomsten die we
mede met VO-Raad en de Onderwijscoöperatie organiseerden.
Maar betrokkenen, zowel onderzoekers als vertegenwoordigers
van scholen onderling, waren soms ‘lost in translation’: het niet
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ten volle kunnen begrijpen hoe schoolontwikkeling zich op de
werkvloer afspeelt. Scholen verschillen in veel opzichten van
elkaar12. De onderzoekerstaal in ons gedegen eindrapport bleek
ook lang niet altijd makkelijk te lezen voor leraren (Sligte et al,
2018). Bleek hier toch nog een kloof te bestaan? Dit was de reden
dat we in samenwerking met de onderwijspraktijk een handreiking
gemaakt hebben voor scholen die aan de gang gaan of zijn met hun
ontwikkeling tot PLG13. In zijn algemeenheid zouden scholen en
onderzoekers vaker moeten proberen samen professionele
leergemeenschappen te vormen waarin het wederzijds leren van
en met elkaar centraal staat.
Tot slot
Guuske en ik hebben veel samengewerkt, maar niet heel vaak
concreet in onderzoeksprojecten. Dat kwam omdat mijn
onderzoek vaak het voortgezet onderwijs betrof, en het hare meer
het primair en het speciaal onderwijs. Bovendien deed ik meer met
ICT en het onderwijs en zij meer met onderwijsachterstanden en
ongelijkheid. Die keren dat we wel samenwerkten, ging het prima.
Er waren meer collegae die puntjes op mijn ‘i’ zetten (ik wil in dit
kader niet over mieren beginnen), maar Guuske ging altijd een
stapje verder; soms waren alle ‘i’s’ geheel verdwenen. Wat blijft
zijn de goede herinneringen van samenwerking, en mijn groot
gevoel van respect voor alles dat jij op je schouders hebt genomen.
Ik hoop dat de horror vacui bij jou niet toeslaat, dat je terugkijkt op
al die pakjes boter waar je een deuk in hebt geslagen, en ik wens je
een heel gelukkig post-werk leven toe.

12
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Studentevaluaties voor onderwijsbeoordeling en personeelsbeoordeling?

Iris Breetvelt
De WHW verplicht tot beoordeling van de onderwijskwaliteit mede
op basis van cursusevaluaties door studenten. Onder docenten
bestaat veel onvrede over het gebruik daarvan voor onderwijsevaluaties en personeelsbeoordeling. De vraag is of student
evaluation of teaching een valide basis is voor beoordeling van
onderwijskwaliteit en docentcompetenties. Studentevaluaties
vertonen weinig samenhang met studieprestaties, zijn dus niet
valide en zijn daarom ongeschikt voor personeelsbeoordeling.
Studentevaluaties behoeven aanvulling met andere kwaliteitsindicatoren om aanknopingspunt voor onderwijsverbetering te
bieden.
Beleidscontext en praktijk
Art.1.18 WHW verplicht de hoger onderwijsinstellingen te voorzien
in regelmatige beoordeling van het onderwijs en die geschiedt
“mede aan de hand van het oordeel van studenten over de
kwaliteit van het onderwijs van de instelling”. Art.7.13 WHW
schrijft voor dat in de onderwijs- en examenregeling OER moet
staan op welke wijze het onderwijs in de desbetreffende opleiding
wordt geëvalueerd. In termen van het Beoordelingskader
accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland (NVAO, 2018) is het de
onderwijsleeromgeving waarop de evaluatie door studenten zich
richt: deskundigheid en begeleiding door docenten en bevordering
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van actieve deelname aan vormgeving van het eigen leerproces.
Een ruimer kader waarbinnen studentevaluaties passen, is dat van
de verantwoordingsdrift die eigen is aan het New Public
Management dat de publieke sector is gaan beheersen (Teelken,
2018). Daarin past het vergelijken van onderwijs als product, via
contextarme korte vragenlijsten ingevuld door de student als klant
(Scager, Strien, & Lam, 2019; Schoot, 2020).
Docenten keren zich vaak tegen de anonieme online
studentenenquêtes14. Uit longitudinaal onderzoek in Zweden,
Verenigd Koninkrijk en Nederland (over 2007 tot 2016) blijkt
ambivalentie tegenover almaar meer gestandaardiseerde en online
ingevulde studentevaluaties. Tegenover bereidheid om zo’n
onderwijsprestatiemeting te benutten, is er bij docenten de
perceptie dat de studentevaluaties weinig samenhang vertonen
met onderwijskwaliteit (Teelken, 2018). De verschuiving in het
gebruik van studentevaluaties van feedback naar controle draagt
bij aan bedreiging van professionele identiteit en
rechtspositionele onveiligheid van docenten (Scager et al., 2019).
Studentevaluaties voor beoordeling van onderwijs en docent
Studentevaluaties van het onderwijs worden voor zowel het meten
van onderwijskwaliteit als ook het nemen van rechtspositionele
beslissingen (over dienstverband of bevordering) gebruikt
(Boring, Ottoboni, & Stark, 2016; Hornstein, 2017; Scager et al.,
2019). Daarvoor dienen gestandaardiseerde vragenlijsten die
aspecten van inhoud en didactiek van onderwijs bevragen: kennis,
duidelijkheid van de uitleg, organisatie, enthousiasme,
vriendelijkheid, rechtvaardigheid, benaderbaarheid, humor,
bijdrage aan het leerproces van de student (Hornstein, 2017;
Spooren, Brockx, & Mortelmans, 2013; Uttl, White, & Wong
Gonzalez, 2017). De student antwoordt op een 5-punts Likert-

14
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schaal (zie tabel). De perceptie van de onderwijsleeromgeving
door studenten dient als indicator voor onderwijskwaliteit en
docenteffectiviteit (Linse, 2017; Stroebe, 2020). Aanname is dat
studenten meer leren van hoger gewaardeerde docenten (Uttl et
al., 2017). De vraag is evenwel of studentevaluaties voldoende
onderscheiden tussen goede en slechte docenten en of
rechtspositionele beslissingen daarop gebaseerd kunnen worden
(Scager et al., 2019).
Tabel 1 Vragen uit onderwijsevaluatie systeem UvA-Q (waarnaar verwezen wordt in de
model-OER-master)
Vraagtekst
De docent maakte goed gebruik van de beschikbare media
De toetsing vond ik
De toetsing was representatief voor de behandelde stof
De verschillende werkvormen sloten goed op elkaar aan
Dit vak had goede digitale ondersteuning (Blackboard,
website, etc)
Dit vak werd op een goede wijze getoetst
Het aantal EC is, gezien de tijd die ik er aan besteed heb,
Het is duidelijk hoe het eindcijfer tot stand komt
Het studiemateriaal sloot goed aan op het onderwijs en de
werkvormen
Het studiemateriaal was interessant
Het vak sluit goed aan op andere vakken
Het was duidelijk wat er bij de toetsing van mij werd verwacht
Ik ben tevreden over de inzet van mijn medestudenten
Ik ben tevreden over de onderwijsruimte(s) / collegezaal
Ik was van tevoren goed geïnformeerd over het rooster
Ik was vooraf goed geïnformeerd over de wijze van toetsing
In dit vak heb ik voor opdrachten samengewerkt met
medestudenten
In dit vak heb ik zelfstandig opdrachten uitgevoerd
In dit vak kwam het eigen onderzoek van de docent(en) aan
bod

Antwoordopties
zeer oneens - zeer eens
te makkelijk - te moeilijk
zeer oneens - zeer eens
zeer oneens - zeer eens
zeer oneens - zeer eens
zeer oneens te laag
zeer oneens zeer oneens -

zeer eens
te hoog
zeer eens
zeer eens

zeer oneens zeer oneens zeer oneens zeer oneens zeer oneens zeer oneens zeer oneens zeer oneens -

zeer eens
zeer eens
zeer eens
zeer eens
zeer eens
zeer eens
zeer eens
zeer eens

zeer oneens - zeer eens
zeer oneens - zeer eens

‘Student evaluation of teaching’ (SET) is niet controversieel voor
zover het doel ervan feedback voor de docent is ter verbetering van
het onderwijs, maar het is wel controversieel als daarmee
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docenteffectiviteit wordt bepaald met het oog op rechtspositionele
beslissingen (Uttl et al., 2017). Dat SET omstreden is moge blijken
uit het manifest Statement on Student Evaluations of Teaching
(2019)15 van de American Sociological Association waarin
gewaarschuwd wordt voor rigide gebruik van SET-scores bij
personele beoordeling.
Zijn studenten wel in staat om de onderwijseffectiviteit van een
docent te bepalen? Wordt ‘student evaluation of teaching’ (SET)
beïnvloed door onderwijskwaliteit, maar niet door voor de
onderwijskwaliteit irrelevante factoren?
Validiteit van studentevaluaties
De vraag is of studenten onderwijskwaliteit en docentcompetentie
valide kunnen beoordelen. Dat geldt waarschijnlijk wel concrete
kennisoverdrachtsaspecten zoals verstaanbaarheid en
begrijpelijkheid van de docent, maar niet zijn vakkennis en
didactiek (Hornstein, 2017).
Er is sprake van convergente validiteit als SET positief
samenhangt met andere indicatoren voor onderwijskwaliteit,
zoals alumni-oordelen, oordelen van collegae, studieprestaties en
leerwinst.
In hun reviewhoofdstuk over studentoordelen over universitaire
cursussen in het Higher education handbook of theory and research
concluderen Benton en Cashin (Benton & Cashin, 2013) op grond
van eerdere meta-analyses van Cohen (Cohen, 1981) en van
Feldman (Feldman, 1989) tot een positief verband (correlatie)
tussen studentoordelen op verschillende onderwijsdimensies en
tentamencijfers. Uit een latere door Benton en Cashin aangehaalde
meta-analyse van onderzoeken naar het verband tussen SET en
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https://www.asanet.org/sites/default/files/asa_statement_on_student_evaluations_of_teaching_
sept52019.pdf

leeropbrengst (Clayson, 2009), blijkt dat verband tussen
studentoordelen en studieprestaties echter niet significant af te
wijken van nul. Hoe beter de statistische controle over storende
variabelen en hoe objectiever de maten voor studentevaluatie en
leerprestatie zijn, des te minder er overblijft van de samenhang
tussen studentevaluaties en leerprestaties. Bovendien blijkt de
aard van de cognitieve capaciteiten die essentieel zijn voor die
leerprestatie, ertoe te doen; naarmate dat meer analytische en
abstracte cognitieve vaardigheden betreft, is het verband met
studentevaluaties geringer. Een meta-analyse van alle
multisectie-onderzoeken16 (tot januari 2016) naar verband tussen
SET en studieprestaties (Uttl et al., 2017) resulteerde in een
correlatie van .23 voor het verband tussen globaal oordeel over de
docent en studieprestaties; waarbij een correlatie van .16 overbleef
na inperking tot alleen de onderzoeken waarin controle op
aanvangskennis van studenten was verdisconteerd. Na aanpassing
voor het effect van kleine onderzoeken resteerde een correlatie
van -.06. Daarmee is de belangrijkste indicator voor convergente
validiteit van SET - het positieve verband met studieprestaties vervallen. Als validiteitsonderzoek mank gaat aan een te gering
aantal parallelle cursusgroepen (multisecties) en geen controle
incorporeert voor het kennisniveau bij aanvang, ontstaat
overschatting van de samenhang tussen SET en studieprestaties.
De stelling dat studenten meer leren van hoger gewaardeerde
docenten is onhoudbaar gebleken (Boring et al., 2016; Stroebe,
2020; Uttl et al., 2017). Sterker nog, SET werkt, door de macht die
het studenten geeft over de rechtspositie van docenten, als een
perverse prikkel die aanzet tot makkelijke inhoud en lankmoedige

16

Multisectie-onderzoek is de gouden standaard voor validiteitsonderzoek van SET. Met parallelgroepen
van dezelfde universitaire cursus als secties, waarbij aan elke parallelgroep een andere docent wordt
toegewezen en studenten willekeurig worden toegewezen. Per docent (en sectie) is er dan zowel een
SET-gemiddelde als een toetsgemiddelde. Over docenten (en sectie wordt dan de samenhang tussen
SET-gemiddelde en toetsgemiddelde bepaald.
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beoordeling, waar weinig geleerd wordt, de onderwijskwaliteit
daalt en diploma-inflatie dreigt (Stroebe, 2020).
Er is sprake van discriminante validiteit als SET geen verband
houdt met triviale maar irrelevant geachte docent- en
vakkenmerken of studentvoorkeuren. Sommige factoren, bv.
charisma, vertonen echter zo'n sterke relatie met SET-scores dat
zich een halo-effect17 lijkt voor te doen (Spooren et al., 2013). Lage
moeilijkheidsgraad, coulante beoordeling en zelfs fysieke
aantrekkelijkheid vertonen samenhang met SET (Stroebe, 2020).
Het probleem met interpretatie van discriminante validiteit is dat
sommige irrelevant geachte factoren toch een indirect causaal
verband kunnen hebben met docent- en onderwijseffectiviteit.
Doelmatigheid van studentevaluaties voor onderwijsverbetering
Validiteitsonderzoek biedt onvoldoende grond om
studentevaluaties als onderwijs- en docentevaluatie te hanteren
en daarop personele besluiten te baseren. Herziening van het
onderwijs moet niet gebaseerd zijn op willekeurige fluctuaties van
de studentoordelen over de kwaliteit van het onderwijs en de
docent (Boysen, G. A., 2017; Linse, 2017). Voorkomen moet worden
dat de studentevaluaties als perverse prikkel werken, door
calculerend doceren waarmee weliswaar evaluatiescores hoger
uitpakken maar niet het onderwijs verbeterd wordt (Spooren et al.,
2013; Stroebe, 2020).
Belangrijk is via een dialogisch-narratieve benadering de
motivering achter de studentevaluaties te achterhalen. De juist
geïnterpreteerde bevindingen van studentevaluaties kunnen,
naast het lesmateriaal, gebruikt worden als inbreng voor
professionele consultatie en intervisie, mede op basis van
intercollegiale observatie (Schoot, 2020). Uit die gecombineerde
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een positief gekwalificeerd kenmerk straalt in de evaluatie af op diverse andere kenmerken.

feedback volgen suggesties voor onderwijsverbetering en voor
doelen voor gedragsverandering van docenten (Boysen, Guy A.,
2016).
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Op weg naar het integraal kindercentrum

