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VOORWOORD 

De positie van de minderheden vult met een zekere regelmaat de opiniepagina's van
de landelijke dagbladen. De meningen lopen uiteen. Sommigen achten de integratie
van de minderheden mislukt en nemen een tweedeling langs etnische lijnen waar. Zij
vrezen het ontstaan van een etnische onderklasse naar het voorbeeld van de zwarte,
Amerikaanse gettobevolking. Anderen menen dat dit oordeel veel te voorbarig is.
Migranten hebben nu eenmaal altijd te maken met een moeilijke start in een voor hen
nieuwe samenleving. Dit zijn overgangsproblemen, zo luidt het oordeel, en op den
duur zullen degenen die nu nog tot de minderheden worden gerekend zich in hun
positie in de samenleving niet meer onderscheiden van de autochtone bevolking.
Vaak krijgt de overheid de schuld in de schoenen geschoven voor het mislukken van
de integratie van de minderheden. Maar terwijl aan de ene kant de overheid het verwijt
krijgt te weinig te doen aan de problemen waar de minderheden mee te maken hebben,
zijn er aan de andere kant stemmen die ervoor pleiten de grenzen open te stellen voor
nieuwe migranten en het minderhedenbeleid obsoleet te verklaren. 

Bij een dergelijke diversiteit aan meningen heeft het nut de relevante feiten nauwkeurig
te blijven volgen en analyseren. Dat is wat de minderhedenrapportages van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 1993 beogen te doen. De rapportages hebben tot
doel de discussie over de positie van de minderheden een empirische basis te geven en
aanknopingspunten te bieden voor optimalisering van het minderhedenbeleid van de
overheid. 
In de afgelopen jaren is hierbij de behoefte ontstaan de beschrijving van de positie van
de minderheden te scheiden van de analyse van factoren die van belang zijn voor het
beoordelen van het overheidsbeleid. Verwacht wordt dat zo meer zicht kan worden
verkregen op de effecten van het beleid. 

De overheid wordt de laatste jaren meer en meer aangesproken op de resultaten van haar
beleid. Parlement en publiek vragen om informatie over beleidseffecten, liefst in meet-
bare grootheden. Aan deze behoefte kan voor wat het integratiebeleid betreft overigens
maar in beperkte mate tegemoet worden gekomen. De effecten van het integratiebeleid
zijn in praktijk niet te (onder)scheiden van de vele andere factoren die de positie en de
integratie van de minderheden beïnvloeden.
De sterkere nadruk die wordt gelegd op de verantwoording van gevoerd beleid heeft
ertoe geleid dat de jaarlijkse minderhedenrapportage is opgesplitst in een integratie-
monitor en een beleidseffectenrapportage. Monitor en effectenrapportage worden
alternerend jaarlijks uitgebracht. In 2000 is de eerste integratiemonitor verschenen. De
voorliggende Rapportage minderheden 2001 is de eerste beleidseffectenrapportage.
De rapportage handelt over onderwijs en arbeid, de beleidsdomeinen die cruciaal zijn
voor de sociaal-structurele integratie van de minderheden. Voor beide geldt dat het
complexe onderwerpen zijn met elk hun eigen informatiebronnen. Beide onderwerpen
vragen om een eigen aanpak. Om daar recht aan te doen, is de rapportage opgesplitst
in twee zelfstandig leesbare delen. Het onderwijsdeel heeft als titel Vorderingen op
school, het deel over arbeid is getiteld Meer werk.
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Het onderhavige deel behandelt de positie van de minderheden in het onderwijs. In de
analyse ligt het accent op ontwikkelingen in de loop van de tijd. Deze vormen de achter-
grond voor een analyse van het onderwijsbeleid voor minderheden van de overheid. In
de vormgeving en uitvoering van dit beleid hebben de gemeenten steeds meer taken
gekregen. Een analyse van het beleid kan daar niet omheen. Een aanzienlijk deel van
de beleidsanalyse gaat dan ook over de wijze waarop de gemeenten vormgeven aan
het minderhedenbeleid in het onderwijs. 

De SCP-minderhedenrapportages worden vervaardigd op verzoek van de minister van
Grote Steden- en Integratiebeleid. Ze maken deel uit van de informatievoorziening
aan de Kamer over minderheden en minderhedenbeleid, maar zijn ook bedoeld voor
al diegenen die uit hoofde van hun beroep of om andere redenen zijn geïnteresseerd in
het wel en wee van de minderheden in ons land. 

Prof. dr. Paul Schnabel
directeur SCP
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1 INLEIDING

1.1 Veranderende contexten, andere rapportagevormen
In vrijwel alle domeinen van het leven is het belang van opleiding en diploma's toe-
genomen. Dit feit pakt in het algemeen ongunstig uit voor degenen die zich als migranten
in Nederland hebben gevestigd. Voor veel leden van de eerste generatie zijn de thans
gevraagde diploma's een definitieve barrière. Ook van de nieuwkomers van het laatste
decennium, wier opleiding door de bank genomen veel hoger is dan die van vroegere
immigranten, slagen er maar weinigen in werk te krijgen dat aansluit bij hun niveau.
De tweede generatie echter heeft in principe alle kansen zich te kwalificeren. Jongeren
uit de minderheden die in Nederland deelnemen aan onderwijs kunnen zich daarmee
toegang verwerven tot beroepen en maatschappelijke posities die ver buiten het bereik
van hun ouders liggen. Daarvoor is het wel nodig dat zij hun schoolloopbaan afsluiten
met een diploma, en dat gaat niet vanzelf. Kinderen uit de minderheden beginnen aan
het onderwijs met een aanzienlijke handicap. Hun ouders hebben veelal weinig of geen
opleiding en thuis wordt vaak geen Nederlands gesproken. Daardoor beginnen ze meestal
met een taalachterstand, terwijl ook hun bredere cognitieve ontwikkeling vaak te wensen
overlaat. Leerlingen uit de minderheden bereiken gemiddeld niet het niveau van hun
autochtone leeftijdgenoten. Hun positie op de arbeidsmarkt is daardoor gevoelig voor
de economische conjunctuur. De belofte van integratie door onderwijs wordt maar
voor een deel van de tweede generatie uit de minderheden ingelost. 

Het integratiebeleid van de overheid
De overheid heeft zich tot taak gesteld de integratie van de minderheden te bevorderen.
De verbetering van de onderwijskansen en van de positie op de arbeidsmarkt staan in
dit beleid centraal. Wie de berichtgeving over het integratiebeleid in de media volgt,
kan licht de indruk krijgen dat het desondanks niet erg opschiet met de integratie van
de minderheden. Nog steeds is hun werkloosheid veel hoger dan bij autochtonen en
nog steeds blijven de onderwijsprestaties van leerlingen uit de minderheden duidelijk
achter.
Tezelfdertijd wordt van de overheid gevraagd om de effecten van haar beleid meetbaar
te maken, zodat zij 'op resultaat kan worden afgerekend'.

Gescheiden rapportagevormen
Sinds 1993 zijn minderheden en minderhedenbeleid object van jaarlijkse rapportages
door het SCP. De hogere eisen die aan de beleidsverantwoording worden gesteld, hebben
gevolgen; ook voor dit project. Het SCP is gevraagd om meer dan in het verleden een
onderscheid te maken tussen de beschrijving van de positie van de minderheden en de
beoordeling van het beleid. Daartoe zijn de jaarlijkse rapportages gesplitst in een 
integratiemonitor en een beleidseffectenrapportage. De integratiemonitor bevat een
overzicht van nieuwe gegevens over de minderheden. De beleidseffectenrapportage is
gericht op nadere analyse van de positie van de minderheden en op de rol van het beleid.
De integratiemonitor wordt in de even jaren uitgebracht en de beleidseffectenrapportage
in de oneven jaren. De eerste integratiemonitor werd uitgebracht in 2000. De thans
voorliggende rapportage is de eerste aflevering van de beleidseffectenrapportage.
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Geen effectmeting in strikte zin 
Nu de eerste cyclus van de minderhedenrapportage is voltooid, kan worden vastgesteld
dat de integratiemonitor en de beleidseffectenrapportage inderdaad een duidelijk eigen
karakter hebben. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de aanduiding beleids-
effectenrapportage een vlag is die de lading slechts gedeeltelijk dekt. Dat komt door-
dat het effect van beleidsmaatregelen strikt genomen alleen is vast te stellen in een
experimentele opzet waarin een groep die wel aan een beleid is onderworpen, wordt
vergeleken met een controlegroep die niet aan het beleid in kwestie is blootgesteld. In
werkelijkheid komt een dergelijke laboratoriumsituatie in het sociale domein zelden
voor. De invloed van de beleidsfactor is niet te scheiden van de vele andere krachten
die gelijktijdig aan het werk zijn.
Ook al zijn beleidseffecten in strikte zin niet vast te stellen, toch valt er over het
beleid wel iets te zeggen. Door de analyse van de positie van de minderheden toe te
spitsen op verklarende factoren kunnen aanknopingspunten voor beïnvloeding worden
opgespoord. Vervolgens kan het beleid worden geanalyseerd op de vraag in hoeverre
het aansluit bij deze aanknopingspunten. Dit is wat in de beleidseffectenrapportage
gebeurt. Nagegaan wordt wat de inhoudelijke prioriteiten zijn van beleidsonderdelen
die beogen de positie van de minderheden te beïnvloeden, welke middelen daarvoor
worden ingezet en hoe de middelen zich verhouden tot de beoogde doelen. Daarbij is
er speciale aandacht voor ontwikkelingen in het beleid. Wat zijn de motieven om
bepaalde vormen van beleid te beëindigen en nieuwe initiatieven op te zetten? Hoe
verhouden deze zich tot de aanknopingspunten die uit de analyse van de positie van
de minderheden naar voren komen?
Een andere invalshoek voor de beleidsbeschouwing biedt de analyse van beleidseffecten
op intermediair niveau. Als de overheid scholen extra middelen beschikbaar stelt voor
achterstandsbestrijding, dan kan worden nagegaan wat scholen hiermee doen. Een
mogelijk verband met ontwikkelingen in de schoolprestaties van de doelgroepen kan
zo weliswaar niet worden aangetoond, maar wel aannemelijk worden gemaakt. 