Prof. dr. G.W. Meijnen
Inleiding
Er zijn beleidsterreinen waar het Kohnstamm Instituut al decennia
lang onderzoek naar doet, maar waar de voortgang op een
Echternachse Processie lijkt: drie stappen voorwaarts, twee
achterwaarts. Het beleid met betrekking tot het voorschoolse
traject en de aansluitende leerjaren van het basisonderwijs is daar
een voorbeeld van.
In het kort zal de geschiedenis, zowel qua beleid als onderzoek,
worden beschreven. Guuske zal zich die hele periode goed kunnen
herinneren en voor mij is dit een ideale gelegenheid om terug te
blikken op al die gemiste kansen door de overheid. Ik zal eindigen
met een, nog steeds, hoopvolle visie op de toekomst.
Verleden
In 1985 fuseerden kleuterscholen en lagere scholen tot
basisscholen. Daarmee zouden tal van problemen in het onderwijs
verdwijnen, waaronder de problematische schoolloopbanen van
kinderen uit achterstandssituaties. Scholen met veel
achterstandsleerlingen konden voortaan wettelijk rekenen op
extra financiering. De problemen verdwenen echter niet.
Het ministerie van WVC ontwierp daarom thuisprogramma’s voor
kinderen met een migratieachtergrond. Met bescheiden
resultaten. Daarop wendde WVC samen met het ministerie van
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Onderwijs de steven en focuste op zogenaamde centrumgerichte
programma’s voor jonge kinderen. Er werd door beide ministeries
tezamen een commissie in het leven geroepen om daarvoor
beloftevolle programma’s te selecteren. Ik mocht daarvan de
voorzitter zijn en prof. Paul Leseman de belangrijkste onderzoeker
(Commissie (Voor)schoolse Educatie, 1994).
Twee programma’s kwamen door de selectie: Kaleidoscoop en
Piramide. Programma’s gericht op kinderen van twee tot zes jaar.
Dus ook voor de groepen één en twee van de basisschool, Die
programma’s werden dan ook bekend onder de overkoepelende
naam ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Voorts werd op
basis van de literatuur geconcludeerd dat de programma’s zouden
moeten worden uitgevoerd door één professionele begeleid(st)er
per zeven kinderen gedurende vier dagdelen. In een daarop
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volgend experiment werd de ontwikkeling gevolgd van twee
groepen peuters uit respectievelijk een Piramide- en een
Kaleidoscoopprogramma, en een controlegroep. De resultaten
waren gunstig.
Van overheidswege werden vervolgens vanaf 1999 gelden ter
beschikking gesteld voor het uitrollen van deze programma’s voor
kinderen uit achterstandssituaties. Bijgevolg ontstonden er
samenwerkingsverbanden tussen sommige peuterspeelzalen en
basisscholen die daardoor een doorlopende leerlijn konden
ontwikkelen.
Al spoedig werd duidelijk dat deze combinatie qua leerlingcompositie terzake van de achterstandssituatie, slechts sporadisch
voorkwam. Daar kwam nog bij dat peuterspeelzalen onder het
regime van VWS vielen en bovendien veel jonge kinderen naar de
kinderopvang gingen vanwege betaalde arbeid door beide ouders.
Deze voorziening viel nog weer onder een ander ministerie, te
weten Sociale Zaken. Een lappendeken van voorzieningen die
organisatorisch smeekte om afstemming zowel qua financiering
als ontwikkelingslijnen.
In 2002 verscheen een advies van de Onderwijsraad over dit
thema: ‘Spelenderwijs’. Als lid van de Onderwijsraad was ik
daarvan de projectleider. Kort gezegd hield de boodschap in dat er
een integrale voorschoolse voorziening voor nul- tot vierjarigen
diende te komen: het ‘Kindercentrum’ waarin de ontwikkeling van
kinderen volgens de meest recente inzichten diende te worden
gestimuleerd en de aansluiting op basisscholen zou moeten
worden bevorderd. De toegang zou gratis moeten zijn. Hoewel
daarmee allerlei financiële tegemoetkomingen aan ouders zouden
vervallen, zou er additioneel nog ruim een miljard euro op
jaarbasis door de overheid moeten worden geïnvesteerd. Voorts
behelsde het advies een voorstel om een expertisecentrum in te
richten voor kennisontwikkeling, programmaontwikkeling en
verspreiding van expertise.
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Het voorstel werd deels omarmd en deels verguisd. Dat laatste met
name door de marktgefinancierde kinderopvang en gesteund door
enkele wetenschappers. De laatsten voorspelden dat de realisatie
van het voorstel zou leiden tot een ‘verschoolsing’ van het
kinderleven en daarmee de spontane ontwikkeling van jonge
kinderen zou beschadigen. Kinderopvangorganisaties waren
voorts van mening dat hierdoor de keuzevrijheid van de ouders
zou worden aangetast. Uit de titel van het advies (Spelenderwijs)
blijkt dat de Onderwijsraad spelen en leren niet als een
tegenstelling beschouwde.
Heden
Ook politieke partijen reageerden verdeeld. In de daaropvolgende
jaren zijn er telkens beleidsmaatregelen geweest die op
onderdelen tot meer samenwerking tussen de drie voorzieningen
(vve, peuterspeelzalen en kinderopvang) zouden kunnen leiden.
Het Ministerie van Onderwijs zette, qua doorlopende
ontwikkelingslijnen, druk op ketel, door de subsidie voor
programma’s voor drie- tot zesjarigen aan de gemeenten toe te
kennen. De besturen van een deel van de basisscholen zagen dit als
een te grote bemoeienis van de overheid met de inhoud van het
onderwijs.
Een aantal politieke partijen herkende dit argument met als gevolg
dat er ‘geknipt’ werd in de toekenning van subsidies. In het
vervolg werd een deel rechtstreeks aan de basisscholen toegekend
en een ander deel aan de gemeenten.
De roep om meer afstemming tussen organisaties bleef echter
aanhouden. Vooral van de kant van werkende ouders. De overheid
reageerde daarop met het stroomlijnen van de financiële
spelregels. Op inhoudelijk vlak kwamen er bovendien meer regels
voor kwaliteitszorg door organisaties. Op plaatselijk niveau
ontstonden vervolgens initiatieven tot samenwerking tussen
scholen en peuterspeelzalen en/of kinderopvangorganisaties.
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Vaak adopteerden ze dan ook op vrijwillige basis bovengenoemde
of andere ontwikkelingsprogramma’s.
De huidige situatie overziend, onderscheiden we een viertal
organisatievormen voor opvang/ontwikkeling/onderwijs voor
jonge kinderen: (1) kinderdagopvang (0-4 jaar), (2)
peuter(opvang) groepen (2-4 jaar), (3) gastouderopvang (0-12
jaar) en (4) buitenschoolse opvang (0-12 jaar).
Toekomst
In sommige regio’s zijn er initiatieven genomen tot het inrichten
van een organisatie die een radicale integratie inhoudt, het
zogenaamde Integrale Kindercentrum (IKC). Een organisatie voor
0 tot 12 jarigen waarin zowel de voorschoolse opvang, de
basisschool en de buitenschoolse opvang is opgenomen.
Vaak wordt ook getracht om ontwikkelings- en leerlijnen op
elkaar af te stemmen. Met mogelijkerwijs een overkoepelende
inhoudelijke visie zoals het Montessori-onderwijs of de Vrije
School. Andere inhoudelijke concepten zijn uiteraard ook
mogelijk.
Gelet op ontwikkelingen in het buitenland en het toenemende
verschijnsel van buitenshuis werkende ouders, zullen de IKC’s
ongetwijfeld groeien in getal. Maar het zal nog lang duren voordat
er wettelijke regels komen die het IKC tot een publieke voorziening
maken. Het advies van de Onderwijsraad, dat slechts de integratie
van de voorschoolse voorzieningen op het oog had, is ook nog
steeds een utopie. En dat advies dateert al weer van 2002.
Het Kohnstamm Instituut, onder de stimulerende leiding van
Guuske, heeft veel onderzoek op dit terrein verricht en zal dit
ongetwijfeld blijven doen. Zijzelf zal de resultaten daarvan vast
blijven volgen en, wie weet, zal ze haar kennis omtrent dit
onderwerp, in deze of gene functie, het werkveld ten goede laten
komen.
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8

Differentiëren in leren: gevolgen van
werken in niveaugroepen

Bart Joosse, Nienke Meester & Lisa Gaikhorst
“Op een superdiverse school moet je wel in niveaugroepen werken om
alle leerlingen tot ontwikkeling te brengen.”
Dit is een veel gehoorde uitspraak op scholen in Amsterdam. De
Admiraal de Ruyterschool is een gemengde (buurt)school in
Amsterdam-West, waar sprake is van zogenaamde
superdiversiteit (Severiens, Wolf en van Herpen, 2014). Op
superdiverse scholen zitten leerlingen met verschillende
achtergronden, gewoontes en culturele normen en waarden, die
van invloed zijn op hoe een leerling zich gedraagt, voelt en uit in
de klas. Dit vraagt om veel differentiatie van de leerkracht. Om dit
te organiseren werken de leerkrachten bij veel vakken met
niveaugroepen. In veel klassen zijn er wel vier verschillende
niveaugroepen, ook wel stergroepen genoemd. Uit eerder
onderzoek blijkt dat het werken in niveaugroepen een positief
effect heeft op de betrokkenheid van leerlingen (Van Breemen,
2015), maar uit soortgelijk onderzoek op de school zelf blijkt dat
het werken in niveaugroepen ook negatieve effecten kan hebben
op het welbevinden van leerlingen. Ons onderzoek, de bevindingen en aanbevelingen worden nader toegelicht in dit artikel.
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“Cognitieve differentiatie is een onmisbare didactische
vaardigheid die de kwaliteit van het onderwijs waarborgt”, stelt de
Inspectie van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2018).
Veel scholen, waaronder de Admiraal de Ruyterschool, geven vorm
aan cognitieve differentiatie door te werken met niveaugroepen,
waarbij ze leerlingen in groepen indelen op basis van hun
cognitieve prestaties. Daarbij krijgen vrijwel alleen cognitieve
verschillen tussen leerlingen de aandacht, terwijl Severiens, Wolf
en Van Herpen (2014) laten zien dat het in een superdiverse klas
juist ook heel belangrijk is om oog te hebben voor andere relevante
verschillen tussen kinderen, zoals verschillen in sociale en
etnisch-culturele achtergrond. Verdieping in dat onderzoek heeft
de Admiraal de Ruyterschool ertoe aangezet om de volgende vraag
onder de loep te nemen: ‘Wat zijn eigenlijk de effecten van de
huidige aanpak (het werken met niveaugroepen) binnen de
Admiraal de Ruyterschool op het welbevinden van leerlingen?’
De onderzoeksvraag die onderzocht is luidt:
Welk effect heeft het werken in niveaugroepen bij rekenen op het
welbevinden van middenbouwleerlingen op de Admiraal de
Ruyterschool?
Het welbevinden van leerlingen is onderzocht door specifiek in te
zoomen op de componenten eigenwaarde, competentiegevoel en
sociale acceptatie (zie kader ‘Eigenwaarde, competentiegevoel en
sociale acceptatie’).
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Eigenwaarde, competentiegevoel en sociale acceptatie
Eigenwaarde wordt gezien als de mate van respect en tevredenheid
die een leerling voelt over zichzelf; de manier waarop een leerling
zich als mens evalueert. Volgens Harter (1982) is eigenwaarde
gebaseerd op succes- of faalervaringen en de wil van individuen.
Wanneer een leerling graag in de hoogste niveaugroep wil zitten,
maar de rekentoets onvoldoende maakt, dan heeft dit gevolgen
voor zijn of haar eigenwaarde.
Competentiegevoel zegt iets over het besef dat je iets kunt. Volgens
Harter (1982) is competentiegevoel gekoppeld aan de
ontwikkeling van een kind. Wanneer het ergens niet goed in is, kan
het dit als minder belangrijk beschouwen en dit proberen te
vermijden. De omgeving waarin het kind leert, heeft invloed op het
competentiegevoel. Zo heeft de overtuiging en houding van de
leerkracht ten opzichte van de competenties van een leerling
invloed op het competentiegevoel. Hoe hoger deze verwachtingen
en overtuigingen zijn, des te hoger het competentiegevoel van de
leerling.
Sociale acceptatie is de mate waarin leerlingen vrienden hebben,
met vrienden spelen, tijd doorbrengen met vrienden én hier
tevreden over zijn (Harter & Pike, 1984). Volgens onderzoek is
sociale acceptatie positief gerelateerd aan het competentiegevoel
van leerlingen en relateert het ook positief met getalbegrip
(Tousain, 2016). Dit betekent dat leerlingen die een hogere sociale
acceptatie hebben, ook hoger scoren op getalbegrip (een
sleutelrekenvaardigheid).
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Onderzoeksverwachtingen
Uit onderzoek van Bekebrede en De Boer (2013) komt naar voren
dat leerlingen uit de laagste niveaugroep minder vertrouwen
hebben in eigen kunnen dan leerlingen in de hogere
niveaugroepen. We verwachtten daarom dat uit het onderzoek op
de Admiraal de Ruyterschool zou blijken dat het welbevinden
hoger zal zijn naarmate kinderen in een hogere niveaugroep
zitten. De eigenwaarde stijgt naarmate leerlingen in een hogere
niveaugroep zitten, aangezien de zelfwaarderingstheorie van
Harter (1982) suggereert dat de faal- of succeservaringen
bijdragen aan de eigenwaarde en dat de eigenwaarde vergroot
wordt door middel van goedkeuring van anderen. We verwachtten
tevens dat het competentiegevoel van de leerlingen overeenkomt
met de niveaugroep waarin zij rekenen. Daarnaast verwachtten we
dat leerlingen in een hogere niveaugroep meer sociale acceptatie
ervaren dan leerlingen in een lagere niveaugroep. Tousain (2016)
gaf namelijk in eerder onderzoek aan dat er een positieve relatie is
tussen getalbegrip en acceptatie.
Het onderzoek op de Admiraal de Ruyterschool
Voor het onderzoek is aan alle leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5
gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Van al deze leerlingen is
van tevoren eerst nagegaan in welke niveaugroep de leerlingen bij
het vak rekenen zitten. De vragenlijst bestond uit vragen die de
begrippen eigenwaarde, competentiegevoel en sociale acceptatie
meten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CBSK
(Competentiebelevingsschaal voor Kinderen). Om de resultaten
van de vragenlijsten beter te kunnen begrijpen zijn er daarnaast
een aantal leerlingen (random selectie per niveaugroep) en
leerkrachten uit groep 4 en 5 geïnterviewd.
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Resultaten
Uit de verkregen gegevens blijkt dat eigenwaarde, sociale
acceptatie en competentiegevoel groter zijn naarmate leerlingen
in een hogere niveaugroep zitten. Er zijn vooral verschillen in
eigenwaarde en sociale acceptatie gevonden tussen de leerlingen
uit hogere en lagere niveaugroepen. Leerlingen in hogere
niveaugroepen scoren hoger op eigenwaarde en sociale acceptatie.
In competentiegevoel zijn er geen grote verschillen. Het kan
natuurlijk zo zijn dat leerlingen die cognitief beter presteren,
sowieso hoger scoren op de componenten van welbevinden.
Daarom is het ook interessant om te kijken wat hierover uit de
interviews naar voren komt.
Opvallende resultaten uit de leerlinginterviews zijn dat leerlingen
zich bewust zijn van de hiërarchische niveauverschillen en dat de
leerlingen uit de hogere niveaugroepen aangeven veel vrienden te
hebben, terwijl de leerlingen uit de lagere niveaugroepen dit niet
vermelden.
“Als je drie ster bent, dan ben je de allerbeste ster, en als je 2 ster hebt,
dan ben je een beetje goed, en 1 ster is het allerslechtst” (leerling groep
4).
De interviews met de leerkrachten bevestigen het beeld dat de
hogere niveaugroepen meer aanzien hebben dan de lagere
niveaugroepen.Ook de leerkrachten merken dat leerlingen wel
degelijk bezig zijn met de niveauverschillen in de klas.
De leerkrachten merken in sommige gevallen een verschil in
sociale acceptatie tussen de hogere en lagere niveaugroepen.
Ook opvallend is dat een leerling aangeeft wel eens geplaagd te
zijn omdat hij in een lagere niveaugroep zit.
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“(…) ik heb wel eens een keer gehad dat iemand zei: “hey jij bent
stergroep één en ik ben lekker hoger”(leerling groep 5).
Ook dit is iets dat de leerkrachten onderschrijven tijdens de
interviews. Zo geven zij aan dat de populaire leerlingen vooral in
de hogere niveaugroepen zitten en merken zij dat er door de
leerlingen onderling veel over de niveaugroepen gesproken wordt,
en niet altijd in positieve zin.
Leerlingen in lagere
niveaugroepen scoren
lager op eigenwaarde en
sociale acceptatie dan
leerlingen in hogere
niveaugroepen.

Conclusie en vervolg
Op basis van de resultaten concluderen wij dat het welbevinden
van leerlingen in hogere en lagere niveaugroepen niet enorm van
76

elkaar verschilt, maar dat leerlingen in lagere niveaugroepen wel
lager scoren op eigenwaarde en sociale acceptatie. Bovenstaande
betekent dat er bij het werken met niveaugroepen uitdagingen
liggen voor leerkrachten in het bevorderen van eigenwaarde en
sociale acceptatie van leerlingen in lagere niveaugroepen. Dit
onderzoek pleit voor bewustwording van de gevolgen van werken
in niveaugroepen en voor het creëren van een cultuur waarin niet
alleen gedifferentieerd wordt naar cognitieve (reken)prestaties
van leerlingen, maar waarin ook ruimte is voor andere kenmerken
en talenten. Een cultuur waarin iedere leerling in zijn eigen talent
kan uitblinken en daarmee een keer bovenaan in de ‘hiërarchie’
kan staan.
De focus van de onderzoeksgroep op de Admiraal de Ruyterschool
is daarom verschoven naar talentontwikkeling. Uit eerder
onderzoek weten we dat talentontwikkeling bij kan dragen aan het
welbevinden van leerlingen. Dit kan volgens White (2011) vooral
door motiverende leerkrachten en door leerlingen meer keuzes te
bieden in wanneer ze wat doen en op welke manier. Wanneer er
door talentontwikkeling dus meer wordt uitgegaan van de
persoonlijke drijfveren van leerlingen en er meer ruimte is om
eigen keuzes te maken, draagt dit dus mogelijk bij aan hun
welbevinden op school. Op de Admiraal de Ruyterschool willen we
de komende jaren onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven. Dit
onderzoek laat zien dat er voor het bieden van gelijke kansen meer
nodig is dan werken op niveau.
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Ruimte voor meertaligheid op de
basisschool: onderzoek vanuit de
Werkplaats Onderwijsonderzoek
Amsterdam

Projectteam Gelijke Onderwijskansen
“Op de basisschool moeten leerlingen vooral veel met de Nederlandse
taal in aanraking komen. Spreken van de thuistaal werkt
verwarrend.”
Bovenstaande is een wijd verspreide opvatting op scholen in
Nederland. Er zijn zelfs scholen waar het spreken van een andere
taal door leerlingen en hun ouders verboden is. Uit onderzoek
weten we echter al langer dat het waarderen en benutten van de
meertalige achtergronden van kinderen en hun ouders een positief
effect kan hebben op het welbevinden, geloof in eigen kunnen en
de schoolse ontwikkeling van kinderen (Aarts, Ruiter, &
Verhoeven, 1993; Avermaet, 2015; Kuiken, Muysken, 2009). Er is
in de Nederlandse context echter nog weinig onderzoek gedaan
naar hoe er in de praktijk van het onderwijs ruimte geboden kan
worden aan meertaligheid (Aarts, 1997; Aarts, Ruiter, &
Verhoeven, 1993; Frijns, Mulder & Visser, 2014; Praag, 2016). In
het kader van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam zijn
een aantal scholen in Amsterdam en Almere aan de slag gegaan
met het onderwerp meertaligheid. Het doel is
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onderwijsinterventies te ontwikkelen waarin ruimte geboden
wordt voor het benutten van de meertalige achtergronden van
leerlingen en het onderzoeken van de opbrengst van deze
interventies. Deze bijdrage biedt inzicht in de achtergrond van de
werkplaatsonderzoeken naar dit thema en de eerste ervaringen
rondom het integreren van meertaligheid in het onderwijs.
Meertaligheid is een onontkoombare realiteit in steden als
Amsterdam. Tegelijk wordt meertaligheid binnen het onderwijs
vaak als risico gezien voor het schoolsucces van kinderen. Deze
wijd verspreide opvatting maakt dat ongeveer veertig procent van
de wereldbevolking momenteel onderwezen wordt in een taal die
niet hun thuistaal is (Le Pichon-Vorstman & Kambel, 2017). Er is
echter steeds meer onderzoek dat laat zien dat het benutten van
meertaligheid in het dagelijks leven, en specifiek in het onderwijs,
een meerwaarde kan zijn. Zo speelt het kunnen spreken en verder
ontwikkelen van je eigen thuistaal een belangrijke rol bij
identiteitsvorming en integratie binnen de samenleving
(Ghorashi, 2006; Vertovec, 2007; Warikoo & Carter, 2009), maar
ook in de schoolse ontwikkeling van kinderen (Aarts, Ruiter, &
Verhoeven, 1993; Avermaet, 2015; Kuiken, Muysken, 2009).
Ook op de scholen die deelnemen aan de werkplaatsprojecten
zitten veel leerlingen voor wie Nederlands niet hun eerste taal
en/of (de enige) thuistaal is. Een van de werkplaatsprojecten richt
zich specifiek op dit thema. Binnen het themateam taal van het
project gelijke onderwijskansen zijn scholen aan de slag gegaan
met het stimuleren van het gebruiken van de thuistaal bij het
schoolse leren. Dit jaar zijn de scholen hiermee begonnen bij
taalonderwijs via de methode ‘Veilig leren lezen’: elk nieuw
hoofdstuk start met een verhaal waarin veel nieuwe woorden
worden aangeboden. Dat verhaal leest de leerkracht voor. Uit het
verhaal worden ‘ankerwoorden’ gedestilleerd. De lijst met
ankerwoorden en plaatjes daarbij (zie voorbeeld in kader) gaat dan
mee naar huis met als aanbeveling van ons: “We weten uit
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onderzoek dat het heel veel meerwaarde heeft als u deze woorden
doorneemt met uw kind in uw voorkeurstaal’ dat kan dus ook
Nederlands zijn, dat heb ik er dus ook maar bijgezet, even een riedeltje
talen opgeschreven”, aldus Dieneke Blikslager, leerkracht en
adjunct directeur van de St Janschool uit Amsterdam-West.
De samenwerking met de ouders was essentieel voor deze
interventie.
Door de coronamaatregelen konden veel leerteams binnen het
project gelijke onderwijskansen de interventies niet (helemaal)
uitvoeren zoals gepland. Maar, gelukkig heeft binnen het
themateam taal de samenwerking met kinderen en ouders rondom
meertaligheid deels wel voortgang kunnen vinden. De ervaringen
zijn inmiddels geïnventariseerd middels interviews met betrokken
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat is meertaligheid?
Sophie Cirpka stelt in haar scriptie (UPvA, 2019) op basis van Agirdag en Van de
Oudeweetering (2017) dat meertaligheid inhoudt dat mensen thuis een andere taal
of talen spreken dan de officiële voertaal in een land. Echter, zo stelt zij,
meertaligheid wordt in verschillende contexten anders betekenis gegeven:
“Toch is de ene meertaligheid de andere niet. In Nederland wordt bij
bevolkingsgroepen met een niet-westerse migrantenachtergrond het spreken van
een andere taal vaker in verband gebracht met gebrek of achterstand. Er wordt
eerder gesproken van een taalachterstand, dan van meer-taligheid: “Het lijkt of
deze [mensen] niet méér, maar juist minder, cultureel kapitaal hebben, doordat ze
een taal extra spreken” (Agirdag & Van de Oudeweetering, 2017, p. 12).
Aan de ene kant wordt kennis van Westerse talen, zoals Frans en Duits, benadrukt
om een succesvol leven te leiden. Maar aan de andere kant wordt de meertaligheid
van mensen met een niet-westerse migrantenachtergrond vaker als een obstakel
en risico gezien (van Avermaet, 2015; Kuiken & Muysken, 2009). Er kan dus worden
gesproken van een discrepantie in opvattingen over meertaligheid.” Cirpka (2019)
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Fragment van materiaal meertaligheid dat door het team van de St Jan en de
Polygoon gedeeld is met leerlingen en ouders:

Afbeeldingen van ankerwoorden en rekenbegrippen
Net zoals bij Kern 8, 9 en 10 hopen wij dat u samen met uw kind deze woordjes gaat
bespreken in uw voorkeurstaal. Dat kan natuurlijk in het Nederlands zijn, maar ook
in het Frans, Arabisch, Berbers, Turks, Duits, Engels etc…. iedere taal is mogelijk!
Het idee hierachter is dat als u thuis deze –schooltaal- woorden bespreekt, uw kind
bepaalde woorden en begrippen nog beter begrijpt. Het rekenen en lezen zou
daardoor makkelijker kunnen gaan.

De kaders hierna bieden zicht op de eerste ervaringen met de
interventie tijdens de periode van de corona lock-down.
De verschillende kaders belichten de ervaringen vanuit het
perspectief van een leerkracht, leerling en ouder.
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Ervaring van een leerkracht
“Leerkracht 6: en het doet wat met ouders he, als ouders uit een hele andere
setting, bijvoorbeeld een land komen waar ze voor hebben moeten vluchten voor
oorlog of andere zaken, en je komt hier en je denkt ‘ik moet maar aanhaken want er
wordt van alles van mij verwacht. Maar er wordt ook gezegd van ‘joh heb het er ook
lekker over in het Koerdisch, want het is goed, sterker nog je helpt je kind ermee’
dus je kan net zoveel als elke andere ouder. En heel veel ouders die ik daarover
spreek die zeggen van ‘ik dacht dat ik mijn kind nooit kon helpen maar dat kan ik
dus wel’. Die had een paar andere kinderen hiertussen, de oudste is 22 en nu zit de
jongste hier en ze heeft een kleinzoon en ze zegt ‘ik doe het ook met hem hoor’
Onderzoeker: leuk leuk
Leerkracht 6: dus ja, je merkt gewoon dat ze denken van ‘ik kan het wel!’’

Ervaring van een ouder
“Ouder 2: Ja. Hij… dat boekje hebben we helemaal doorgenomen. Dat werd als
huiswerk ook doorgegeven.
Onderzoeker: ja precies. En heeft u dat dan samen met uw kind gedaan?
Ouder 2: ja.
Onderzoeker: en kunt u hier iets meer over vertellen?
Ouder 2: Nou we hebben, toen had hij z’n bureautje en dan ging hij daar netjes aan
zitten en dan hadden we een lijstje met alle huiswerkdingen die gedaan moesten
worden. En eentje was uit het boekje veilig leren lezen. En dan keek hij netjes
hoeveel bladzijdes hij moest maken en dan ben ik achter bij hem blijven zitten,
waar hij zag dat hij eerst alleen en dan samen, of eerst samen dan alleen wat moest
doen. Dus dat hebben we ook allemaal netjes gevolgd.
Onderzoeker: Ja. Oké leuk. En hoe heeft uw kind denkt u deze aanpak ervaren?
Ouder 2: ja wel goed. Hij pakt het goed op.
Onderzoeker: Ja. En heeft u daar ook nog wat van gemerkt bij uw kind?
Ouder 2: Dat hij beter kan lezen? Ja. Dat gaat steeds beter. Dat is in groep 3
natuurlijk ook wel de bedoeling dat ze steeds makkelijker gaan lezen.
Onderzoeker: Ja. En hoe heeft u het zelf ervaren?
Ouder 2: ja prima ook. Geen beperkingen, of geen … het is niet dat ik iets had ik
dacht ‘dit kan anders of nee’. Kijk het is voor ons sowieso mooi om te zien dat we
een beetje mee hebben gekregen van hoe hij op school les krijgt. En dat vonden wij
überhaupt wel gewoon interessant.”
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Ervaringen van leerlingen:
“Onderzoeker: en voel je je nu fijner nu je heel veel nieuwe woordjes geleerd hebt?
Leerling 3: ik wel.
Leerling 1: ik vind het wel leuk ventieldopjesfabriek, huis, peer.
Onderzoeker: hoe komt het denk je dat je dat leuk vindt en dat je je fijner voelt?
Leerling 1: omdat ik nu heel veel kan lezen
Onderzoeker: hoe kwam het dat je je nu fijner voelt?
Leerling 1: dan kan je heel veel lezen en dan kan je ook weten waar je naartoe moet
als je de trein.. bijvoorbeeld, je bent in het centrum en je bent iets kwijt en je weet
niet meer waar de uitgang is dan kan je de pijltjes volgen naar de uitgang.
Onderzoeker: oké heel goed en jij?
Leerling 2: ik vind de woordjes heel leuk, omdat je kan zien waar je heen moet en
omdat je heel veel kan lezen, bijvoorbeeld echte verhaaltjes en omdat je zoveel leert
en omdat je als je heel veel leest, vind ik het heel erg leuk. Ik had bijvoorbeeld al
heel vaak het woordje fontein en Brit gelezen, dat woord vind ik nu echt heel erg
leuk. En het andere leukste woord vind ik Olivia.
Leerling 4 *gniffelt*
Onderzoeker: en heb je nu meer vertrouwen gekregen in dat je het ook kan?
Leerling2: ja ik vind het ook heel leuk bijvoorbeeld, dat doe ik altijd als ik lees, als ik
in de auto zit, dan eh, ga ik altijd naar de bordjes kijken die boven de weg hangen en
die lees ik altijd.
Leerling 4: dat doe ik ook altijd
Leerling 3: dat doe ik ook
Leerling 1: ik ook! ”

Dit schooljaar weer verder
Naast de kwalitatieve evaluatie aan de hand van interviews met
betrokkenen zijn er ook vooraf aan de interventie en na afloop
vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen waarmee onder andere
de constructen motivatie en geloof in eigen kunnen gemeten zijn.
Deze data worden momenteel geanalyseerd. We hopen dat we aan
de hand daarvan al enig zicht kunnen krijgen op het effect van
deze manier van ruimte geven aan meertaligheid. Tegelijk gaan de
scholen dit jaar weer verder met het inzetten van de interventie.
We hopen dan ook dat dit jaar wel een ‘gewoon’ schooljaar zal zijn,
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op school én thuis, zodat ouders en school er samen voor kunnen
blijven gaan!
Nieuwsgierig geworden naar het vervolg?
Blijf ons dan volgen, via de WOA nieuwsbrief en de website van
Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam:
https://woa.kohnstamminstituut.nl.