Een rapportage in twee delen
In 2000 is de eerste integratiemonitor verschenen (Martens en Weijers 2000). Voor de
Rapportage Minderheden 2001, zijnde de eerste aflevering van de beleidseffecten-
rapportage, is gekozen voor een oplevering in twee delen. Deel een gaat over onderwijs,
deel twee over arbeid. De ontwikkelingen op deze twee terreinen zijn bij de integratie
van de minderheden van centraal belang.
Zowel voor onderwijs als voor arbeid geldt dat het complexe onderwerpen zijn, die
voor hun analyse vragen om een eigen benadering met elk hun eigen informatiebronnen.
Zij zijn dan ook allebei uitgegroeid tot beschouwingen van aanzienlijke omvang. Ten
slotte heeft elk onderwerp zijn eigen kring van belangstellenden. Het lag daarom voor
de hand om de rapportage in twee zelfstandig leesbare delen uit te brengen.

De gemeenten, een nieuw element
Een nieuw element in de minderhedenrapportage vormt de aandacht voor afzonderlijke
gemeenten. De afgelopen tien jaar is het overheidsbeleid in aanzienlijke mate gede-
centraliseerd. Op tal van terreinen beperkt de rijksoverheid zich tot het vaststellen van
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beleidsdoelstellingen en wettelijke kaders voor beleid. Lagere overheden, en dan vooral
de gemeenten, hebben tot taak gekregen het beleid te vertalen in concrete acties en
maatregelen en de 'regie' te voeren over de uitvoering daarvan. 
Zo is het onderwijsbeleid voor leerlingen uit achterstandsgroepen omgevormd tot
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en hebben de gemeenten in het
arbeids- en sociale-zekerheidsbeleid een hoofdrol gekregen bij de inschakeling van
werkzoekenden in het arbeidsproces en bij de activering van bijstandsgerechtigden.

Rapportage Minderheden 2001 beoogt ontwikkelingen in de positie van de minderheden
te analyseren in samenhang met het gevoerde overheidsbeleid. Door de decentralisatie
van dit beleid is deze taak er niet eenvoudiger op geworden. Weliswaar zijn er op
lokaal niveau tal van initiatieven om relevante informatiesystemen op te zetten, maar
in de huidige fase staan deze plaatselijke monitors nog in de kinderschoenen. Voorzover
beschikbaar, zijn deze monitors door hun lokale specificiteit moeilijk vergelijkbaar. 
In deze fase is ervoor gekozen om een beperkt aantal gemeenten te vragen mee te
werken aan de rapportage: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven,
Enschede, Deventer en Helmond. Het zijn gemeenten met een aanzienlijk aandeel
minderheden in de bevolking en met een zekere geschiedenis op het terrein van het
minderhedenbeleid. Met de betrokken ambtenaren in de gemeenten zijn gesprekken
gevoerd en zij hebben informatie verstrekt over het gemeentelijk minderhedenbeleid
op de terreinen onderwijs en arbeid.

1.2 Minderheden in het onderwijs, hoofdlijnen van deel een
Hoe is het de leerlingen uit de minderheden in de afgelopen tien jaar in het onderwijs
vergaan, hoe hebben de scholen ingespeeld of hun behoeften en wat heeft de overheid
gedaan om hun onderwijskansen te vergroten? De onderwijsresultaten van de leerlingen
worden besproken aan de hand van hun toetsprestaties in de belangrijkste schoolvakken
van het basisonderwijs én op basis van aspecten van hun schoolloopbanen, zoals het
advies voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs, de feitelijke
keuze in het voortgezet onderwijs, het voortijdig verlaten van het onderwijs, de examen-
resultaten, en na afsluiting de keuze van het voortgezet onderwijs.
Hoe er op de scholen wordt gewerkt, wordt beschreven aan de hand van gegevens over
de werkwijze in de klas. De gegevens gaan onder meer over de tijd die aan verschillende
vakken wordt besteed, de didactische aanpak en het gebruik van specifieke methoden
voor leerlingen uit de minderheden. Ook is nagegaan wat scholen doen met de extra
middelen die zij krijgen voor leerlingen uit de doelgroepen van het achterstandsbeleid.
Tot slot worden aanknopingspunten tot verbetering gezocht. Die worden op hun beurt
weer gebruikt als achtergrond voor een bespreking van het beleid van de rijksoverheid
en de gemeenten.

De hoofdstukken
De volgorde van de hoofdstukken is geënt op de gang van leerlingen door het onderwijs.
Hoofdstuk 2 bespreekt de prestaties van de leerlingen in de kleutergroepen van het
basisonderwijs. Hoofdstuk 3 gaat over de groepen 4, 6, en 8 van het basisonderwijs. In
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dit hoofdstuk worden gegevens gepresenteerd over de prestaties van de leerlingen in
de verschillende jaargroepen. Verder bevat het analyses van de resultaten bij afsluiting
van het basisonderwijs en van de adviezen voor de keuze van een schooltype in het
voortgezet onderwijs. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de werkwijze in de klas en
op de inzet van middelen uit het onderwijsachterstandsbeleid. 
Hoofdstuk 4 doet verslag van de gang van de leerlingen door het voortgezet onderwijs.
Hoofdstuk 5 is het beleidshoofdstuk. Het beleid van de rijksoverheid komt ter sprake
en het biedt gegevens over de vorm en de inhoud van het onderwijsbeleid voor minder-
heden in acht gemeenten. Hoofdstuk 6 vat de belangrijkste bevindingen nog een keer
samen en bevat een slotbeschouwing over de mogelijkheden van een effectief onderwijs-
achterstandsbeleid voor de minderheden.

De aanpak
De hoofdstukken waarin de prestaties en schoolloopbaanaspecten van de leerlingen
worden geanalyseerd, hebben elk een min of meer overeenkomstig stramien. Ze starten
steeds met een beschrijving van de opbrengsten van het onderwijs voor de leerlingen
uit de minderheden in de betreffende onderwijsfase. De prestaties, keuzen, examen-
resultaten en andere schoolloopbaanaspecten van leerlingen uit afzonderlijke minder-
heidsgroeperingen worden daarbij vergeleken met die van autochtone leerlingen.
Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre verschillen tussen minderheden en autochtonen
het gevolg zijn van maatschappelijke kenmerken die ook bij autochtone leerlingen van
invloed zijn op de prestaties. Daarbij richt de aandacht zich vooral op het opleidings-
niveau van de ouders. Als volgende stap zijn er analyses van ontwikkelingen in de tijd.
De meest recente prestatie- en loopbaangegevens van leerlingen uit de verschillende
minderheidsgroeperingen worden daarbij vergeleken met gegevens over diezelfde
groeperingen uit voorgaande jaren. Op die manier kan worden vastgesteld in hoeverre
er sprake is van vooruitgang, stagnatie of achteruitgang in prestaties en schoolloopbanen.

De gemeentelijke invalshoek krijgt in de hoofdstukken over prestaties en schoolloop-
banen op verschillende manieren vorm. In de eerste plaats wordt aangegeven in hoeverre
en op welke wijze de acht gemeenten hierover gegevens hebben. Daarbij wordt ook
bekeken wat ze daarmee doen. In de tweede plaats wordt uitgezocht in hoeverre er
tussen gemeenten verschillen zijn in schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen
uit de minderheden

Tussen scholen zijn grote verschillen in de concentratie van leerlingen uit de minder-
heden. In de discussie over de onderwijsachterstand van de minderheden is er veel
belangstelling voor de vraag in hoeverre de verschillen tussen scholen van invloed zijn
op de prestaties. En meer in het bijzonder, hoe de 'zwarte' scholen het vergelijkenderwijs
doen. Daarom worden er in de hoofdstukken over het basisonderwijs ook analyses
gepresenteerd over het effect van schoolverschillen voor de prestaties van leerlingen
uit de minderheden. De beschikbare gegevens zijn niet toereikend om dit type analyses
ook uit te voeren voor het voortgezet onderwijs.
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Prestaties vastgesteld op één moment, bijvoorbeeld aan het einde van het basisonderwijs,
kunnen tussen scholen verschillen, maar dat zegt nog weinig over de invloed die de
scholen hebben op de prestaties van de leerlingen. Veel van deze verschillen zijn het
gevolg van selectie. Op de ene school kunnen slimmere kinderen zitten dan op de andere.
De effecten hiervan zijn gedeeltelijk onder controle te brengen. Dit gebeurt door niet
de prestaties op één moment, maar de prestatiewinst tussen twee meet-momenten te
analyseren. In hoofdstuk 3 wordt dit gedaan voor de prestaties in groep 6 en groep 8.
Op die manier is uitgezocht hoe het staat met de leerwinst van leerlingen uit de minder-
heden en wat de invloed van scholen daarop is. 