Dankwoord
Beste Guuske,
Namens alle collega’s van de Werkplaats Onderwijsonderzoek
Amsterdam (WOA) willen wij onze grote dank uitspreken voor
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jouw jarenlange, deskundige en zeer betrokken bijdrage aan de
projecten in de Werkplaats. Jij was er vanaf het eerste uur bij. Jij
hebt meegeschreven aan succesvolle subsidieaanvragen,
meegedacht over de koers en de strategie van de WOA en ons
scherp gehouden bij de uitvoering. Wij zullen jouw onafhankelijke
en opbouwend kritische blik gaan missen in de regiegroep. Maar,
jou kennende, weten we dat thema’s zoals gelijke
onderwijskansen je niet los zullen laten. We koesteren daarom de
voorzichtige hoop dat we je nog wel eens voor advies mogen
vragen als we op zoek zijn naar een gedreven expert met een
luisterend oor!
Hester Edzes, Melina Fleurke, Lisa Gaikhorst, Erna van Hest, Niels
de Ruig, Inti Soeterik
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10 Funds of knowledge: gebruik maken van
de buitenschoolse kennisbronnen van
leerlingen
Monique Volman

Het streven naar gelijke onderwijskansen is terug op de beleidsen onderzoeksagenda. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw werd er verhit gediscussieerd over de vraag of kinderen uit
gezinnen met een lage SES of een migratieachtergrond meer
gebaat zijn bij een deficietbenadering (we moeten ze helpen hun
achterstand in te halen) of bij een differentiebenadering (we
moeten meer waardering hebben voor de ‘andere’ kennis en
vaardigheden van deze kinderen). De theorie over ‘funds of
knowledge’ verbindt beide perspectieven. Hoe werkt dat?
En hoe breng je die theorie in de praktijk?
In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) werkten we een jaar lang
samen met dertien basisschool-leerkrachten aan het ontwikkelen en evalueren van
manieren om buitenschoolse kennisbronnen (funds of knowledge) te vinden en in de
klas te gebruiken (’t Gilde & Volman, 2020).

Funds of knowledge
De theorie over Funds of knowledge die Luis Moll en collega’s in de
VS ontwikkelde (González, Moll & Amanti, 2005), is een reactie op
de constatering dat er voor veel kinderen uit gezinnen met een
lage SES of een migratieachtergrond een kloof is tussen thuis en
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school. Die kloof kan ertoe leiden dat ze onderschat worden en hun
betrokkenheid bij school verliezen. Veel theorieën over de
discontinuïteit tussen thuis en school hanteren een
deficietperspectief; ze benadrukken wat er thuis mis gaat voor
leerlingen, bijvoorbeeld een gebrekkige taalontwikkeling.
Moll benadrukt juist dat leerlingen ook buiten school veel leren; ze
doen kennis op over huishouden, techniek, culturele gebruiken,
kunst, taal, enz.. Samen met leerkrachten deed hij etnografisch
onderzoek in de gezinnen en de Mexicaans-Amerikaanse
gemeenschappen waaruit leerlingen afkomstig waren, op zoek
naar hun buitenschoolse kennisbronnen.
Ze lieten het echter niet bij de constatering dat deze leerlingen
over ‘andere’ kennis en vaardigheden beschikken. Op basis van het
onderzoek ontwikkelen leerkrachten betekenisvolle lessen en
projecten, waarin ze, voortbouwend op de kennis van leerlingen,
met de hele klas werkten aan leerdoelen op het gebied van taal,
rekenen en wereldoriëntatie.
Te arbeidsintensief
In de Nederlandse gelijke-kansendiscussie ontbreekt vaak de
positieve aandacht voor kennis, vaardigheden en ervaringen van
leerlingen ‘met een achterstand’. De aanpak van Moll is echter
geen oplossing; hij is veel te arbeidsintensief, zeker in klassen of
scholen waar leerlingen niet afkomstig zijn uit een of twee, maar
uit diverse culturele gemeenschappen. Bovendien gaat deze
aanpak eraan voorbij dat, naast het gezin en de gemeenschap, ook
leeftijdgenoten op straat en op de sportclub, sociale media en
internet relevante kennisbronnen zijn voor leerlingen. In ons
onderzoek experimenteerden leerkrachten daarom met methoden
om buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen in brede zin in
de klas te signaleren en erop in te spelen.
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Buitenschoolse kennis(bronnen) vinden en gebruiken
Leerkrachten bleken vaak min of neer toevallig iets te weten te
komen over de buitenschoolse kennis van leerlingen. Tijdens het
project ontwikkelden ze daar meer bewuste vormen voor:
gesprekken met ouders, collega’s en leerlingen zelf, leerlingen
observeren en gerichte opdrachten. Ze bouwden op allerlei
manieren voort op de buitenschoolse kennis van leerlingen die ze
ontdekten. Tijdens een kringmoment kreeg bijvoorbeeld een
leerling de gelegenheid zijn of haar kennis te delen met de klas,
bijvoorbeeld over de Ramadan, astma, of de TweedeWereldoorlog. Soms waren kennis en vaardigheden van een
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leerling aanleiding om daar met de hele klas aan verder te werken;
meerdere talen spreken, gedichten maken. De betreffende leerling
kreeg daarbij dan een speciale rol, als assistent van de leerkracht
of door een workshop te geven aan medeleerlingen.
De leerkrachten ontdekten dat er ook vaak kennis was die meer
leerlingen in de groep deelden, bijvoorbeeld over een bepaald
computerspel. Dat was aanleiding om zo’n onderwerp verder uit te
diepen, of om een les over een andere inhoud aantrekkelijker te
maken. Sommige leerkrachten organiseerden meeromvattende
projecten waarin ze voortbouwden op de buitenschoolse kennis
van leerlingen. Zo ging in een van de groepen 8 de eindmusical
over de verschillende culturen in de klas.
Wat levert het op?
Leerkrachten zagen dat gebruik maken van de buitenschoolse
kennis van leerlingen een positief effect had op het zelfvertrouwen
van kinderen. Dat kan hun betrokkenheid bij school vergroten en
hen motiveren om te leren. Vooral leerlingen die gewoonlijk niet
goed presteren, bloeiden op door de erkenning die ze kregen voor
talenten waarover ze wél beschikken. Zo ontwikkelde een zwakke
leerling zich tot een door de hele klas bewonderde dichter.
Leerlingen die waren kwijtgeraakt dat er een relatie is tussen inzet
en succes, gingen inzien dat het de moeite waard is om je in te
zetten. Deze hernieuwde ambitie leidde in één klas zelfs tot een
verbetering van resultaten op de toetsen van het leerlingvolgsysteem.
Klasgenoten leerden elkaar ook beter kennen, doordat ze meer
hoorden over elkaars leven buiten school: elkaars talenten, religie,
taal, cultuur en achtergrond. Dat beïnvloedde de sfeer in veel
klassen positief en verminderde onderlinge vooroordelen. Ook de
manier waarop leerlingen met elkaar omgingen, verbeterde in
sommige klassen. Leerlingen zagen dat de leerkracht het
belangrijk vond dat ze naar elkaar luisteren, ervaringen uitwis92

selen en nieuwsgierig zijn naar elkaar. En tot slot, kennismaken
met de buitenschoolse kennis van medeleerlingen met een andere
sociale of culturele achtergrond bood kinderen zicht op manieren
van leven en denken die ze niet kenden en vergrootte zo hun
kennis van de wereld.
Aansluiten en voortbouwen
Oog hebben voor en inspelen op de buitenschoolse kennisbronnen
van leerlingen vraagt om veel flexibiliteit van de leerkracht.
Inspelen op zaken waar leerlingen mee komen, kan betekenen dat
je je programma moet aanpassen. Zeker op scholen waar de
lesmethoden centraal staan, is dat lastig. Maar het is een aanpak
die laat zien dat een differentie- en een deficietbenadering niet
onverenigbaar zijn. Álle leerlingen maken dingen mee en hebben
kennis en vaardigheden die de moeite waard zijn. Maar ze gaan
uiteindelijk naar school om te leren, om hun wereld te vergroten
en hun blikveld te verbreden. Voortbouwen op hun funds of
knowledge slaat een brug tussen bestaande kennis en ervaringen
en toekomstige mogelijkheden.
Bronnen
González, N., Moll, L. C., & Amanti, C. (2005). Funds of Knowledge: Theorizing Practices
in Households, Communities, and Classrooms. New Jersey: Lawrence Erlbaum
’t Gilde, J., & Volman, M. (2020). Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen
van leerlingen. Praktijkboek. Amsterdam: Werkplaats Onderwijsonderzoek
Amsterdam.

Beste Guuske,
Dank voor de vele jaren fijne samenwerking. Ik heb veel van je
geleerd over achterstanden, kansengelijkheid, onderzoek doen en
nog veel meer. Dit artikel is bedoeld als bijdrage aan jouw
‘wereldoriëntatieschool’.
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daarna voerde ze diverse onderzoeksprojecten uit met Guuske.
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Vergroot de wereld van je leerlingen

Monique Marreveld
Meer gelijke kansen voor alle leerlingen klinkt abstract.
Onderzoeker Guuske Ledoux slaagt erin op basis van harde feiten
tot heel praktische aanbevelingen te komen. In haar klassieke
onderzoeken naar onderwijsachterstanden in de afgelopen
decennia toont ze aan dat het vooral bij begrijpend lezen in het po
mis gaat. En ze levert praktische aanbevelingen: wil je
achterstanden van kinderen bestrijden, vergroot dan hun wereld.
Daar gaan ze beter van lezen en uiteindelijk beter van leren.

Achterstanden bestrijden doe je samen.
Guuske Ledoux in Didactief (1980-2020)
Groepsgebonden ongelijkheid
‘Onderwijsachterstandenbeleid zou moeten gaan over
groepsgebonden ongelijkheid die samenhangt met het opgroeien
in verschillende sociale milieus.’ Dat schreef Ledoux in 2013 (en
daarvoor en daarna) in Didactief op basis van reviews en
cohortonderzoeken. Niet etniciteit, maar bijvoorbeeld
opleidingsniveau van beide ouders is veel bepalender voor de
kansen die kinderen van huis uit meekrijgen. Opleidingsniveau is
mede dankzij Ledouxs onderzoek opgenomen als indicator in
opeenvolgende gewichtenregelingen. Maar leraren lijken het
belang van ‘thuis’ niet altijd te beseffen.
95

Toch is dat belangrijk, want juist daar, op school, kan de
samenleving tot op zekere hoogte compenseren wat een leerling
thuis tekortkomt als de ouders het ook niet zo goed weten. En het
kan specifieker, dat compenseren. Ledoux houdt van precies: ‘Als
er één leerdomein is waar leerprestaties sterk blijken samen te
hangen met het sociale milieu waaruit leerlingen afkomstig zijn,
dan is het begrijpend lezen,’ schrijft ze herhaaldelijk. Daar valt dus
winst te behalen.
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Begrijpend lezen
‘Vaak zie je dat basisscholen er behoorlijk goed in slagen om
leerlingen uit achterstandsgroepen (autochtone kinderen van
laagopgeleide ouders en allochtone kinderen van laag en
middelbaar opgeleide ouders) tot een goed niveau van technisch
lezen te brengen,’ aldus Ledoux. En ook spelling aanleren lukt
vaak behoorlijk goed, vooral in de lagere leeftijdsgroepen. ‘Maar
eenmaal in groep 5 en 6, als het begrijpend lezen steeds
belangrijker wordt, ook als voertuig voor andere vakken, vallen de
prestaties van deze leerlingen terug. Dat komt niet door hun
technisch leesniveau, maar doordat ze onvoldoende contextuele
kennis hebben om écht te begrijpen waar de teksten over gaan.’ Ze
missen de algemene kennis, begrippen en kennis van de wereld die
de teksten als bekend veronderstellen en die nodig is voor goede
prestaties in begrijpend lezen. Dat is precies de kennis die zij
minder vanuit huis meekrijgen dan de leerlingen uit meer
kansrijke milieus.
Kennis van de wereld
Wat kun je dan doen als leraar om dit te compenseren? Ledoux
blijkt de onderzoeksresultaten goed te kunnen vertalen naar
handelingsperspectieven, zoals dat zo mooi heet. ‘De school moet
een wereldoriëntatieschool zijn. Want goed worden in begrijpen
wat je leest, is een belangrijke sleutel voor verder succes in het
voortgezet onderwijs en verder.’

Een goede school is een wereldoriëntatieschool
Een goede school:
- Leest leerlingen veel voor
- Laat leerlingen zelf veel lezen
- Biedt goed woordenschatonderwijs
- Organiseert excursies (vergroot de wereld)
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-

Organiseert gastlessen
Vertoont films en Schooljournaal
Organiseert kunstonderwijs
Investeert in leraren, programma’s en schoolleiders.

Hogere cognitieve vaardigheden
Ledoux heeft ook onderzocht of scholen daarin slagen. En trok aan
de bel toen dat volgens haar niet zo was. Toen uit onderzoek bleek
dat scholen er nauwelijks in slagen voor leerlingen uit
achterstandsgroepen een verrijkte leeromgeving te creëren –
bijvoorbeeld met projecten, onderzoeksopdrachten,
computertaken – schreef ze dat gewoon op: ‘Scholen met veel
achterstandsleerlingen vinden dergelijke onderwijsvormen voor
hun leerlingen “te moeilijk” en “meer iets voor
Montessorischolen”.’ En Ledoux waarschuwt: ‘We signaleren dat
hiermee weer nieuwe vormen van ongelijkheid dreigen te
ontstaan.’ Juist kinderen uit achterstandsmilieus moeten veel
oefenen met de ontwikkeling van hogere cognitieve vaardigheden,
zoals zelfstandig leren denken en oplossingsstrategieën hanteren.
Zij worden daarin immers thuis minder gestimuleerd.
Segregatie
In de bestrijding van onderwijsachterstanden is iedereen al jaren
op zoek naar de silver bullet. Volgens sommigen is die te vinden in
een gemengde school, meer specifiek met 70% kansrijke en 30%
kansarme kinderen. Ledoux heeft daar in Nederland geen enkel
bewijs voor kunnen vinden. ‘We weten wel,’ schrijft ze, ‘dat de
sociale samenstelling van een school bij ons nauwelijks effect
heeft op prestaties. Maar hoe maatschappelijk gewenst is het dat
mensen opgroeien in een ons-soort-mensen-cultuur?’ School
gaat over meer dan schools leren. Ledoux denkt dat kinderen uit
achterstandsgroepen veel kunnen opsteken van kinderen uit de
middenklasse: hoe je je gedraagt, een bepaald taalgebruik, beter
snappen hoe de wereld van anderen eruitziet, de codes leren. ‘De
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code van een andere klasse is soms heel onuitgesproken, die kun je
niet uit een boekje leren maar moet je ervaren.’
Schoolkeuze
Kinderen uit verschillende milieus die elkaar leren kennen is een
sterk argument voor gemengde scholen, volgens Ledoux. Maar de
praktijk is weerbarstig. Want decennia achterstandenonderzoek
van Ledoux laten ook zien dat iedereen gelijke kansen en
gemengde scholen belangrijk vindt, maar dat mensen voor hun
eigen kind toch uiteindelijk andere keuzes maken. ‘Mensen kijken
om zich heen en denken: voel ik me hier thuis, is dit de goede plek
voor mijn kind en krijgt hij hier vriendjes? Het effect daarvan is
dat we zwarte en witte scholen hebben en hoge- en lageklassescholen. Dat is moeilijk stuurbaar, tenzij je de keuzevrijheid
drastisch zou beperken. Politici durven daar hun vingers niet aan
te branden. Ze trekken er geen kiezers mee en zijn zelf ook ouders,
dus ze kunnen zich goed voorstellen wat de motieven zijn van
ouders om keuze a te maken en niet keuze b. Desegregatie is in
niemands persoonlijk belang. Schoolkeuze is een emotioneel iets.’
Maar onoplosbaar is het niet. Een laatste praktische tip van
Ledoux: ga als leraar eens op een andere school kijken, houd
contact met elkaar. Ook voor leraren geldt: verbreed je horizon!
Dit artikel is een bewerking van diverse artikelen van Guuske
Ledoux uit Didactief. Tien artikelen van Ledoux zijn ter
gelegenheid van haar afscheid aan het Kohnstamm Instituut
openbaar toegankelijk op didactiefonline.nl (trefwoord: Ledoux).
Monique Marreveld is hoofdredacteur van Didactief
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12 Van meisjes en jongens, de dingen die niet
voorbij gaan
Irma Heemskerk en Edith van Eck
Verschillen in de onderwijskansen van jongens en meisjes houden
de gemoederen al decennia lang bezig. Aanvankelijk lag de focus
op het achterblijven van meisjes, nu gaat het vooral om problemen
die jongens in het huidige onderwijs ondervinden.
In deze bijdrage aan het liber voor Guuske passeren enkele
relevante onderzoekslijnen de revue en laten we zien wat die ons
leren over een onderwijsaanpak die recht doet aan alle leerlingen.
Daarbij gaat het er niet alleen om dat het onderwijs aansluit bij de
sterke kanten van leerlingen, maar hen ook ondersteunt bij de
verdere ontwikkeling van waar ze nog niet goed in zijn.
Sekseverschillen in het onderwijs staan al decennia hoog op de
agenda van beleid. Vanaf de jaren veertig worden er al zorgen geuit
over de achterstanden van meisjes in het onderwijs (zie Volman,
2013), maar inmiddels zijn juist de schoolloopbanen van jongens
een bron van zorg. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar ook
internationaal. De verschillen lijken in het primair onderwijs nog
mee te vallen, maar ze worden groter in het voortgezet onderwijs.
Jongens nemen relatief vaker deel aan vormen van speciaal
onderwijs, verlaten vaker voortijdig het onderwijs, doubleren
vaker en stromen vaker af (Driessen & Van Langen, 2011). In het
hoger onderwijs worden de verschillen nog groter. Meisjes nemen
vaker deel aan hoger onderwijs en zij doorlopen hun studie ook
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nog eens sneller (Claessen, 2013). Verklaringen voor de
achterstand van jongens worden meestal gezocht in een drietal
factoren, verschillen in hersenontwikkeling, de feminisering in
het onderwijs (en de samenleving), en onderwijsontwikkelingen.
Het wordt tijd om deze populaire, maar moeilijk
of niet te beïnvloeden verklaringen achter ons
te laten. In deze bijdrage lopen we ze langs en
stippen we kort enkele belangrijke (nieuwe)
inzichten aan, waardoor ruimte ontstaat om te
zoeken naar meer constructieve
aanknopingspunten voor het optimaliseren van
het onderwijs voor zowel jongens als meisjes.
Verschillen in hersenontwikkeling
Verschillen in de ontwikkeling van jongens en meisjes worden
vaak verklaard vanuit sekseverschillen in hersenontwikkeling.
Recent onderzoek in de neurowetenschappen ondersteunt deze
verklaring niet; het laat zien dat je hersenen niet kunt indelen in
vrouwelijk of mannelijk (Rippon, 2019). Ook laten de nieuwste
technieken geen verschillen in hersenontwikkeling zien tussen
jongens en meisjes (Wierenga et al., 2019). De aanname dat tijdens
de adolescentie de hersenontwikkeling bij jongens heel anders
verloopt dan bij meisjes, beschrijft Wierenga als een
‘neuromythe’, gebaseerd op publicaties die allemaal zijn
gebaseerd op dezelfde dataset. Die eerdere resultaten blijken met
de technieken van nu echter niet repliceerbaar. Ook stelt Wierenga
dat de verschillen binnen de groepen jongens en meisjes groter
zijn dan die tussen beide groepen.
We moeten dus terughoudend zijn met neurobiologische
verklaringen en stereotyperingen, en meer aandacht hebben voor
sociologische en sociaalpsychologische verklaringen.
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Feminisering van het onderwijs
Een eveneens populaire verklaring voor het jongensprobleem is
dat jongens niet gedijen in het onderwijs vanwege de vele
vrouwelijke leerkrachten. Het ontbreken van ‘contact met nabije
positieve mannelijke identificatiefiguren’ zou een negatieve rol
spelen in de schoolloopbaan van jongens. Dit zou dan vooral
spelen in het basisonderwijs, waar relatief veel vrouwelijke
leerkrachten werkzaam zijn. In het voortgezet en hoger onderwijs
is de verdeling echter veel evenwichtiger. Tegelijkertijd is dat juist
de periode waarin de schoolloopbanen van jongens en meisjes uit
de pas gaan lopen. Het is dus de vraag of feminisering de
onderwijsachterstanden van jongens kan verklaren. Niet de sekse
maar de kwaliteit van de docent blijkt doorslaggevend. Zo zijn er
geen verschillen gevonden in prestaties en welzijn tussen jongens
die weinig respectievelijk veel vrouwelijke leerkrachten hadden
gehad (Driessen & Doesborgh, 2004). En vrouwelijke leerkrachten
bleken juist betere relaties te hebben, ook met de jongens, dan
mannelijke leerkrachten (Spilt, Koomen & Jak, 2012).
We bestrijden overigens niet dat leerlingen baat hebben bij een
mix van leerkrachten voor de klas die een afspiegeling vormt van
de samenleving, bijvoorbeeld voor identificatiemogelijkheden en
rolmodellen. Maar een negatief effect van vrouwelijke leraren op
het welzijn en de leerprestaties van jongens is niet aangetoond.
Onderwijsvernieuwing
Van verschillende kanten wordt er op gewezen dat recente
onderwijsvernieuwingen met name ongunstige effecten hebben op
jongens. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invoering van het
Studiehuis en werkvormen die vaker een beroep doen op plannen,
organiseren en samenwerkingsvaardigheden, en om het
toenemende talige karakter van het onderwijs (Jolles, 2010). Maar
die vernieuwingen staan niet op zichzelf, ze zijn vooral ingegeven
door maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de
economie, technologische ontwikkelingen, flexibilisering, de
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veranderde organisatie van werk en globalisering. Om jongeren
daarvoor toe te rusten is er in het huidige onderwijs meer
aandacht gekomen voor de ontwikkeling van metacognitieve
vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren en
dergelijke.
Wat dan wel?
Moet er een aparte aanpak komen om tegemoet te komen aan
specifieke onderwijsbehoeften van jongens? Onderzoek naar
succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het vo
(Heemskerk, van Eck, Kuiper & Volman, 2012) liet zien dat op
scholen waar jongens het opmerkelijk goed deden, ook de meisjes
het beter deden dan het landelijk gemiddelde. Op die scholen was
er in vergelijking tot het landelijk gemiddelde weinig sprake van
voortijdig de school verlaten, afstromen naar een lager
onderwijstype of zittenblijven. De aanpak op deze scholen werd
gekenmerkt door aandacht voor individuele verschillen, niet door
groepsdenken. Typerend was een combinatie van structuur, regels
en duidelijkheid enerzijds, en een veilig pedagogisch klimaat en
persoonlijke aandacht voor leerlingen anderzijds. Daarnaast was
er veel aandacht voor leren plannen en organiseren van
schoolwerk en andere metacognitieve vaardigheden. Er werd ook
ingestoken op het verhogen van de motivatie voor leren en school
door rekening te houden met verschillende interesses van
leerlingen, keuzemogelijkheden te bieden, variatie in lesvormen
toe te passen en activerende technieken te gebruiken.
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Help leerlingen (m/v) presteren
1.
2.
3.
4.
5.

Geef persoonlijke aandacht
Zorg voor een veilig schoolklimaat
Biedt duidelijkheid en structuur
Heb hoge verwachtingen en beloon goede prestaties
Stimuleer schoolse motivatie en houd rekening met interesses van
leerlingen
6. Varieer in lesvormen en werkvormen, gebruik activerende didactieken
7. Stimuleer reflectie op eigen (leer)gedrag en leer leerlingen hun schoolwerk
beter te plannen, te organiseren en te structureren
8. Voorzie in goede begeleiding en een zorgstructuur. Dat voorkomt
spijbelen, onderpresteren en schooluitval
9. Geef leerlingen en rol binnen de schoolorganisatie, dat geeft een gevoel
van binding
10. Denk niet in stereotypen die beperkend werken, maar stimuleer jongens
én meisjes

Stilstaan bij verschillen tussen jongens en meisjes kán helpen om
het repertoire van pedagogisch-didactisch handelen te verbreden,
en daardoor meer in te spelen op verschillen tussen leerlingen in
brede zin, dus ook op verschillen binnen de groepen meisjes en
jongens.
Daarbij is de insteek ‘boys will be boys’ beperkend; deze past ook
niet bij een veranderende maatschappij waarin het onderscheid
tussen de seksen steeds minder scherp wordt. Aansluiten bij waar
leerlingen goed in zijn is prima, maar het onderwijs moet vooral
gericht zijn op ontwikkeling, grenzen verleggen en nieuwe dingen
leren. Hoewel pubers, vooral jongens, moeite kunnen hebben met
planning, impulscontrole en sociale vaardigheden zoals omgaan
met elkaar, communiceren en samenwerken, kunnen – en moeten
– zij dat allemaal wél leren. Ook als zij dat lastig vinden. Het zijn
nu eenmaal belangrijke voorwaarden om later een positie te
verwerven in de maatschappij. Het is voor alle leerlingen, meisjes
én jongens, belangrijk om goed te leren plannen en organiseren,
om te reflecteren op eigen gedrag en vaardigheden, te leren
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omgaan met competitie, grenzen te (durven) verkennen en out of
the box te denken (Volman, 2013). Het kan zijn dat bij de ene
leerling (j/m) didactische aanpak A het beste werkt, en bij de
andere leerling (j/m) didactische aanpak B. Talenten van jongens
én meisjes moeten ontwikkeld en benut worden. Dáár ligt de
uitdaging voor het onderwijs.

Beste Guuske,

Beste Guuske,

Ik heb als medewerker van het
Kohnstamm Instituut een groot aantal
jaren met veel plezier met je
samengewerkt, in het bijzonder in
onderzoeks- en offertetrajecten die te
maken hebben met determinanten
van loopbaanverschillen in en na het
onderwijs. Het onderwerp van onze
bijdrage zal je dan ook niet verbazen.
Veel dank voor je inspiratie, je heldere
analyses, je betrokkenheid en je
vertrouwen.

Wij hebben vooral in MO-verband
samengewerkt, met als centraal thema
het kwaliteitsbeleid. Qua onderzoek
lag onze samenwerking in
toekomstgericht onderwijs en 21steeeuwse vaardigheden. Op de valreep
heb je nog een grote bijdrage geleverd
aan een NRO-aanvraag op deze
thema’s. Als we dat project
binnenhalen zal ik dan ook nog lang
aan je blijven denken…en anders ook!
Heel veel dank voor onze
samenwerking en alles wat ik van je
geleerd heb!

Edith van Eck

Irma Heemskerk
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13 Kansenongelijkheid in het voortgezet
onderwijs
Annemarie van Langen & Maarten H.J. Wolbers
In Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht (Gubbels et al., 2019) is de
samenhang tussen de gezinsachtergrond van 15-jarige leerlingen
en hun toetsprestaties onderzocht. Er is bestudeerd in hoeverre de
toetsscores uiteenlopen tussen leerlingen met een verschillende
gezinsachtergrond. Zo is er gekeken naar de rol van het
opleidingsniveau van de ouders en de migratieachtergrond als
kenmerken om respectievelijk sociale en etnische ongelijkheid in
het voortgezet onderwijs in beeld te brengen.
Er is een belangrijke aanleiding om te veronderstellen dat er
sprake is van sociale en etnische ongelijkheid in het Nederlandse
(voortgezet) onderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau van
leerlingen is gestegen in de afgelopen jaren, maar deze toename
geldt niet (in gelijke mate) voor alle leerlingen (CBS, 2018; IvhO,
2020). Leerlingen met laagopgeleide ouders zitten vaker op een
lager opleidingsniveau. Ook presteren leerlingen met een nietWesterse migratieachtergrond gemiddeld slechter – wat betreft
onderwijsniveau en voortijdig schoolverlaten – dan leerlingen
zonder migratieachtergrond of met een Westerse
migratieachtergrond.
Om nader inzicht te verkrijgen in de kansenongelijkheid in het
voortgezet onderwijs, en ontwikkelingen hierin in de afgelopen
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vijftien jaar (2003-2018), wordt in deze bijdrage een analyse
gepresenteerd op basis van de Nederlandse gegevens uit het
internationale onderzoek ‘Programme for International Student
Assessment’, ofwel PISA. De resultaten van deze analyse zijn als
volgt samen te vatten.
Sociale ongelijkheid in het voortgezet onderwijs
Met betrekking tot sociale herkomst is naar voren gekomen dat
het ouderlijk opleidingsniveau een positief effect heeft op de
toetsscores leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen.
Leerlingen met hoogopgeleide ouders behalen aanzienlijk hogere
toetsprestaties dan leerlingen met laagopgeleide ouders. Ook is
gebleken dat sociale herkomst een positieve invloed heeft op de
onderwijspositie van 15-jarigen. Leerlingen met hoogopgeleide
ouders bevinden zich vaker in de bovenstroom van het voortgezet
onderwijs (havo/vwo) dan leerlingen met laagopgeleide ouders.
De toetsprestaties van leerlingen zijn in de periode 2003-2018
behoorlijk achteruitgegaan. Dit geldt voor meisjes en jongens, en
voor alle sociale herkomstmilieus. Wel is het zo dat de toetsscores
leesvaardigheid (zie figuur 1, voor meisjes), wiskunde en
natuurwetenschappen voor leerlingen met hoogopgeleide ouders
minder sterk zijn gedaald dan de toetsscores op deze drie
domeinen voor leerlingen met laagopgeleide ouders. Daarmee zijn
de verschillen in toetsprestaties tussen leerlingen met hoog- en
laagopgeleide ouders gegroeid, hetgeen impliceert dat de invloed
van sociale herkomst op de toetsprestaties van leerlingen is
toegenomen. Voor wat betreft de onderwijspositie op 15-jarige
leeftijd is gebleken dat – ondanks de afgenomen toetsscores – de
kans om zich in het havo of vwo te bevinden is gestegen in de
onderzochte periode voor leerlingen met hoog- en middelbaar
opgeleide ouders. Voor leerlingen met laagopgeleide ouders is
deze kans juist afgenomen. De invloed van sociale herkomst op de
onderwijspositie van 15-jarige leerlingen is dus toegenomen.
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Figuur 1 De invloed van ouderlijk opleidingsniveau op leesvaardigheid (gemiddelde
toetsscore) van meisjes in de periode 2003-2018
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Etnische ongelijkheid in het voortgezet onderwijs
Uit de bevindingen met betrekking tot etnische herkomst is
gebleken dat er grote verschillen zijn in leesvaardigheid, wiskunde
en natuurwetenschappen tussen leerlingen met en zonder
migratieachtergrond. Leerlingen met een migratieachtergrond
behalen aanzienlijk lagere toetsscores op deze drie domeinen dan
leerlingen zonder migratieachtergrond. Daarnaast is duidelijk
geworden dat leerlingen met een migratieachtergrond minder
vaak op het havo of vwo zitten op 15-jarige leeftijd dan leerlingen
zonder migratieachtergrond.
Zowel leerlingen met een migratieachtergrond als leerlingen
zonder zijn in de periode 2003-2018 minder gaan presteren op de
domeinen leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen.
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Voor jongens geldt dat de afname in toetsscores sterker is geweest
voor degenen met een migratieachtergrond. Met andere woorden,
voor jongens is de invloed van etnische herkomst op
toetsprestaties toegenomen. Voor meisjes geldt dit alleen voor
leesvaardigheid. Daar zijn de verschillen in toetsscores tussen
meisjes met en zonder migratieachtergrond gegroeid en is het
effect van etnische herkomst toegenomen. Voor wat betreft
wiskunde en natuurwetenschappen is juist naar voren gekomen
dat migrantenmeisjes, ondanks het feit dat zij in absolute zin
minder zijn gaan presteren op deze twee domeinen, in relatief
opzicht, dus ten opzichte van meisjes zonder
migratieachtergrond, zich hebben verbeterd en een deel van hun
achterstand hebben ingelopen in de onderzochte periode. Wat
betreft de onderwijspositie van leerlingen op 15-jarige leeftijd
geldt een vergelijkbaar beeld. Gemiddeld genomen is voor alle
leerlingen – ondanks de afgenomen toetsscores – de kans om zich
in het havo of vwo te bevinden gestegen, maar voor jongens met
een migratieachtergrond is deze stijging geringer geweest dan
voor jongens zonder migratieachtergrond (zie figuur 2) en daarom
is het effect van etnische herkomst op de onderwijspositie voor
hen toegenomen, terwijl voor meisjes met een migratieachtergrond deze stijging sterker is geweest dan voor meisjes
zonder migratieachtergrond en dus is het effect van etnische
herkomst op de onderwijspositie voor hen afgenomen.
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Figuur 2 De invloed van migratieachtergrond op onderwijspositie (gemiddelde kans op havo
of vwo) van jongens in de periode 2003-2018
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Conclusies
Al met al is er sprake van kansenongelijkheid in het voortgezet
onderwijs. Deze komt tot uitdrukking bij zowel de toetsprestaties
op de domeinen leesvaardigheid, wiskunde en
natuurwetenschappen als de onderwijspositie op 15-jarige leeftijd.
Het ouderlijk opleidingsniveau van leerlingen, als maat voor
sociale herkomst, en de migratieachtergrond van leerlingen, als
indicator voor etnische herkomst, bepalen in sterke mate de
toetsprestaties en onderwijspositie. Leerlingen met hoogopgeleide
ouders hebben meer onderwijssucces dan leerlingen met
laagopgeleide ouders, terwijl leerlingen met een
migratieachtergrond het juist minder goed doen dan leerlingen
zonder migratieachtergrond.
De kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs is bovendien
gegroeid in de periode 2003-2018. Er is immers aangetoond dat de
invloed van sociale en etnische herkomst op de toetsprestaties en
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onderwijspositie van 15-jarigen is toegenomen. Er is daarbij één
lichtpuntje geconstateerd. Voor meisjes met een
migratieachtergrond is bij wiskunde en natuurwetenschappen, en
bij de onderwijspositie op 15-jarige leeftijd een afname in het
etnische herkomsteffect waargenomen.
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14