Prestaties en loopbaanaspecten vormen de productkant van het onderwijs. De werkwijze
en de kwaliteit van het onderwijs in de klas en de schoolorganisatie zijn te beschouwen
als de productiefactoren. Hierin liggen wat de scholen betreft de belangrijkste aan-
grijpingspunten voor verbetering van de prestaties van de leerlingen uit de minderheden.
Na de analyse van de leerlingprestaties worden er in de hoofdstukken over het basis-
onderwijs gegevens gepresenteerd over de verschillende aspecten van het onderwijs in
de klas en de schoolorganisatie. Ook hierbij worden verschillen tussen scholen geanaly-
seerd in samenhang met de etnische samenstelling van de school.
Op verschillende niveaus van het onderwijs zijn projecten opgezet die beogen de
effectiviteit van de werkwijze in de klas voor leerlingen uit de minderheden te vergroten.
In de context van de analyse van de werkwijze op scholen worden deze projecten en
hun resultaten besproken. 

De behandeling van het beleid van de rijksoverheid en de gemeenten is van andere
aard. De beschouwing start bij de aangrijpingspunten voor verbetering van de resultaten
van leerlingen uit de minderheden. Verder ligt in de beleidsbespreking het accent op
ontwikkelingen in de loop van de tijd. Nagegaan is welke veranderingen zich hebben
voorgedaan, welke nieuwe initiatieven er zijn, welke motieven hierbij een rol spelen
en welke perspectieven de beleidsontwikkeling biedt voor de prestaties en schoolloop-
banen van leerlingen uit de minderheden.
Voor wat betreft het gemeentelijk beleid richt de aandacht zich op twee hoofdpunten.
In de eerste plaats wordt beschreven op welke wijze de gemeenten organisatorisch
vorm hebben gegeven aan hun taken in het onderwijsachterstandsbeleid. In de tweede
plaats is er een bespreking van de inhoudelijke prioriteiten en accenten die door de
gemeenten zijn gekozen.

1.3 De bronnen
Dankzij instellingen als de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
(NWO), het Nederlands instituut voor wetenschappelijke informatiedocumentatie
(NIWI), het Wetenschappelijk statistisch agentschap (WSA) en onderzoeksinstellingen
als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Instituut voor Toegepaste
Sociale Wetenschappen (ITS) en het SCO-Kohnstamminstituut is in de afgelopen
jaren een groot aantal voor deze rapportage bruikbare databestanden toegankelijk
geworden.
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De meest gebruikte bestanden zijn:
- Het Prima-bestand over het schooljaar 1998/'99. Dit bestand bevat gegevens over

de toetsprestaties van leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van het basisonderwijs.
Verder zijn er in het bestand gegevens opgenomen van de docenten van deze leer-
lingen. Ze gaan onder andere over de werkwijze in de klas. Ook bevat het bestand
gegevens van hoofden van scholen, over de schoolorganisatie en over de middelen
die de school krijgt uit hoofde van het achterstandsbeleid. 
De gegevens van het Prima-bestand zijn verzameld door het ITS en het SCO-
Kohnstamminstituut. De dataverzameling is gefinancierd door de NWO en het
bestand wordt beheerd door het NIWI en het WSA.

- De Prima-bestanden over de schooljaren 1996/'97 en 1994/'95 en het bestand van
het onderzoek ten behoeve van de landelijke evaluatie van het onderwijsvoorrangs-
beleid over het schooljaar 1988/'89 (het leo-bestand). Deze bestanden zijn vergelijk-
baar met het Prima-bestand van 1998. Alleen de leerlinggegevens uit deze bestanden
zijn gebruikt.

- Twee bestanden van het voortgezet onderwijscohort leerlingen (vocl): het vocl'93
en het vocl'99. Vocl'93 bevat gegevens over leerlingen die in 1993 zijn begonnen
met voortgezet onderwijs. De gegevens gaan onder meer over de prestaties bij
aanvang van het voortgezet onderwijs en de jaarlijkse positie in het onderwijs
sinds 1993. Ten behoeve van de rapportage kon de positie tot en met het school-
jaar 1999/'00 worden geanalyseerd.
Vocl'99 had voor de rapportage alleen nog de gegevens over het eerste leerjaar van
leerlingen die in het schooljaar 1999/'00 met voortgezet onderwijs zijn begonnen.
De variabelen die nodig zijn voor de analyses die in deze rapportage zijn beschreven,
zijn in de 'openbare' vocl-bestanden niet beschikbaar. Daarom zijn de analyses
uitgevoerd door medewerkers van het CBS. Er is gebruikgemaakt van voorlopige
gegevens uit het VOCL'99.

- De bestanden die de Inspectie van het onderwijs maakt in het kader van het
Integraal en Regulier scholentoezicht (ist/rst). Deze bestanden bevatten de oordelen
van inspecteurs over een groot aantal aspecten van de kwaliteit van basisscholen.

Bijlage A bevat gedetailleerde cijfermatige informatie over de bestanden.
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2 EEN GOED BEGIN... : VOOR- EN VROEGSCHOOLS

2.1 Van spelen naar leren
Taal en rekenen vormen de kernvakken van het basisonderwijs, maar de leerlingen
beginnen er niet direct mee. Op de meeste basisscholen start het onderwijs in het
lezen en schrijven in groep 3. Dan begint meestal ook de rekenleergang. Tot 1985
waren de eerste twee jaargroepen van het basisonderwijs ondergebracht in het kleuter-
onderwijs. De werkwijze van het kleuteronderwijs verschilde sterk van de aanpak in
wat toen nog het lager onderwijs heette. In zijn beste varianten was het kleuteronderwijs
gericht op het stimuleren van de spontane sociale, emotionele, motorische, sensorische
en cognitieve ontwikkeling van kleuters. In de aanpak stond de gedachte voorop dat
de ontwikkeling van kinderen een rijpingsproces is waarin verschillende stadia zijn te
onderscheiden die successief moeten worden doorlopen. Leren door systematische
instructie, oefening en correctie van fouten in het geleerde, passen niet in deze bena-
dering. Leren wordt in het kleuteronderwijs de eerste plaats opgevat als het ontdekken
van de eigen mogelijkheden en spel wordt daarvoor het meest geëigende middel geacht.
Door te spelen met materialen komen kinderen erachter wat ze kunnen en door de
herhaling die in het spel zit, maken ze zich hun pas ontdekte vaardigheden eigen.
Kringgesprekken worden gebruikt om de luister- en uitdrukkingsvaardigheid van de
kinderen te bevorderen. Met beeldverhalen worden de associaties tussen beelden en
woorden versterkt. Door in het spel bepaalde opgaven te verwerken, 'nu gaan we een
hond, een kat tekenen' , 'nu gaan jullie je eigen huis bouwen', worden de kinderen
gestimuleerd tot doelgericht bezig zijn. 
Lang niet alle kleuterscholen voldeden echter aan het hier vluchtig geschetste ideaal-
type. Vaak waren het niet veel meer dan bewaarplaatsen waar de kinderen op een meer
of minder gezellige manier werden beziggehouden zonder systematische aandacht
voor hun ontwikkeling.

Scherpe scheiding tussen kleuter- en lager onderwijs
Aangepaste vormen van spel werden in het betere kleuteronderwijs gezien als het
belangrijkste hulpmiddel om de spontane ontwikkeling van de kinderlijk vaardigheden
te ondersteunen en te stimuleren. De kunst van dit kleuteronderwijs bestond er in de
spelvormen en spelmaterialen zo goed mogelijk af te stemmen op het stadium waarin
het kind zich op de verschillende ontwikkelingsdomeinen bevindt. Kinderen confron-
teren met opgaven die een beroep doen op vaardigheden waar ze nog niet aan toe zijn,
werd beschouwd als nadelig voor de ontwikkeling. Daarom werd binnen een door de
kleuterleidster bepaalde structuur voorrang gegeven aan het eigen initiatief van het
kind. In de eigen voorkeuren en activiteiten van het kind zouden de ontwikkelings-
behoeften vanzelf duidelijk worden en de leeromgeving en het leermateriaal dienden
daarop te worden afgestemd. 