Aandacht voor succes

Ineke van der Veen, Marianne Boogaard & Annemiek Veen
Al lezend in de krant en wetenschappelijke tijdschriften over
schoolloopbanen valt op dat vaak de nadruk ligt op welke groepen
achterblijven en wat de redenen daarvan zijn. Onderzoek doen
naar positieve fenomenen, bijvoorbeeld hoe iemand ondanks
‘succesbemoeilijkende’ achtergrondkenmerken een hoog
onderwijsniveau behaalt, is relatief schaars. Je zou het een ‘blind
spot’ kunnen noemen. En dat is jammer. Kijken naar
succesfactoren zou ons een completer beeld en extra inzichten
kunnen geven: de factoren die succes bemoeilijken, kunnen
immers andere zijn dan die ten grondslag liggen aan succes.
Daarnaast kan positieve beeldvorming, aandacht voor succes,
zorgen voor een positieve spiraal. Als succes als meer gangbaar
wordt beschouwd, kunnen mensen meer mogelijkheden voor
zichzelf zien en ook eerder kansen grijpen.
Oog voor talent
Een voorbeeld van iemand met een bij aanvang onverwacht
succesvolle loopbaan is wetenschapper David Lentink. Onlangs
verscheen hij in het VPRO-programma Grote Vragen18. Hij leidt
een lab op Stanford University “waar hij vliegende dieren
bestudeert, om luchtwaardiger robots te bouwen. beter kunt laten

18

https://www.vpro.nl/programmas/grote-vragen/hoe-vliegt-een-vogel.html#
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vliegen,” aldus de aankondiging. Hij vertelde over de lange route
die hij aflegde via lbo, mavo, havo en HTS om uiteindelijk een
universitaire studie Luchtvaarttechniek af te ronden en daarna te
promoveren in de Experimentele Zoölogie. Hoe hij zijn succes
bereikt had? Op jongere leeftijd op school werden zijn talenten niet
opgemerkt, maar zijn vader zorgde ervoor dat hij bij een
modelbouwvliegtuigclub terecht kwam. Daar ontwikkelde hij zijn
talent, vanuit een enorme interesse in hoe vliegtuigen vliegen. Een
analyse van alleen al zíjn schoolloopbaan leert ons dat het
belangrijk is talent op te merken en wat maakt dat talenten wel (of
niet) tot ontplooiing komen: waar kansen liggen en waar kansen
vergroot kunnen worden.
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Wat kenmerkt succesvolle leerlingen?
Over ‘oog voor talent’ kunnen we ook veel leren uit onderzoek
naar succesvolle leerlingen met een migratieachtergrond. Dit is
geen nieuw onderwerp. Onderzoekers onder wie Guuske Ledoux
deden er al in de jaren negentig onderzoek naar. Guuske 19 was een
van de eersten met een onderzoek naar succesvolle
jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Gevolgd door een
studie naar succesvolle basisschoolleerlingen met een
migratieachtergrond,20 en twee proefschriften een van Crul 21 en
een Van der Veen22. Maar na verloop van tijd raakte het onderwerp
op de achtergrond en na ‘9-11’ nam het wantrouwen van mensen
zonder migratieachtergrond ten aanzien van mensen met een
migratieachtergrond toe.
Het wordt hoog tijd dat dit ‘oude’ onderwerp – wat kenmerkt
succesvolle leerlingen? – weer eens wordt afgestoft. Waarbij
opgemerkt kan worden dat de categorie ‘succesvolle personen met
een migratieachtergrond’ beslist geen kleine groep is. Als je te
weten komt wat de wegen zijn die iemand heeft bewandeld, en wat
hij of zij heeft overwonnen om succesvol te zijn, en wat daarvan de
achtergrond is, dan biedt dat inzicht in wat er aan het onderwijs
verbeterd kan worden om succeskansen van leerlingen te
vergroten. Onderwijs biedt bij uitstek mogelijkheden om
verschillen tussen leerlingen die gerelateerd zijn aan hun sociale
achtergrond, te verkleinen. Meer inzicht in hoe dit gerealiseerd
kan worden, is heel waardevol.
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Wat kenmerkt succesvolle leraren?
Een aantal factoren die kunnen bijdragen aan schoolsucces zijn
overigens best al bekend, zoals:
- een veilige omgeving waarin een leerling zich gezien en
gewaardeerd voelt
- hoge (maar ook realistische) verwachtingen van leraren en
ouders
- aandacht voor zelfvertrouwen in leren
- motivatie en betrokkenheid
- aansluiting van het leerproces op de belevingswereld
- én de beroemde ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van een
leerling.
Alleen …. hoe doe je dat allemaal? Verreweg de meeste leraren die
we in de uitvoering van onderwijsonderzoeken tegenkomen,
voelen zich echt verantwoordelijk voor en betrokken bij hun
leerlingen. Dat is alleen niet meteen een garantie dat zij het hele
lijstje succesfactoren ook daadwerkelijk (kunnen) inzetten. Zeker
niet als in hun klassen sprake is van een grote diversiteit in de
sociale, economische, religieuze, culturele of talige achtergrond
van leerlingen. Het is immers een behoorlijke opgave om in een
klas met dertig leerlingen zicht te houden op álle leerlingen, op
wat hen bezighoudt, wat zij nodig hebben, wat ze al weten en
kunnen en hoe ze het liefst nieuwe dingen leren. En om dat dan
vervolgens ook nog te combineren met de formelere zaken zoals
kerndoelen en eindtermen die zijn vastgesteld vanuit het
ministerie van OCW, en met nog een paar ambities uit de visie van
de school.
Een optimaal leerklimaat vraagt bijzondere competenties van
schoolleiders en leraren, blijkt uit onderzoek van Guuske Ledoux
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en anderen van bijna 25 jaar geleden, 23 24maar ook uit recenter
onderzoek onder succesvolle Amsterdamse basisscholen. 25
Het past zelfs al bij de idealen van het traditionele
vernieuwingsonderwijs zoals dat 100 jaar geleden opkwam:
Montessori, Dalton, Jenaplan, Freinet, en later het
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Ook daar begint het allemaal met
‘aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en leefwereld van
elk individueel kind’.
Al komen er in de eeuwigdurende onderwijsdebatten steeds
nieuwe termen en accenten voorbij (in de afgelopen jaren
bijvoorbeeld ging het over: omgaan met verschillen,
onderwijskansen, talentontwikkeling, adaptief onderwijs, passend
onderwijs, aansluiting bij de belevingswereld, gepersonaliseerd
leren, gebruikmaken van de (verborgen) kennisbronnen van
leerlingen) de grote gemene deler is dat leraren het meest
bereiken als zij écht goed kijken naar hun leerlingen.
Kijken en coachen
Een mooi voorbeeld van zulke echte aandacht voor leerlingen
kwamen we onlangs tegen in een interview met docenten van een
Gronings Gymnasium, geen school met veel
‘achterstandsleerlingen’, maar wél een school waar ook leraren
niet zijn uitgeleerd. Het motto waarmee de school alweer tien jaar
geleden, deelnam aan de Expeditie Durven Delen Doen, luidde:
‘altijd onderweg naar nog uitdagender onderwijs’ 26. Eén van de
docenten vertelde dat hij leerlingen eigen keuzes geeft in de
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manier waarop zij de leerstof verwerven en verwerken. Na een
gezamenlijke start van de les kunnen leerlingen zelf aan de slag, of
deelnemen aan een instructiegroep onder leiding van de docent.
Een aanpak die goed past bij aandacht voor motivatie voor leren:
het geven van autonomie en keuzeruimte, binnen een duidelijke
structuur. Maar interessanter is het dat deze docent ook in gesprek
gaat met leerlingen over de gemaakte keuzes. Hij kijkt niet alleen
naar prestaties, maar besteedt bewust aandacht aan het
zelfvertrouwen en zelfinzicht van zijn leerlingen door te vragen:
had je mijn instructie nog wel nodig, of zou je het wel zelf kunnen?
Of juist: wat ging goed, wat niet, wat zou het voor jou opleveren als
je een volgende keer meedoet in de instructiegroep? Het is goed
voorstelbaar dat juist in dit soort gesprekken ook inzicht ontstaat
in talenten van leerlingen, én in de factoren die voor hen tot
succes leiden.
Er zijn meer voorbeelden. Een aantal daarvan staan in deze
bundel, bijvoorbeeld in de bijdragen over Funds of Knowledge en
ruimte voor meertaligheid in het onderwijs, twee van de thema’s
die centraal staan in het onderzoek in de Werkplaats
Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) 27 waar leraren, opleiders
en onderzoekers samenwerken aan onderwijsontwikkeling waarin
diversiteit en gelijke onderwijskansen uitgangspunt zijn. Maar
waar ook onderzoekers, leraren en lerarenopleiders zelf enorm
veel van (kunnen) leren. Zulke partnerschappen tussen
professionals en onderzoekers worden gelukkig steeds
vanzelfsprekender. En hopelijk gaan we langs die lijn verder met
de zoektocht naar succes. Aan de vraag ‘wat kenmerkt een
succesvolle leerling?’ voegen we dan graag een vervolgvraag toe:
‘Hoe geven we leraren instrumenten in handen om die succeskenmerken te herkennen en te benutten, voor elke leerling?’
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Integrale Kindcentra: waar succesingrediënten samenkomen
En we weten nog meer over mogelijke succesfactoren: een breed
curriculum met vakken en leergebieden biedt kinderen de kans om
zelf te ervaren en ontdekken waar ze goed in zijn. Zo’n breed
curriculum treffen we bijvoorbeeld aan op zogenoemde
‘voorloper-IKC’s’,28 gecombineerd met een individuele,
persoonlijke benadering van kinderen. Wat we in het onderzoek op
het spoor kwamen, is dat deze IKC’s veel moeite doen om kinderen
te leren kennen. Daarbij gaan de medewerkers consequent uit van
de mogelijkheden van een kind, in plaats van de onmogelijkheden.
Een aansprekend voorbeeld is een IKC in het zuiden des lands waar
zorg voor de leerlingen hoog in het vaandel staat. Naar dit IKC
komen kinderen die elders, in reguliere basisscholen of
voorschoolse instellingen, zijn vastgelopen. Evenals op andere
voorloper-IKC’s is hier een breed samengesteld team van
professionals werkzaam: (vak)leerkrachten, pedagogisch
medewerkers, intern begeleiders, onderwijsondersteuners en
jeugdhulpexperts. Deze laatsten dragen vooral bij aan het
versterken van het handelen van leerkrachten en pedagogisch
medewerkers in de omgang met de kinderen. Het werken met zo’n
interdisciplinair team vraagt om nauwkeurig volgen en in beeld
brengen van de ontwikkeling van kinderen en een goede
onderlinge communicatie. De bedoeling is er gezamenlijk aan bij te
dragen dat kinderen stappen zetten in hun leerproces.
Op het genoemde IKC zorgt één teamlid, meestal de intern
begeleider, voor de voorbereiding van de plaatsing van een kind.
In het geval van een zij-instromende leerling volgt vanaf de
aanmelding een zorgvuldige procedure waarbij informatie uit
verschillende bronnen (vorige school, ouders, eventuele
hulpverleners) moet zorgen voor een zo compleet mogelijk beeld
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van het kind. De bevindingen worden in een powerpointsessie aan
het hele team (inclusief ondersteunend personeel, zoals de
conciërge) gepresenteerd. Besproken wordt wat de behoeften van
het kind zijn en of men die als school ‘aan kan’. De beoogde
uitkomst is een breed gedragen besluit over plaatsing en over wat
voor het kind nodig is. Door het hele team te betrekken wordt over
de hele schoolloopbaan van het aangemelde kind nagedacht. De
geïnterviewde intern begeleider verwoordt de opbrengst van de
werkwijze zo: “Met de leerlingenpopulatie die wij nu hebben, kan
ik niet als intern begeleider zeggen ‘ik vind dat dit kind geplaatst
kan worden.’ Daar heb ik echt m’n collega’s voor nodig. Zij kennen
de groepen, zij kennen de kinderen en zij weten welke tijd en
middelen we hebben. Daardoor voelt het niet als: er komt een
nieuwe leerling en jíj moet dit kind gaan helpen, maar hebben we
echt het gevoel: we moeten het samen doen. Door onze
systematische manier van informatieverzameling is het hele kind
in beeld. Zo weten we waar we aan beginnen en voelen we ons
allemaal verantwoordelijk.”29
Overkoepelend zagen we dat vergevorderde IKC’s twee soorten
doelen combineren in hun individuele, persoonlijke benadering
van kinderen. Ten eerste richten zij zich op ‘inclusie’: zij zorgen
dat kinderen die in het IKC aanwezig zijn daar ook kunnen blijven
en dat zij ‘binnen de muren’, in een vroeg stadium, de juiste
ondersteuning krijgen. Ten tweede willen zij ook ‘andere doelen’
bereiken: naast traditionele doelen en basisvaardigheden in taal
en rekenen, beschouwen zij ook andere vaardigheden als
essentieel, zoals: zelfsturing, zelfstandigheid, persoonsvorming,
burgerschap en samenwerken.
Dat is dan toch bijna de ideale school die Guuske voor ogen heeft
(zie haar eigen lezing in deze bundel)? Bijna, want uit ons (door
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Guuske geïnspireerde) onderzoek naar ‘gemengde groepen in
integrale kindcentra’30 bleek ook dat er nog maar weinig IKC’s zijn
met een – naar etnische herkomst en opleidingsniveau van de
ouders – gemengde populatie. Dat is misschien niet
verwonderlijk, omdat veel IKC’s ofwel zijn gevestigd in wijken met
veel hoogopgeleide ouders, ofwel zich juist hebben ontwikkeld
vanuit een Brede School in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid. Voor die laatste categorie IKC’s
blijkt het moeilijk kinderen aan te trekken van ouders met een
hoger opleidingsniveau of zonder migratieachtergrond. Dat is
jammer, want IKC’s bieden juist omdat ze gekenmerkt worden
door een breed voorschools aanbod (zie de bijdrage van Wim
Meijnen elders in deze bundel) heel goede mogelijkheden om
gemengde groepen op te vangen, en binnen de eigen school te
laten doorstromen. Dat is dan nog een uitdaging voor de volgende
stap naar ‘de ideale school’, die aandacht heeft voor ieders talent.
Persoonlijke groet
Lieve Guuske, we hebben veel van je geleerd en heel graag met je
samengewerkt! Dat blijven we nog wel een poosje doen hopelijk.
Maar we gunnen je voor straks natuurlijk een ontspannen
pensioentijd en veel succes met misschien nieuwe stappen in je
brede ontwikkeling. We hopen intussen ook op je blijvende
betrokkenheid bij onderwijskansen voor alle leerlingen, en
verwachten in elk geval dat jouw werk daar nog lang een positieve
invloed op zal hebben.
Ineke van der Veen, Marianne Boogaard & Annemiek Veen zijn
collega-onderzoekers bij het Kohnstamm Instituut
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Passend onderwijs
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15 Lessons learned? Voor onderwijskansen
en passend onderwijs
Dr. A.S. (Ton) Klein en drs. A.L. (Anne Luc) van der Vegt
In deze bijdrage van Oberon aan dit liber amicorum van Guuske
concentreren we ons op twee onderwerpen die Guuske na aan het
hart liggen: onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs
(in alle gedaanten). In onze bijdrage gaan respectievelijk Ton Klein
en Anne Luc van der Vegt voor beide thema’s na of en welke lessen
we voor de toekomst kunnen leren.
Van onderwijskansenbeleid naar onderwijsachterstandenbeleid
en weer terug
Het was in de beginjaren van dit nieuwe millennium dat ik Guuske
voor het eerst trof in Hotel Engels in Rotterdam. Guuske werkte al
bij het SCO Kohnstamm Instituut (KI) en ik was toen nog
projectleider bij Research voor Beleid (RvB) in Leiden. We waren
door Jantine Kriens gevraagd om de gemeentelijke plannen voor
het Onderwijskansenbeleid te evalueren. Jantine Kriens was op dat
moment werkzaam als procesmanager bij het Transferpunt
Onderwijsachterstanden en had bedacht dat het wel aardig was als
KI en RvB in dit project met elkaar gingen samenwerken. Vooral
ook omdat deze klus enerzijds veel inhoudelijke kennis vereiste en
anderzijds in korte tijd geklaard moest worden. Om de jongeren
onder ons nog even wat context te schetsen: Jantine Kriens was in
die periode ook gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam en
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zojuist had Pim Fortuyn een grote verwinning geboekt bij de
gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA zat voor het eerst sinds
lange tijd niet meer in het college maar in de oppositie (later zou
dat nog goedkomen en werd dezelfde Jantine Kriens wethouder
Jeugd in Rotterdam, nog weer later werd ze voorzitter van de
VNG). Het was al met al een roerige tijd waar, waarbij de politieke
verhoudingen zich ook weerspiegelden aan opdrachtgeverskant.
In Hotel Engels waren wij bij elkaar om onze eindrapportage te
presenteren tijdens een diner voorgezeten door Jan Franssen
(VVD), met Janine Kriens als zijn rechterhand (zo vroeg hij tijdens
de vergadering zachtjes waar de afkorting OAB voor stond) en in
aanwezigheid van diverse wethouders (waaronder Jaap van der Aa
uit Amsterdam). Een voorbeeld van echt beleidsonderzoek.
Het onderwijsachterstandenbeleid is anno 2020 al ruim 50 jaar
oud. In de beleidsdoorlichting OAB 2002 – 2008 die Guuske samen
met Annemiek Veen schreef voor OCW in 2009, was één van de
vertrekpunten het talentenproject van Van Heek (1968) 31. Uit zijn
onderzoek bleek dat kinderen van lager opgeleide ouders minder
kans hebben om door te stromen naar hogere voren van
voortgezet onderwijs dan kinderen van hoger opgeleide ouders.
De jaren daarna is er door de overheid op verschillende niveaus
ingezet om alle talenten te benutten en te bevorderen dat ieder kan
presteren naar vermogen (Ledoux en Veen, 2009)32. Via o.a.
onderwijsvoorrangsbeleid, (gemeentelijk)
onderwijsachterstandenbeleid, onderwijskansenbeleid en
gelijkekansenbeleid heeft dit onderwerp gedurende al die decennia
onverminderd aandacht gekregen.

31
32

Van Heek, F. (1968). Het verborgen talent: milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid. Meppel: Boom.
Ledoux, G. & Veen, A. (2009). Beleidsdoorlichting onderwijsachterstandenbeleid: periode 2002-2008.
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Lessons learned over onderwijskansen
Het voert in dit kader te ver om een complete analyse te maken
van het (wetenschappelijk) onderzoek van de afgelopen vijftig jaar
naar onderwijsachterstandenbeleid om na te gaan welke lessen we
hiervan geleerd hebben. Ik denk overigens dat ik jouw antwoord
wel weet: we hebben hier veel te weinig van geleerd. Toch wil ik, in
overeenstemming met mijn aard, deze bijdrage graag afsluiten
met een positieve vooruitblik aan de hand van twee beloftevolle
ontwikkelingen:
1.

33

Het Research en Development Programma
Onderwijskansenbeleid33, waar wij nu beiden in het regieteam
zitten. Eén van onze opdrachten is om wetenschappelijke
kennis voor het onderwijsveld te ontsluiten. Die kennis krijgt
vervolgens een plaats op het Kennisplein van NRO dat eind
2020 operationeel moet zijn.
De Werkplaatsen onderwijsonderzoek gericht op
onderwijsachterstanden. Jij bent als onderzoeker nauw
betrokken bij de werkplaats in Amsterdam (WOA), waarbij
jullie voortbouwen op de ervaring van afgelopen jaren. Vanuit
Oberon hebben wij jullie Werkplaats en die in Utrecht en
Tilburg nauwlettend gevolgd. Ik denk dat wij het eens zijn dat
we dit als beloftevolle ontwikkeling zien: onderwijspraktijk
(zowel scholen als lerarenopleidingen) en, wetenschap die
gedurende langere tijd nauw met elkaar samenwerken met
schoolontwikkeling als doel. Een van de schoolbesturen
besloot al voor het einde van de pilot om met eigen geld de
werkplaatsen te continueren. Zoiets heb ik nog niet vaak
meegemaakt in mijn ruim 25-jarige ervaring als onderwijsonderzoeker. Vanuit het onderzoek dat ik onder andere met

Zie o.a. https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/onderwijsachterstandenbeleid/
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Ditte Lockhorst heb gedaan (Klein et al., 2020) 34 hebben we
een aantal lessen voor de toekomst getrokken op basis van de
vraag: Welke factoren zorgen nu voor een succesvolle
werkplaats onderwijsonderzoek? In onderstaand kader noem
ik er een aantal35:
Succesfactoren voor succesvolle werkplaatsen onderwijsonderzoek:
1.

Doelen stellen is belangrijk (bijvoorbeeld schoolontwikkeling,
kennisontwikkeling en kennisdeling), maar een werkplaats levert altijd
professionalisering van leerkrachten op.
Realiseer je bij de keuze voor een centraal thema dat dit invloed heeft op het
functioneren van de werkplaats.
Maak duidelijke afspraken wie eindverantwoordelijk is (schoolbestuur of
onderzoeksinstelling), wie coördineert (regiegroep of coördinator), wie
faciliteert en wie onderzoekt.
Een goede coördinator is essentieel voor het welslagen van een werkplaats
onderwijsonderzoek.
Betrokkenheid van schoolleider en schoolbestuurder zijn voorwaarden voor
succes. Die betrokkenheid bestaat uit enthousiasme en betrokkenheid tonen,
faciliteren van leerteams in tijd en ruimte, voortgang monitoren, meedenken
en een rol nemen in kennisdeling.
Samenwerking tussen onderwijs en onderzoek slaagt alleen als er sprake is
van een gelijkwaardige samenwerking. Wat daarbij helpt is sterke inhoudelijke
raakvlakken tussen leerkracht en onderzoeker.

2.
3.

4.
5.

6.

Passend Onderwijs en Jeugdzorg in Caribisch en Europees
Nederland
Twintig jaar na de evaluatie van het Onderwijskansenbeleid in
Rotterdam doen Kohnstamm en Oberon nog steeds regelmatig

34
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samen onderzoek. Een recent samenwerkingsproject ging over een
ander Guuske-thema op een heel andere locatie: passend
onderwijs in Caribisch Nederland. Hoewel, passend onderwijs mag
ik eigenlijk niet zeggen, want op de Cariben is die wet niet van
kracht, we hebben het daar over ‘onderwijszorg’.
Guuske en ik vormden het thuisfront bij dit project. We mochten er
ons wel tegenaan bemoeien, maar geen veldwerk uitvoeren op de
Cariben. Dat was voorbehouden aan Henk Sligte (Kohnstamm
Instituut), Leonie Middelbeek en Ton Klein (Oberon). Maar van
een afstandje zie je dingen soms best helder. Zo hebben we bij het
schrijven van het rapport goed kunnen profiteren van Guuskes
frisse blik. Als kenner van passend onderwijs in Europees
Nederland wist zij ook de juiste vragen te stellen bij de
ontwikkeling op Bonaire, Saba en St. Eustatius. Wat mijzelf
betreft, bij de analyses van al het materiaal troffen mij vooral de
overeenkomsten tussen Caribisch en Europees Nederland.
Op het eerste gezicht trekken natuurlijk vooral de verschillen de
aandacht. Om te beginnen: er zijn geen aparte scholen voor
speciaal onderwijs in Caribisch Nederland. Dat is begrijpelijk als je
weet dat er in heel Caribisch Nederland niet meer dan twaalf
basisscholen te vinden zijn. Wel heeft elk eiland een
Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ). Die centra hebben sinds
2010 enorm hard gewerkt aan de totstandkoming van een goede
onderwijszorg. Maar gespecialiseerde experts zijn niet op elk
eiland aanwezig en kunnen maar beperkt worden ingezet. We
concludeerden dan ook dat een financiële impuls dringend
noodzakelijk is.
Lessons learned over passend onderwijs/jeugdzorg
Maar dan nu de overeenkomsten. De afstemming tussen onderwijs
en jeugdzorg bleek een belangrijk knelpunt. En daarin lijkt
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Caribisch Nederland erg op Europees Nederland. Een bloemlezing
van de geconstateerde problemen: 36
 Onduidelijkheid over taakverdeling en taakafbakening.
 Ingewikkelde verwijsrelaties tussen instellingen.
 Operationeel niveau en beleidsniveau praten langs elkaar heen.
 Professionals overleggen in multidisciplinaire teams, maar
niet op de werkvloer.
 Protocollen sluiten niet aan bij de werkwijze van professionals.
 Informatie wordt niet gedeeld met beroep op
privacywetgeving.
 Veel personele wisselingen, geen continuïteit.
 Tekort aan personeel en financiële middelen, waardoor
preventieve aanpak geen kans krijgt.
De waslijst verschilt nauwelijks van de waslijst die je voor
Europees Nederland kunt opstellen. De term ‘jeugdketen’ geeft het
probleem eigenlijk al weer. Binnen de keten zijn er allerlei
schakels, sommige sterk, andere zwak. En als niet duidelijk is uit
welke schakels de keten bestaat, is de verwarring compleet.
Diezelfde verwarring heerst in Europees Nederland, blijkt uit een
van de rapporten over de Evaluatie Passend Onderwijs. Over het
beleid: “Zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden geven
aan dat zij nog niet tevreden zijn over de borging van de
verbinding in beleid. Beide partijen geven aan dat (…) het lastig is
om in de huidige context goede afspraken te maken over een
effectieve en samenhangende aanpak.” Over de praktijk: “Er is
nog weinig aandacht voor een gezamenlijke aanpak op
schoolniveau. Daarvoor ontbreekt het momenteel in veel gevallen
nog aan randvoorwaarden als kennis van elkaars werkwijze,
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vertrouwen over en weer en voldoende tijd en gelegenheid om
samen te werken.”37
Onvoldoende verbinding, lastig om afspraken te maken, geen
gezamenlijke aanpak… het lijkt erg op de klachten op de Cariben.
Wat is de oplossing? Het wachten is nog op keihard empirisch
onderzoek, maar er zijn wel enkele beloftevolle initiatieven. Twee
voorbeelden waar Oberon bij betrokken is, het tweede in
samenwerking met het Kohnstamm Instituut:
1. In Rotterdam pionieren we met een multidiscplinaire
combinatie van onderwijs en zorg onder één dak. Dit naar
aanleiding van grote frustratie over de gescheiden wereld van
onderwijs en jeugdhulp. Deze zogenaamde ONZE-aanpak
(ONderwijs en Zorg Expertise) is door de scholen en besturen
met open armen ontvangen. Zij werken samen met
schoolmaatschappelijk werk, wijkteams, Centrum voor Jeugd
en Gezin en Veilig Thuis aan nieuwe werkroutines in de school.
2. Een NRO-onderzoek naar de effectiviteit van de
Familie/Gezinsklas dat onderzoekers van Oberon en
Kohnstamm samen uitvoeren is een tweede voorbeeld van
hechte samenwerking tussen onderwijs en zorg. Kinderen met
gedragsproblemen en hun ouders werken onder begeleiding
van leerkracht én ambulant hulpverlener aan gedrag en
opvoeding. Onderwijs en zorg gaan hier hand in hand en zijn
eigenlijk niet meer goed van elkaar te onderscheiden. Dat
vraagt om flexibiliteit in het omgaan met regels over minimale
onderwijstijd.38
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Gaat dit helpen? Het onderzoek loopt. Als de resultaten positief
zijn, kunnen die hopelijk worden benut in heel Nederland, zowel
in Europa als op de Cariben.