Door de eigen visie op leren en ontwikkeling, door het centraal stellen van speelse
werkvormen en door het brede spectrum van ontwikkelingsdomeinen, onderscheidde
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het kleuteronderwijs zich scherp van het lager onderwijs. In het lager onderwijs van
de jaren zeventig stond niet de individuele ontplooiing en ontwikkeling van de leer-
ling centraal, maar de overdracht van leerstof, georganiseerd in scherp afgebakende
schoolvakken: taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis. De leerstof was verdeeld
over de zes schooljaren die hiervoor beschikbaar waren en werd aangeboden in een
reeks instructie- en oefenboekjes die samen de methode of leergang vormen.
Vanwege de nauwe band tussen de leerstofinhoud en de leerjaren wordt deze organisatie
van het onderwijs ook wel aangeduid als het leerstofjaarklassensysteem. Klassikale
instructie, gezamenlijke oefening en individuele verwerking vormen basisstructuur
van de lessen in dit schoolse onderwijs. Door het vastleggen van de vorderingen van
leerlingen in rapporten was leren op de lagere school in de eerste plaats presteren.
Voorzover er sprake was van een speels element bleef dit beperkt tot het kwartiertje
vrij en de lessen tekenen, handvaardigheid en lichamelijke oefening. 

In de jaren zeventig en tachtig begon de idee post te vatten dat de scherpe onderschei-
ding in onderwijs- en leerpraktijken tussen de kleuterschool en de lagere school
ongunstig is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Het begrip 'doorgaande ontwik-
kelingslijn' deed zijn intrede. Ter wille daarvan zou de aansluiting in aanpak tussen
het kleuteronderwijs en het lager onderwijs moeten worden verbeterd. Voor sommigen
hield dit in dat het kleuteronderwijs systematischer zou moeten gaan werken aan de
ontwikkeling van de aanvankelijke taal- en rekenvaardigheden van kinderen. Anderen
meenden dat het lager onderwijs, in ieder geval in de onderbouw, elementen van de
kleuteraanpak zou moeten overnemen. 
Onvermijdelijk kwam in deze discussie ook de organisatorische scheiding van het
onderwijs in twee afzonderlijke schooltypen in het geding, niet vanuit een of andere
inherente noodzaak, maar omdat organisatorische structuren zich nu eenmaal makke-
lijker lenen voor ingrepen dan inhoudelijke processen. Deze rapportage is niet de
geëigende plaats om dieper in te gaan op de uiterst boeiende discussie over het kleuter-
onderwijs. De kwesties die erin aan de orde zijn, raken de kern van het onderwijs en
zijn doorslaggevend voor de vraag hoe we menen dat het onderwijs aan jonge kinderen
op de beste manier kan worden gegeven.

De afloop van het debat over de organisatorisch-structurele opzet van het onderwijs
aan jonge kinderen is bekend. Het kleuter- en lager onderwijs werden in 1985 samen-
gevoegd tot het basisonderwijs. Een schooltype dat naast tekortkomingen zeker ook
positieve kanten had, werd opgeofferd aan de drang tot permanente herstructurering
en vernieuwing van het onderwijs. De onbedoelde gevolgen waren aanzienlijk. In dit
geval in de vorm van het opheffen van de opleiding tot kleuterleidster en het vervallen
van een leidende functie voor de vrouwen die als hoofdleidster van een kleuterschool
opereerden. De kleuters kregen een plaats in de groepen 1 en 2 van de basisschool,
maar de discussie over de beste aanpak van hun onderwijs loopt nog altijd door. 

Kenmerken van de kleuteraanpak nog niet verdwenen
Uit onderzoek naar de onderwijspraktijk in de kleutergroepen van de basisschool
blijkt dat deze nog veel van de trekken heeft van het vroegere kleuteronderwijs
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(Reezigt 1996; Driessen en Claassen 1996). De schoolvakken die zo kenmerkend zijn
voor het onderwijs in de groepen 3 tot 8 van de basisschool, lezen, schrijven, rekenen,
staan in de eerste twee jaargroepen nog niet op het programma. De speelse aanpak van
het kleuteronderwijs domineert. Differentiatie in het leerstofaanbod en aansluiten bij
het eigen initiatief van de leerlingen karakteriseren de werkwijze. Niet de ontwikkeling
van kennis en vaardigheden op vakgebieden hebben de overhand, maar de ontplooiing
van de sociale, emotionele, motorische en cognitieve aspecten van de persoonlijkheid
van het jonge kind. Toch dringen er langzaam maar zeker ook meer schoolse, meer
sturende elementen binnen in de aanpak van de kleutergroepen. Dit geldt het meest
voor taal. De uitbouw van de woordenschat en het exploreren van begrippen die te
maken hebben met tijd, ruimte en verhoudingen beginnen zich een plaats te verwerven in
het leerstofaanbod van de kleutergroepen. Ook krijgen de leerlingen taken aangeboden
die vooruitlopen op het rekenonderwijs. Vooral bij leerlingen uit de minderheden
wordt aandacht besteed aan het onderwijs in het Nederlands als tweede taal (Doolaard
et al. 2000).

Voor leerlingen uit de minderheden kan het opnemen van meer specifieke leerelementen
in de kleutergroepen een bijzonder belang hebben. Door het vaak zeer lage opleidings-
niveau van hun ouders beginnen zij aan het basisonderwijs met een niet geringe achter-
stand in cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid in het Nederlands (zie voor een
overzicht Tesser et al. 1996). De traditionele kleuteraanpak bevat weinig elementen
om die achterstand te verminderen. Eerder is het tegendeel het geval. Het aanbod aan
leermaterialen en werkvormen wordt immers afgestemd op het gegeven niveau van de
leerlingen en er wordt veel overgelaten aan het eigen initiatief van de kleuters. Door
in het programma onderdelen te verwerken die expliciet zijn gericht op het vergroten
van de woordenschat en de aanvankelijk taal- en rekenvaardigheden van kleuters uit
de minderheden, kunnen de kleutergroepen worden benut om de aanvangsachterstand
van de kleuters uit de minderheden te verminderen. 

Voor- en vroegschoolse achterstand
De meeste leerlingen beginnen met het basisonderwijs als zij vier jaar zijn geworden.
Dit betekent niet dat ze dan pas voor het eerst iets gaan leren. Voordat ze naar school
gaan, hebben ze thuis, in de kinderopvang of in de peuterspeelzaal al een hele 'leer-
carrière' achter de rug. Op cognitief vlak is het een periode waarin de kinderen zich
een ongelofelijke hoeveelheid vaardigheden eigen maken en waarin ze zich beginnen
te ontwikkelen tot zelfstandige taalgebruikers.
De voorschoolse leercarrières brengen grote verschillen in resultaten met zich mee.
De verschillen zijn voor een deel het gevolg van de min of meer toevallige omstandig-
heden waarin de kinderen opgroeien. Sommige kinderen gaan al bijna vanaf de
geboorte naar de kinderopvang, bezoeken daarna de peuterspeelzaal en gaan vervolgens
naar de basisschool. Voor andere kinderen is de basisschool de eerste ervaring met een
georganiseerde groepsgewijze aanpak. Ook de situatie waar de kinderen thuis mee te
maken hebben, kan sterk verschillen. 
In veel allochtone gezinnen wordt vrijwel geen Nederlands gesproken en is het niet de
gewoonte om kinderen snel kennis te laten maken met ontwikkelingsgericht speelgoed.
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Sommige ouders zijn altijd druk in de weer met hun kinderen, leren ze spelletjes, lezen
verhaaltjes voor, laten hun kinderen de wereld zien en verklaren die voor hen. Andere
ouders zijn vooral druk met zichzelf.

Het inzicht dat het grootste deel van de achterstand van leerlingen uit de minderheden
in cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid al in de voorschoolse periode zijn beslag
krijgt, heeft aanleiding gegeven tot de gedachte dat het zinvol is om de ontwikkeling
van de kinderen in deze periode wat minder aan het toeval over te laten (Commissie
voorschoolse educatie 1994). De peuterspeelzaal wordt gezien als de plaats om de
cognitieve ontwikkeling en de taalvaardigheid van peuters op een meer gerichte
manier te stimuleren en op die manier de voorschoolse achterstand van kinderen uit de
minderheden te verminderen (Blok en Leseman 1996; Leseman et al. 1998). Vanuit 
verschillende psychologische en pedagogische visies zijn speel-/leermaterialen en
didactische werkvormen ontwikkeld en samengebracht in programma's waarmee in
peuterspeelzalen kan worden gewerkt (Schonewille et al. 2000). Daarbij is ook nagedacht
over een zo goed mogelijke aansluiting van de aanpak in de peuterspeelzaal en de
kleutergroepen van het basisonderwijs. Sommige programma's hebben een leerlijn die
doorloopt in de kleutergroepen.