Guuske Ledoux en Miriam Walraven bij online symposium bij de afsluiting van
de Evaluatie Passend Onderwijs (27 mei 2020)
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16 Denkend over Vernieuwing…
Eva Voncken
Vernieuwingen in het onderwijs. Wat is er niet over gezegd? Als er één
schooltype is dat te maken heeft met vernieuwingen, is dat het vmbo.
Wat maakt dat er beweging komt?
Rode draad
Sinds 2017/18 is de structuur en inhoud van de bovenbouw van het
vmbo vernieuwd en zijn de beroepsgerichte examenprogramma’s
geactualiseerd. Tien nieuwe profielen vervangen de 35 ‘oude’
afdelingen. Er zijn beroepsgerichte keuzevakken geïntroduceerd
die leerlingen in het vmbo iets te kiezen geven, mits hun school
dat organiseert. Daarnaast is de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) wettelijk in het onderwijsprogramma
verankerd. De Vernieuwing vmbo lijkt op het oog misschien niet zo
ingrijpend: het invoeren van nieuwe examenprogramma’s.
Docenten ervaren dat anders, getuige de uitspraak: “Na de
Mammoetwet is dit voor ons de grootste verandering ever.” In een
paar jaar tijd is de bovenbouw van het vmbo compleet vernieuwd.
Scholen maken gebruik van de flexibiliteit die de nieuwe structuur
biedt: in plaats van een identiek programma voor iedereen is er
ruimte voor verdieping of bredere oriëntatie. De vernieuwing doet
een beroep op andere competenties en een andere mindset van
docenten. Daarmee heeft het leren van docenten een flinke boost
gekregen. De V -voorbereidend- van vmbo krijgt meer nadruk.
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Hoewel LOB nog niet overal uit de verf komt, zijn er wel goede
aanzetten en is de aandacht voor (de rol van) LOB over de hele linie
toegenomen.
In de vingers
De doelen die aan de Vernieuwing ‘gehangen’ waren, waren niet
gering: naast actualisatie van de inhoud onder meer ook beter
organiseerbaar en betaalbaarder onderwijs, een betere aansluiting
met het mbo en de regionale arbeidsmarkt en een herkenbaar
aanbod, waarmee scholen zich goed kunnen profileren en de
keuzes voor ouders en leerlingen eenvoudiger en overzichtelijker
worden. Doelen die deels bij recentere vernieuwingen weer terug
komen. Een greep uit de bevindingen: de aandacht van scholen
richt zich eerst op de schoolinterne organisatie. Het kost tijd om
grip te krijgen op een nieuwe inhoud en structuur. Pas daarna
ontstaat er ruimte om de blik (en activiteiten) naar buiten te
richten. En pas als men het zelf helemaal in de vingers heeft, is het
mogelijk om een goed beeld naar buiten uit te dragen. Bij scholen
die geneigd zijn in de ‘actiestand’ te schieten, worden de
activiteiten die horen bij de vernieuwing in eerste instantie doel op
zich, in plaats van middel om ambities te realiseren. ‘Elke school
haar eigen vernieuwing’: vrijwel elke school maakt een
programma dat past bij de visie, bij de leerlingenpopulatie en
betaalbaar/ organiseerbaar is. Op kleine schaal is de bevinding
interessant dat bij de start van een nieuwe school – bijvoorbeeld
na een fusie- of bij het vormgeven van een nieuw profiel wél de
mechanismen op gang komen, die de Vernieuwing veronderstelt.
Kennelijk is dat vanuit de bestaande schoolpraktijk -met een team
met bepaalde kennis en vaardigheden en aanwezige faciliteiten en
apparatuur en een leerlingengroep die men wil bedienen-, lastiger
te organiseren.
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Chocola
We beschreven het ook al in ‘Een hele toer’, dat verslag deed van
de ervaringen van schoolleiders en docenten bij de vernieuwing
van de onderbouw VO39: Naarmate een vernieuwing een meer open
karakter heeft, doet dat sterker een beroep op het vermogen van
een school om te veranderen. Dat vraagt om heel veel (samen)
leren en (leren) innoveren. Bij de al forse werkbelasting maken
corona en docententekort de uitdaging niet kleiner. Keer op keer
zien we ook dat er scholen zijn die het lukt om (eigen) chocola te
maken van vernieuwingen en scholen die daar (aanzienlijk) meer
moeite mee hebben. Vaak zijn een sterke schoolleiding en een
krachtige visie daarin leidend. Of omgekeerd, de situatie dat
scholen vast zitten aan hun eigen ‘methode’ (waarin het rooster
dan leidend is). Rudy Snippe, voormalig lector aan de Hogeschool
InHolland, vertelt daarover aansprekend in een interview in
Dimensies (ecbo)40: “Wij mensen hebben als methode bepaalde
organisatiestructuren bedacht. De organisatie is dus de methode.
Vervolgens willen we bij verandering dat diezelfde organisatie -de
methode- iets anders teweeg kan brengen, terwijl deze methode
daar niet voor bedoeld was. Dus moeten we ons steeds afvragen
welke methode nodig is om iets teweeg te brengen en afstappen
van het denken dat de methode (de organisatiestructuur) het doel
is. Dat geldt voor alle scholen: We moeten ons gaan afvragen wat
we eigenlijk teweeg willen brengen en wat we daartoe met elkaar
moeten proberen te snappen.”
Goed verhaal
Voor onderzoekers voelt het vaak als een uitdaging de complexe
werkelijkheid van scholen zo dicht mogelijk te benaderen en recht
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Derriks, M, Ledoux, G. & Voncken, E. (2008). Een hele toer. Ervaringen van schoolleiders en docenten
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te doen bij het zoeken naar de veranderkundige kant: Wat maakt
dan dat er beweging ontstaat of kan ontstaan? De verklarende
evaluatiemethodiek die Pater et al. (2008) beschrijven, helpt
daarin door naast interventies en beoogde doelen oog te hebben
voor mechanismes die maken dat een uitkomst onder bepaalde
omstandigheden wel of niet bereikt wordt. Annemarie Mars 41
schreef een heerlijk toegankelijk boek ‘Hoe krijg je ze mee?’
waarin ‘mee’ niet slaat op overtuigen of zover krijgen, maar op
gecommitteerd raken aan/in een vernieuwing. Onderstaand
schema beschrijft -ogenschijnlijk eenvoudig- hoe de essenties van
een verandering (van urgentie naar ambitie) werken. Er gaat pas
iets bewegen als er urgentie/pijn in het spel is. Urgentieloos
vernieuwen? Van een 7 naar een 9? Not going to happen!
A

Urgentie

B

Ambitie

2. Oorzaak
(Waarom het misgaat, hoe komt
het, wat kun je beïnvloeden)

3. Middel
(Aan welke knoppen moet je draaien?
maatregelen)

1. Probleem
(hoe erg is het? Wat gaat er mis
als je niet verandert)

4. Doel
(wat wil je bereiken/resultaten, prestaties
waarde/betekenis/bijdrage/wat is haalbaar)

Interventies die niet passen op oorzaken, worden een schot hagel.
Oorzaken waar je geen invloed op hebt, een bron van frustratie. De
rol van urgentie in verandering en vernieuwing is groot. Het
schema is helpend om van een vernieuwing een ‘goed verhaal’ te
maken en te ontrafelen hoe er beweging komt.

41

Mars, Annemarie (2016) Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen. Tweede,
herziene editie. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV.
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Lieve Guus,
Dank voor je betrokkenheid en vasthoudendheid, je kritische blik,
je scherpe analyses, je relativeringsvermogen, het samenhouden-we-die-ballen-heus-wel-in-de-lucht-gevoel en vooral
die heerlijke klaterende lach! Liefs, Eva

Eva Voncken is onderzoeker, schrijver en oud-Kohnstammcollega
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17 Passend onderwijs tijdens de stage:
worsteling voor het mbo
Ton Eimers en Rita Kennis, KBA Nijmegen
Passend onderwijs heeft ook het mbo voor veel nieuwe
uitdagingen gesteld. Voor een groot deel komen die overeen met
vraagstukken waar ook het primair en voortgezet onderwijs mee
te maken hebben: passend ondersteunen in de klas, het betrekken
en ondersteunen van docententeams en het voorkomen van uitval
en thuiszitters. Op één punt levert passend onderwijs het mbo
echter extra hoofdbrekens: hoe krijgen studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte de hulp en begeleiding die ze nodig
hebben tijdens de stage?
Meer aandacht maar ook worsteling
Voor alle studenten in het mbo bestaat een groot deel van hun
opleiding uit de zogenaamde beroepspraktijkvorming (bpv).
Het merendeel van de studenten volgt een opleiding in de
beroepsopleidende leerweg (bol). Voor een student in een
driejarige bol-opleiding bestaat 30 procent van de opleidingstijd
uit beroepspraktijkvorming. Voor een student in de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is dat zelfs 72 procent. 42
Studenten die vanwege een handicap, ziekte of andere reden extra

42
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ondersteuning nodig hebben, moeten die ondersteuning dus voor
een groot deel ook buiten de school krijgen, als zij op stage in een
leerbedrijf zijn.
Bij de invoering van passend onderwijs in 2014 was er nog weinig
aandacht voor de ondersteuning tijdens de bpv. Op de vraag of de
komst van passend onderwijs iets zou veranderen voor de
ondersteuning van ‘zorgstudenten’ antwoordde 53 procent van de
mbo-instelling ontkennend.43 Aanvankelijk lag de focus vooral bij
het toelatingsbeleid en de intake, maar geleidelijk groeide in het
mbo de aandacht voor de organisatie en kwaliteit van de
ondersteuning tijdens het primaire onderwijsproces – en daarmee
ook tijdens de bpv. Uit een meting in 2018 blijkt dat 60 procent van
de mbo-instellingen vindt dat de basisondersteuning die de
instelling moet bieden, ook geldt voor de bpv. Nog eens een kwart
zegt dat dat gedeeltelijk het geval is. Tegelijkertijd blijkt hoezeer
de instellingen daarmee worstelen: de ondersteuning tijdens de
bpv is het meest genoemde knelpunt bij de uitvoering van passend
onderwijs in het mbo.44
Wat is het probleem?
Het gaat bij passend onderwijs in de bpv om twee soorten
problemen. Op de eerste plaats gaat het om het vinden van
voldoende en geschikte stageplaatsen. Op de tweede plaats is de
ondersteuning van de student tijdens de bpv vaak een probleem.
Het vinden van een passende stageplek wordt vaak als knelpunt
genoemd. Leerbedrijven zijn niet altijd bereid een student met een
extra ondersteuningsbehoefte op te nemen. Dat kan te maken
hebben met onbekendheid met de ondersteuningsbehoefte, met
gebrek aan expertise en capaciteit en soms ook met discriminatie.
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Mbo-instellingen proberen dat op verschillende manier op te
lossen, bijvoorbeeld door te investeren in de voorbereiding van de
student en het eerste contact met het leerbedrijf. Sommige
instellingen stellen een bpv-coördinator aan speciaal voor deze
doelgroep of maken een databestand aan met leerbedrijven die
open staan voor de specifieke doelgroep studenten. Wanneer er
echter sprake is van schaarste aan stageplaatsen, treft dat
studenten met een ondersteuningsbehoefte extra zwaar.45
De begeleiding en ondersteuning tijdens de bpv is een tweede
knelpunt. De student is buiten de school en het contact met de
mentor of stagecoördinator van de school is daardoor beperkt.
Voor studenten die werken en leren combineren in de bbl geldt dat
zij zelfs maar één dag in de week op school komen. Hoe kan de
extra ondersteuning voor de student goed georganiseerd worden?
Instellingen zoeken oplossingen door zelf extra capaciteit vrij te
maken, of door gemeenten te vragen begeleiders (jobcoaches) in
te zetten.46 Maar de omvang van het aantal studenten en
leerbedrijven, de spreiding over tientallen verschillende
opleidingen en de beperkte beschikbare capaciteit van de
opleidingsteams maken het probleem moeilijk hanteerbaar.
Waarom is dat sinds passend onderwijs anders?
De komst van passend onderwijs betekende ook voor het mbo dat
de leerlinggebonden financiering (lgf) verdween. Voorheen
konden studenten met een handicap of chronische ziekte op basis
van een indicatie een persoonsgebonden budget voor extra
ondersteuning krijgen, het zogenaamde ‘rugzakje’. Een deel van
dat budget werd verplicht ingezet voor ambulante begeleiding
vanuit het speciaal onderwijs. Deze ambulante begeleiders werden
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ook ingezet voor begeleiding tijdens de stage van de student. 47
Met de overheveling van het lgf-budget naar de instellingen
konden meer studenten ondersteund worden, maar viel een deel
van de begeleiding tijdens de stage weg.
Een tweede belangrijke verandering was de aanpassing van de
Wajong, de volksverzekering voor jonggehandicapten. Jongeren
met een handicap of chronische ziekte stroomden na hun
opleiding niet langer ‘automatisch’ door naar de Wajong, maar
kwamen nu – als zij gedeeltelijk in staat werden geacht te werken
– in de Participatiewet. Een ingrijpende verandering want eerder
was de instroom in de Wajong vanuit het mbo sterk gestegen en
kwam een derde van de instroom van de Wajong uit het mbo. 48
Waarom is de ondersteuning tijdens de bpv zo belangrijk?
Beroepspraktijkvorming is een wezenlijk onderdeel van het
beroepsonderwijs. Studenten leren in en van de praktijk. Voor veel
studenten is juist dat praktische deel reden om voor een mboopleiding te kiezen. De stages, zeker in het laatste jaar van de
opleiding, vormen ook de natuurlijke overgang naar werk. De
student leert de werkpraktijk kennen en leert te functioneren als
beginnend beroepsbeoefenaar in een bedrijf of instelling. De stage
is daarmee niet alleen een onderdeel van de opleiding dat de
student met een voldoende beoordeling moet afsluiten om zijn of
haar diploma te kunnen halen, maar vormt ook de opstap naar de
volgende fase in de loopbaan - naar betaald werk. In dat verband
spreekt men wel van de transitie van opleiding naar werk, waarin
niet de opleiding, maar de loopbaan van de jongere centraal staat.
De stage heeft een belangrijke rol in die transitie.49 Recent is er in
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het mbo meer aandacht voor de overgang naar werk voor
kwetsbare doelgroepen, onder meer in verschillende pilots. 50
Samenwerking
Het is duidelijk dat voor de versterking van de ondersteuning
tijdens de bpv en tijdens de transitie van opleiding naar werk de
mbo-instellingen aangewezen zijn op samenwerking. Op de eerste
plaats gaat het natuurlijk om de samenwerking met leerbedrijven
waar de studenten stagelopen. Maar daarnaast is ook
samenwerking nodig met partijen die in de overgang naar werk en
tijdens het werk ondersteuning kunnen bieden. Gemeenten
kunnen jobcoaches inzetten of bedrijven (financiële)
ondersteuning bieden, werkgeversservicepunten kunnen helpen
bij het vinden van passende stageplaatsen en zo zijn er tal van
voorbeelden. Onderzoek laat echter zien dat deze samenwerking
nog niet vanzelfsprekend is. Minder dan de helft van de mboinstellingen werkt samen met andere partijen in de overgang van
opleiding naar werk.51 Vooral deze verbreding naar samenwerking
met externe partijen maakt de realisatie van passend onderwijs in
de beroepspraktijkvorming voor het mbo een uitdaging.
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