Dit hoofdstuk: de onderwerpen
De ontwikkelingen in het onderwijs aan kleuters en in de voorschoolse opvang van
peuters vormen de achtergrond voor de onderwerpen die dit hoofdstuk behandelt. Het
hoofdstuk geeft een beeld van de werkwijze, het leerstofaanbod en de resultaten van
het onderwijs in de kleutergroepen en verkent de nieuwe ontwikkelingen in de voor-
schoolse aanpak. De belangstelling gaat daarbij vanzelfsprekend in de eerste plaats uit
naar de betekenis en effecten van ontwikkelingen voor leerlingen uit de minderheden.
Over het onderwijs in de kleutergroepen zijn meer gegevens beschikbaar dan over de
peuteraanpak. De meeste ontwikkelingen doen zich echter voor in de voorschoolse
aanpak. Daarom ligt bij de behandeling van de kleutergroepen het accent op resultaten
en effecten. Bij de voorschoolse aanpak worden vooral ontwikkelingen gesignaleerd.

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de leerresultaten van kinderen uit de minder-
heden in groep 2 (§ 2.2). De meest recente gegevens daarover worden vergeleken met
resultaten in eerdere schooljaren. 
Paragraaf 2.3 bespreekt de betekenis van het opleidingsniveau van de ouders voor de
verklaring van prestatieverschillen tussen kinderen uit de minderheden en autochtone
kinderen. In samenhang daarmee wordt in paragraaf 2.4 de invloed van de 'taalfactor'
geanalyseerd. 
Van deelname aan kinderopvang en peuterspeelzalen wordt vaak een positief effect
verwacht op de cognitieve ontwikkeling van de kleuters en daarmee op hun prestaties
in groep 2. Of er zo'n positief effect is, wordt uitgezocht in paragraaf 2.5. Paragraaf
2.6 beschouwt vervolgens de mogelijke bijdrage van verschillen tussen scholen aan de
prestaties in groep 2. Meer in het bijzonder wordt daarbij gekeken naar de etnische
samenstelling van de schoolbevolking.
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Scholen verschillen niet alleen in resultaten, maar ook in aanpak. Hoe dit uitpakt voor
het onderwijs in groep 2 vormt het onderwerp van paragraaf 2.7. Paragraaf 2.8 vat de
belangrijkste bevindingen samen en sluit het hoofdstuk af met enkele conclusies.

2.2 Blijvende prestatieachterstand in groep 2
Het systematisch uitbouwen van de uitdrukkingsvaardigheid, het exploreren van
begrippen en het stimuleren van ordeningsvaardigheden die vooruitlopen op het rekenen,
krijgen langzaam een plaats in de eerste twee jaargroepen van het basisonderwijs. Op
zichzelf hoeft dit nog niet te leiden tot vermindering van voorschoolse opgebouwde
verschillen. Wat kinderen opnemen van de leerstof die ze krijgen aangeboden, hangt
in hoge mate af van hun algemene leervaardigheden, de kwaliteit van de instructie en
de leertijd. Vervolgens speelt de taalvaardigheid in het Nederlands ook nog een rol en
meer in het bijzonder de woordenschat. Wanneer kinderen woorden die cruciaal zijn
voor het volgen van de instructie door de docent niet kennen, kan de verwerking van
een volledig lesonderdeel mislukken. 

In de voorgaande paragraaf is al opgemerkt dat veel leerlingen uit de minderheden bij
het begin van de basisschool een achterstand in cognitieve ontwikkeling hebben. Dat
betekent dat zij in mindere mate dan de doorsnee basisschoolleerlingen beschikken
over de cognitieve instrumenten die nodig zijn om leerervaringen op te doen uit het
omgaan met de spel- en leermaterialen die ze in de kleutergroepen krijgen aangeboden.
De leerlingen bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken, hebben bovendien een
veel geringere Nederlandse woordenschat dan de gemiddelde autochtone kleuter.
Wanneer nu het leerstofaanbod en de leertijd in de kleutergroepen voor alle leerlingen
min of meer gelijk zijn, dan is het te verwachten dat na zo'n anderhalf jaar onderwijs
kinderen uit de minderheden een aanzienlijke achterstand hebben in de vaardigheden
waar het onderwijs in deze groepen zich op richt. Uit onderzoek naar de onderwijs-
praktijk in de onderbouw van het basisonderwijs blijkt dat extra instructie en oefening
voor kinderen die met een achterstand aan het onderwijs beginnen op sommige scholen
praktijk is, maar dat dit zeker nog geen wijde verbreiding heeft gevonden (Doolaard et
al. 2000). 

Een driedeling tekent zich af
In de SCP-minderhedenrapportage van 1999 is de ontwikkeling van begrips- en 
ordeningsvaardigheden van leerlingen uit de minderheden in groep 2 geanalyseerd op
basis van gegevens over het schooljaar 1996/1997. Daarbij bleek dat hun achterstand
aanzienlijk was. In het hanteren van begrippen als 'veel/weinig', 'groot/klein' 'voor/-
achter', was de gemiddelde score van de Turkse leerlingen ongeveer anderhalve 
standaardafwijking lager dan het gemiddelde van de autochtone leerlingen. Bij een normale
verdeling van de scores betekent dit dat meer dan 90% van alle leerlingen een hogere
score haalde dan het gemiddelde van de allochtone leerlingen. 
In het toepassen van ordeningsprincipes, een vaardigheid die meer specifiek vooruit-
loopt op het rekenonderwijs, bedroeg het verschil in 1996 iets minder dan één standaard-
afwijking. Dit komt erop neer dat bijna 85% van alle leerlingen op deze vaardigheid
hoger scoorde dan het gemiddelde van de allochtone leerlingen. 
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Voor een beter begrip van deze resultaten is het nuttig om te weten dat in het basis-
onderwijs een leerling er ruwweg twee leerjaren over doet om een verschil van één
standaardafwijking op een goed differentiërende prestatietest in te halen. 

De vaardigheden in het hanteren van begrippen en in ordenen van leerlingen in 
groep 2 zijn in het schooljaar 1998/1999 opnieuw vastgesteld. Dit is gedaan in het
Prima-onderzoek1. De prestaties zijn gemeten met de Begrippentoets en de Ordenings-
toets van het Cito-leerlingvolgsysteem.2 Ook bij deze nieuwe lichting leerlingen zijn
er in groep 2 van het basisonderwijs grote verschillen in begrips- en ordeningsvaardig-
heden tussen leerlingen uit onderscheiden herkomstgroeperingen (figuur 2.1). Onder
de verschillende herkomstgroeperingen tekent zich een driedeling af. De prestaties
van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen blijven het verst achter bij die
van autochtone leerlingen. Surinaamse en overige allochtone leerlingen nemen een
tussenpositie in. De meisjes doen het in vrijwel alle gevallen iets beter dan de jongens. 

Op de Begrippentoets lopen de verschillen tussen leerlingen uit de minderheden en
autochtone leerlingen weer op tot bijna anderhalve standaardafwijking3 bij de Turkse
leerlingen. Op de Ordeningstoets zijn de verschillen kleiner, maar ook hier is er bij de
zwakst presterende groeperingen een sterk herkomsteffect van iets minder dan een
hele standaardafwijking.
De geringere achterstand van de leerlingen uit de minderheden op de ordeningstaken
is goed te verklaren. Deze toets doet namelijk minder dan de Begrippentoets een beroep
op de taalvaardigheid van de leerlingen in het Nederlands. Algemeen geldt dat de ver-
schillen tussen de herkomstgroeperingen kleiner zijn naarmate de cognitieve taken die
aan kinderen in deze leeftijdscategorie worden voorgelegd minder talig van aard zijn.

Begrips- en ordeningsvaardigheden in groep 2, naar land van herkomst en geslacht, 1998/1999 (gemiddeld aantal goed 
gemaakte opgavena en gestandaardiseerde verschillen (dtot) tussen autochtone en allochtone leerlingen, jongens en meisjes tezamen)  

Figuur 2.1

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima '98/'99) SCP-bewerking

a       De scores geven de aantallen goed gemaakte opgaven weer. De begrippentoets telt 60 opgaven, de ordeningstoets 42.
dtot   Gemiddelde van autochtone leerlingen - gemiddelde allochtone groepering/standaardafwijking van de totale verdeling

Ned

gemengd

overig

Sur

Ant

Mar

Tur

  

38 40 42 44 46 48 50 5236 25 26 27 28 29 30 31 3224

begrippen ordenen

jongens meisjes

dtot (NL-all) dtot (NL-all)

0,30

0,93

0,70

1,12

1,22

1,41

0,23

0,65

0,56

0,87

0,96

0,90

14 EEN GOED BEGIN



Figuur 2.1 bevat ook een categorie leerlingen van gemengde herkomst. Bij het presen-
teren van gegevens over minderheden is het gebruikelijk iemand tot een bepaalde her-
komstgroepering te rekenen indien deze zelf of een van diens ouders is geboren in het
herkomstland waar de groepering zijn naam aan ontleent. In dat geval wordt bijvoor-
beeld ook een leerling met een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder tot de
Surinaamse leerlingen gerekend. Voor tal van doeleinden is dit een geschikte aanpak,
maar hier gaat het erom zo scherp mogelijk in beeld te krijgen wat het effect is van
het behoren tot een minderheidsgroepering. Je zou kunnen zeggen dat dit kenmerk,
het behoren tot een minderheidsgroepering, bij kinderen uit niet-gemengde gezinnen
pregnanter aanwezig is. Daarom is ervoor gekozen om alleen wanneer beide ouders
tot dezelfde herkomstgroepering behoren het kind tot die herkomstgroepering te rekenen.
Wanneer er één ouder is, geldt vanzelfsprekend de herkomstgroepering van die ene
ouder.
Deze benadering heeft nog een bijkomend voordeel bij vergelijkingen in de tijd. In het
algemeen is het zo dat migranten zich op den duur gaan mengen met de autochtone
bevolking. Het aandeel gemengd gehuwden neemt daardoor toe. Dit bemoeilijkt de
interpretatie van verschillen in schoolprestaties van leerlingen uit de minderheden in
de loop van de tijd. Het kan zijn dat een gevonden verschil geheel of gedeeltelijk het
gevolg is van een toename van het aandeel gemengd gehuwden. Wanneer de gemengde
groep apart wordt beschouwd, doet deze moeilijkheid zich niet voor.

De verdeling zegt ook iets
In figuur 2.1 zijn de resultaten van de leerlingen uit de verschillende herkomstgroepe-
ringen weergegeven in de vorm van gemiddelden. Rond de gemiddelden is er binnen
elk van de herkomstgroeperingen een aanzienlijke spreiding in de scores. Wanneer
alleen de gemiddelden in beschouwing worden genomen, blijft buiten beeld dat er
onder de minderheden ook leerlingen zijn met toetscores die boven het landelijk
gemiddelde liggen. Hoeveel dit er zijn, is zichtbaar gemaakt in figuur 2.2. Ter wille van
de overzichtelijkheid zijn de scores omgezet in standaardscores met een gemiddelde
van vijftig.4 Die scores zijn vervolgens op basis van de afstand tot het gemiddelde
ingedeeld in vier klassen. 

Van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen heeft rond 80% scores die onder
het landelijk gemiddelde liggen. Op de Begrippentoets scoort minder dan een op de
vijf van deze leerlingen boven het landelijk gemiddelde. Net iets meer dan 1% heeft
een score in de zestigplusklasse.
Uit de gemiddelden in figuur 2.1 kon al worden afgeleid dat het ordenen de leerlingen
uit de minderheden iets beter afgaat. Op de Ordeningstoets heeft een kwart van de
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen een bovengemiddelde score. Iets meer
dan 2% van deze leerlingen behoort tot de kopgroep van leerlingen met een score boven
de zestig.
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Is menging gunstig voor de prestaties?
Bij de bepaling van het herkomstland van de leerlingen is een gemengde groep te
onderscheiden. Dit maakt het mogelijk de onderwijsresultaten van deze kinderen
afzonderlijk te bestuderen. Vanuit het oogpunt van de integratie van de minderheden is
de gemengde groep van bijzondere betekenis. Interetnische paarvorming geldt immers
als een van de indicatoren waaraan het proces van integratie van etnische groepen kan
worden afgemeten.
De kinderen van etnisch gemengde ouders blijken in groep 2 aanzienlijk verder in hun
cognitieve ontwikkeling dan de leerlingen uit de overige allochtone herkomstgroepe-
ringen. Hun vaardigheden in het omgaan met begrippen en in het ordenen van objecten
doen maar weinig onder voor die van autochtone leerlingen (figuur 2.1). 

Uit de relatief hoge scores van de gemengde leerlingen kan niet zonder meer worden
afgeleid dat etnische exogamie gunstig is voor de schoolloopbanen van kinderen uit
de minderheden. De gemengde groepering is namelijk erg heterogeen. Er zitten leer-
lingen tussen met Turks-Nederlandse ouders, maar ook met Amerikaans-Nederlandse
ouders. Daarom is de gemengde groep nog wat verder uitgesplitst (tabel 2.1)
Voorzover mogelijk is dat ook gedaan met de groep 'overige allochtonen' die eveneens
erg heterogeen is.

Ook bij uitsplitsing behouden de kinderen van gemengde ouders in elk van de onder-
scheiden categorieën hun voordeel. De toetsscores van kinderen van Turkse/Marokkaans-
autochtone ouders zijn beduidend hoger dan die van kinderen van wie beide ouders
Turks of Marokkaans zijn. Hetzelfde geldt voor de kinderen van gemengd Surinaamse/-
Antilliaanse-autochtone ouders. Wel blijven hun scores flink achter bij die van kinderen

Begrips- en ordeningsvaardigheden  in groep 2, naar land van herkomst en toetsscoreklasse,
1998/1999

Figuur 2.2
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Bron: ITS/SCO/NWO (Prima '98/'99) SCP-bewerking

a       Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10); 4 klassen op basis van de standaardafwijking
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van gemengde ouders uit de overige groeperingen. Dat is ook een heel andere groep
die grotendeels bestaat uit personen uit westerse landen die een relatie hebben met
een Nederlandse partner. 

Tabel 2.1 Begrips- en ordeningsvaardigheden in groep 2, naar land van herkomst, gemengd en niet-gemengd,

1998/1999 (gemiddeldena)

begrippen ordenen
niet-gemengd gemengd niet-gemengd gemengd

Turkije 37,5 TM-Ned 44,4 Turkije 42,1 TM-Ned 45,9
Marokko 39,3 Marokko 41,4

Antillen 40,3 AS-Ned 46,8 Antillen 42,3 AS-Ned 47,3
Suriname 44,6 Suriname 45,5

Zuid-Europa 45,7 overig-Ned 50,3 Zuid-Europa 45,2 overig-Ned 50,0
China/Vietnam 45,6 China/Vietnam 48,9

ex-Joegoslavië 38,4 ex-Joegoslavië 42,7
ander buitenland 42,1 ander buitenland 44,3

Nederland 51,5 Nederland 51,1

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98/'99) SCP-bewerking

Gemengde relaties van allochtonen met autochtonen gaan gepaard met een gunstige
cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar ook hiermee is nog niet aangetoond
dat dit het gevolg is van de menging. Het is zeer wel denkbaar dat personen die kiezen
voor een gemengde relatie, hoger zijn opgeleid en eigenschappen hebben die positief
uitwerken op de ontwikkeling van de kinderen. In dat geval is het niet de menging die
de hogere toetsscores bewerkstelligt, maar zijn het de individuele kenmerken van de
gemengden die ertoe doen.
De kwestie is niet zonder belang voor de integratie van de minderheden, maar het
vereist een afzonderlijke analyse om schijnverbanden te onderscheiden van oorzaak-
gevolgrelaties. Hier moet worden volstaan met de constatering dat kinderen met
gemengde ouders het in groep 2 beter doen dan kinderen van wie de ouders beiden tot
dezelfde allochtone herkomstgroepering behoren.

Ook kinderen van vluchtelingen en asielzoekers staan in groep 2 op achterstand
De uitsplitsing van de ongemengde groep 'overige allochtonen' (tabel 2.1) brengt nóg
een scheidslijn aan het licht, en wel die tussen de Zuid-Europese en Chinees/Vietnamese
kinderen aan de gunstige kant en de (ex-)Joegoslavische en overige kinderen aan de
andere kant. De laatst twee categorieën bestaan voor het merendeel uit vluchtelingen
en verblijfsgerechtigden. Ze worden tegenwoordig wel aangeduid als de 'nieuw etnische
groepen.'
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Mulder (2000) heeft de prestaties van de leerlingen uit deze groepen afzonderlijk onder
de loep genomen. Zij stelt vast dat er, afhankelijk van het land waar de kinderen van-
daan komen, aanzienlijke prestatieverschillen zijn. Kinderen van Oost-Europese asiel-
zoekers doen het gemiddeld beter dan kinderen van Aziatische en Afrikaanse asiel-
zoekers.
Deze conclusie is vooral gebaseerd op de resultaten van de Oost-Europese leerlingen
in de hogere jaargroepen. In groep 2 is hier nog niet veel van te merken (tabel 2.2).

Tabel 2.2 Begrips- en ordeningsvaardigheden in groep 2, naar land van herkomst, 1998/1999 (gemiddelden en landelijke

standaardafwijking (sd))a

Afghanistan/ Oost-
Iran/Irak Europa Afrika Turkije Nederland sd

begrippen 949,6 952,9 948,8 948,3 987,2 35,8
ordenen 47,2 44,8 45,0 46,4 57,2 13,9

a De gebruikte scores zijn transformaties van het aantal goedgemaakte toetsopgaven naar een gemeenschappelijke schaal voor
prestaties in groep 2 t/m 8.5

Bron: Mulder (2000: 19/21)

De Aziatische en Afrikaanse kinderen zijn in de ontwikkeling van hun begripsvaardig-
heden niet veel verder dan de zwakst presterende groepen uit de minderheden, maar
de Oost-Europese kinderen doen het maar weinig beter. In ordenen, halen zij het laagste
gemiddelde.

De gemeenten vormen geen factor in de prestaties in groep 2
De tot hier toe behandelde gegevens beschrijven de prestaties van leerlingen uit de
onderscheiden herkomstgroeperingen in het hele land. Met de introductie in 1998 van
het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa), zijn de gemeenten het eerste
aanspreekpunt geworden voor de aanpak van de onderwijsachterstand van, onder andere,
de leerlingen uit de minderheden. De prestaties van deze leerlingen in groep 2 zouden
voor de gemeenten een nuttig vertrekpunt kunnen vormen voor hun beleid. Ze zouden
concrete aanknopingspunt kunnen bieden voor acties en prioriteiten ter verbetering
van de opbrengst van het onderwijs voor leerlingen uit de minderheden in de voor- en
vroegschoolse fase.

In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat in deze rapportage bijzondere aandacht wordt besteed
aan de gemeenten. De belangrijkste bron daarvoor vormen gegevens die door de
gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Enschede, Deventer
en Helmond beschikbaar zijn gesteld. De beleidsinformatie van deze acht gemeenten
bevat alleen in Eindhoven en Helmond gegevens over de prestaties van leerlingen uit
de minderheden in groep 2. Rotterdam komt er in zijn onderwijsmonitor dichtbij met
toetsscores van leerlingen naar herkomstland per jaargroep, te beginnen in groep 3.De
toetsscores van Rotterdam zijn echter gestandaardiseerd op het stedelijk gemiddelde, zodat
een vergelijking met landelijke standaarden niet direct mogelijk is.
Utrecht en Den Haag geven in hun onderwijsmonitors veel informatie over school-
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prestaties van leerlingen uit de minderheden, maar beschikken of rapporteren niet over
het prestatieniveau in groep 2. Amsterdam voert geen minderhedenbeleid, maar een
diversiteitsbeleid en heeft alle kaarten gezet op de Cito-eindtoets basisonderwijs. De
informatie die de gemeente daarover heeft, bevat echter geen onderscheid naar de her-
komst van de leerlingen. Deventer en Enschede beschikken nog niet over informatie
over de prestaties van leerlingen in het primair onderwijs.

Het Prima-onderzoek kan in zeer bescheiden mate enig soelaas bieden voor het ont-
breken van informatie op gemeentelijk niveau. In zes van de acht gemeenten hebben
uit de meeste minderheidsgroeperingen die hier worden onderscheiden, voldoende
leerlingen aan het onderzoek meegedaan om gemeentelijke gemiddelden te kunnen
berekenen waar men een zeker vertrouwen in kan hebben. In Deventer en Enschede
zijn de aantallen te klein.

Tabel 2.3 Begrips- en ordeningsvaardigheden in groep 2, naar gemeente en land van herkomst, 1998/1999 

(gemiddeldena)

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Helmond land

begrippen
Turkije/Marokko 38,9 36,8 39,1 37,9 39,4 40,3 38,4
Suriname/Antillen 44,0 43,0 44,8 42,8 43,5
overige landen 43,4 37,8 38,1 42,8 40,1 46,7 42,2
Nederland/gemengd 50,9 48,8 48,6 48,6 48,9 48,5 51,4

ordenen
Turkije/Marokko 41,5 40,9 42,0 40,9 41,6 45,1 41,8
Suriname/Antillen 44,1 44,2 46,4 43,1 44,7
overige landen 43,9 42,2 44,2 45,6 42,8 49,4 44,6
Nederland/gemengd 50,7 49,5 47,8 49,1 47,9 49,6 50,9

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98/'99) SCP-bewerking

Voor een goede beoordeling van de gemiddelde prestaties per gemeente moet worden
bedacht dat een verschil pas betekenisvol kan worden genoemd wanneer het ten minste
2,5 punten bedraagt. In het overgrote deel van de gevallen wordt deze marge bij ver-
gelijking van de gemeentelijke prestaties met het landelijk gemiddelde niet overschreden.
Alleen Helmond springt er wat betreft ordenen duidelijk uit. De Turkse en Marokkaanse
leerlingen en de overige allochtone leerlingen scoren hier beduidend boven het landelijk
gemiddelde. 
Het beeld van de prestatieverhoudingen tussen de verschillende groeperingen is in de
zes gemeenten overigens niet wezenlijk anders dan het landelijk beeld. In alle zes
gemeenten blijven de prestaties van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 2
ver achter bij die van de autochtone leerlingen. De Surinaamse en overige allochtone
leerlingen doen het iets beter, maar de kloof die hen scheidt van de autochtone leerlingen
is nog aanzienlijk. 
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Uit de afwezigheid van prestatieverschillen tussen de zes gemeenten in tabel 2.3 kan
niet zonder meer worden afgeleid dat er tussen gemeenten op dit punt in het algemeen
geen verschillen zijn. Om zo'n algemene uitspraak te kunnen doen, zijn multilevelana-
lyses uitgevoerd op de toetsscores van de leerlingen met drie variantiecomponenten:
gemeente, school en leerlingen (tabel 2.4). Gezien de zeer specifieke situatie ten aan-
zien van de minderheden in de vier grootste gemeenten (G4) is in de analyse ook een
afzonderlijk G4-effect opgenomen. 

Tabel 2.4 Analyse van begrips- en ordeningsvaardighedena in groep 2, 1998/1999 (multilevel regressie-effecten (B),
schattingsfouten en variantiecomponenten)

begrippen ordenen
B schattingsfout B schattingsfout

effecten
constante 51,1 0,21 50,8 0,22
gemeente (overige gemeenten = ref. cat.)

G4 –1,6 0,58 1,1 0,59
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko –11,1 0,36 –7,5 0,36
Suriname/Antillen –6,1 0,59 –5,4 0,59
overige landen –6,0 0,42 –4,0 0,42

variantiecomponenten
tussen gemeenten 0,01 0,53 0,00 0,00
tussen scholen 13,42 1,30 14,15 1,23
tussen leerlingen 79,87 1,24 80,58 1,25

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98/'99) SCP-bewerking

Uit de analyses blijkt dat de gemeenten geen significante variantiecomponent vormen
in de scores op de Begrippen- en Ordeningstoets. Wel kan op basis van de wetenschap
dat een leerling in een van de vier grootste gemeenten naar school gaat, worden voor-
speld dat diens score op de Begrippentoets 1,6 standaardpunten lager is dan in de overige
gemeenten. Het G4-effect op de Ordeningstoets is net niet significant. 
Eerder is al geconstateerd dat de Begrippentoets een sterker beroep doet op de taalvaar-
digheid van de leerlingen dan de Ordeningstoets. Het G4-effect op de Begrippentoets
betekent waarschijnlijk vooral dat we in de grote steden te maken hebben met een
leerlingbevolking die met een achterstand in taalvaardigheid aan het onderwijs begint
en die deze achterstand in ieder geval in de eerste anderhalf jaar onderwijs niet inloopt.

Zoals gezegd kunnen gegevens over de prestaties van leerlingen uit de minderheden in
groep 2 een nuttig vertrekpunt vormen voor het formuleren van gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid. Uit de hier besproken resultaten kan worden afgeleid dat het
daarbij niet nodig is om die gegevens op gemeentelijk niveau beschikbaar te hebben.
Het beeld van de prestaties in afzonderlijke gemeenten wijkt niet in betekenisvolle
mate af van het landelijke beeld. Dit landelijke beeld maakt duidelijk dat in de voor-
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en vroegschoolse jaren bij de leerlingen uit de minderheden een aanzienlijke inhaalslag
in taalvaardigheid en in meer abstracte cognitieve vaardigheden nodig is. Lukt dat niet,
dan beginnen deze leerlingen met een aanzienlijke handicap aan het programmatische
onderwijs in groep 3.

Weinig verandering in de loop van de jaren
Elk jaar beginnen ongeveer 25.000 nieuwe leerlingen uit de minderheden met het basis-
onderwijs. Hoever zij het in het onderwijs brengen, wordt voor een deel bepaald in de
eerste leerjaren. Om de onderwijskansen van de nieuwe lichtingen leerlingen uit de
minderheden te vergroten, is het nodig dat de eerste jaren van het basisonderwijs worden
benut om hun beginachterstand te verminderen. Hiervoor is gebleken dat in het school-
jaar 1998/1999 de achterstand van de leerlingen uit de minderheden in groep 2 nog
zeer groot was. Maar het is denkbaar dat de achterstand in vroegere leerlingcohorten nog
groter was.
Gegevens over de prestaties van kinderen in groep 2 zoals die hier zijn gepresenteerd,
worden nog niet zo lang verzameld. De Begrippentoets en de Ordeningstoets zijn eerder
afgenomen in de schooljaren 1994/1995 en 1996/1997 (figuur 2.3). 

De prestaties van de leerlingen uit de verschillende herkomstgroeperingen zijn in de
periode 1994-1999 tamelijk constant. Weliswaar is er bij de meeste groepen enige
fluctuatie in de loop van de tijd, maar alleen bij de Turkse en Antilliaanse leerlingen is
er een duidelijke, zij het tegengestelde, richting in het verloop van de gemiddelden.
Bij de Turkse leerlingen doet iedere nieuwe lichting het zowel op de Begrippentoets
als op de Ordeningstoets iets beter dan de vorige lichting. Bij de Antilliaanse leerlingen
is het omgekeerde het geval. De Antilliaanse leerlingen zijn daardoor in 1998 terecht-
gekomen in de zwakst presterende categorie. De overige groepen doen het nu eens
wat beter, dan weer wat slechter. 

Begrips- en ordeningsvaardigheden in groep 2, naar land van herkomst en schooljaar, 1994-1998 (gemiddelden  )
Figuur 2.3

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima '98/'99) SCP-bewerking
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De verschillen in de ontwikkeling van de prestaties in de loop van de tijd doen ver-
moeden dat deze vooral het gevolg zijn van verschillen in aanvangskenmerken van de
leerlingen en hun ouders, en niet van ontwikkelingen in het onderwijs dat de leerlingen
hebben gekregen. Als het aan het onderwijs ligt, is niet goed in te zien waarom dit
voor Turkse leerlingen positief uitwerkt, voor Antilliaanse leerlingen negatief en voor
leerlingen uit andere groepen in het ene jaar positief in het andere jaar negatief.

2.3 De opleiding van de ouders als verklaring
Hogeropgeleide ouders zijn sensitiever en instrueren hun kinderen beter
Nog een keer: wat kinderen op school leren, hangt af van de kwaliteit van het onder-
richt, de leertijd en hun eigen vermogen tot het verwerken van leerstof. De ontwikkeling
van vaardigheden die leerlingen gebruiken bij het verwerken van schoolse leerstof start
niet als ze voor het eerst naar school gaan. Al voordat ze aan het onderwijs beginnen,
hebben kinderen leren praten, hebben ze spelletjes geleerd, probleempjes leren oplossen
en zich begrippen eigen gemaakt. De ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt voor
een deel spontaan. Kinderen oriënteren zich, exploreren en ontdekken hun omgeving,
gaan voorwerpen onderscheiden, herkennen en ordenen. Dat doende, vormen ze
begrippen en bouwen ze aan hun geheugen, dat wil zeggen dat ze netwerken van
objecten en verbindingen daartussen creëren. Sommige kinderen zijn daarin actiever,
sneller en preciezer dan andere. 

Maar de omgeving waar kinderen in opgroeien, bestaat niet alleen uit voorwerpen en
verschijnselen die ontdekt kunnen worden. Er zijn ook mensen waar ze mee te maken
hebben, in de eerste plaats de ouders. De ouders reageren op acties van de kinderen en
de kinderen reageren daar weer op. Van het begin af aan is er een heen-en-weer van
acties en reacties tussen ouders en kinderen. Dat gaat niet willekeurig. Er zit richting
in en er zijn patronen in te onderkennen. Ouders proberen wat ze in hun kinderen
waarderen te bevorderen, en tegen te gaan wat ze niet bevalt. Ze sturen het gedrag van
hun kinderen door hun reacties. De kinderen op hun beurt proberen de ouders reacties
te ontlokken die ze prettig vinden. In deze wederzijdse beïnvloeding maken kinderen
zich een veelheid van gedragingen en reacties eigen die ze naar believen kunnen
reproduceren. Met andere woorden: ze leren.

De onderlinge wisselwerking tussen ouders en kinderen verloopt lang niet altijd even
soepel. Het kind gedraagt zich nogal eens onhebbelijk, begint te krijsen of onttrekt
zich aan de bemoeienissen van de ouders. Wanneer de ouders de behoeften van het
kind niet goed aanvoelen, kan het spaak lopen. Gebeurt dat vaak, dan kan het een
ongunstige invloed hebben op de kinderlijke ontwikkeling. Dit is in het bijzonder het
geval wanneer ouders dingen van hun kinderen willen of verwachten waaraan zij in
hun ontwikkeling nog niet aan toe zijn of waar ze alweer overheen zijn 'gegroeid'.
Deze sensitiviteit voor de ontwikkeling van hun kind blijkt ook in de cognitieve ont-
wikkeling van kinderen een rol te spelen (Riksen Walraven 1977).
Ouders verschillen in de mate waarin zij hiervoor gevoelig zijn. De verschillen in sensi-
tiviteit voor de kinderlijke ontwikkeling blijken samen te hangen met het opleidings-
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niveau van de ouders. Hogeropgeleide ouders zijn er gevoeliger voor dan lageropgeleide
ouders. Dit is een van de redenen waarom de cognitieve ontwikkeling van kinderen
van hogeropgeleide ouders bij de aanvang van het basisonderwijs verder is gevorderd
dan de ontwikkeling van kinderen van wie de ouders een lager opleidingsniveau hebben.

Wanneer de kinderen de taal eenmaal machtig zijn, gaat de wederzijdse beïnvloeding
van ouders en kinderen meer en meer via de taal. De sturing van de kant van de ouders
krijgt daarbij meer het karakter van instructie. Instructie over wat in de ogen van de
ouders passend gedrag is en wat niet, maar ook instructie in taal, in begrippen en in
manieren om problemen aan te pakken en op te lossen. Ouders hebben hier geen
instructieprogramma of methode voor, maar ze doen het terloops, reagerend op de
situatie en op de acties van het kind. Omdat het zo weinig vooropgezet is, spreken we
van informele instructie (Leseman 1989).
Informele instructie door ouders is een krachtige bron voor de ontwikkeling van de
zogeheten metacognitieve vaardigheden van kinderen. Dit zijn algemene cognitieve
vaardigheden die een rol spelen bij alle vormen van leren. Het gaat om vaardigheden
als het onderscheiden van overeenkomsten en verschillen, het herkennen van een regel
in een reeks, het ordenen van objecten in een verzameling, het onderkennen van een
richting. Het gemeenschappelijke ervan is dat ze alle iets te maken hebben met het
aanbrengen of onderkennen van structuur.
Dit soort metacognitieve vaardigheden is van grote betekenis voor het schoolse leren.
Ze bepalen het gemak waarmee leerlingen de instructie van leerkracht verwerken en
de mate waarin ze in staat zijn leerstof een plaats te geven in hun cognitieve netwerk. 

De informele instructie die ouders aan hun kinderen geven, kent een kwalitatief en
een kwantitatief aspect. Kwaliteit heeft daarbij te maken met duidelijkheid, met het
vermogen om de interesse van het kind te wekken en vast te houden en ook weer met
de gevoeligheid voor de behoeften en het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit laatste
vloeit voort uit het gegeven dat leren van kinderen het meest effectief plaatsvindt op
het grensvlak van wat ze kennen en kunnen en wat nog niet tot hun repertoire behoort.
Instructie die zich te veel op bekend terrein beweegt, kan hooguit bestaande kennis en
vaardigheden versterken, maar zal ook verveling teweegbrengen. Instructie die zich te
ver verwijderd van het denkraam van de leerling blijft onbegrepen.
Ouders verschillen zowel in de hoeveelheid als in de kwaliteit van de informele
instructie aan hun kinderen. En ook hiervoor geldt dat ouders met een hogere opleiding
er beter in zijn dan laagopgeleide ouders. Aangetoond is dat verschillen in de kwantiteit
en de kwaliteit van de informele instructie in de voorschoolse fase gepaard gaan met
verschillen in de cognitieve vaardigheden tussen leerlingen (Leseman et al. 1995). 

Het opleidingsniveau van de ouders verklaart lang niet het hele verschil
Hogeropgeleide ouders reageren nauwkeuriger op de ontwikkelingsbehoeften van hun
kinderen, en de informele instructie die zij hun kinderen spelenderwijs meegeven,
heeft meer kwaliteit. Sensitiviteit en de kwaliteit van de informele instructie zijn de
twee belangrijkste schakels die het opleidingsniveau van de ouders verbinden met het
niveau van de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen. Onontwarbaar daarmee ver-
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bonden is de genetische component in het gedrag en de vaardigheden en kwaliteiten
van ouders en kinderen. Hogeropgeleide ouders hebben hun hogere opleiding voor
een deel te danken aan hun genetische toerusting, die ze ten minste voor een deel
doorgeven aan hun kinderen. De genetische component zit niet alleen in rechtstreekse
erfelijkheid, maar ook de kwaliteit van de informele instructie en de sensitiviteit voor
de ontwikkelingsbehoeften van het kind interacteren ermee. Ten slotte bevat ook de
sturing die uitgaat van de reacties van het kind op de ouders een genetische component.

Ouders van kinderen uit de minderheden zijn veel lager opgeleid dan autochtone
ouders. De achterstand in cognitieve vaardigheden bij het begin van het basisonderwijs
wordt dan ook veelal hieraan toegeschreven. Door de aanvangsachterstand hebben de
kinderen vervolgens minder profijt van het leerstofaanbod op school en daardoor zijn
hun scores op toetsen die leervorderingen vaststellen veel lager. 
Als deze gedachtegang correct is en er geen andere factoren in het spel zijn, dan moeten
de prestatieverschillen tussen kinderen uit de minderheden en autochtone kinderen in
groep 2 bij een gelijk opleidingsniveau van de ouders beduidend kleiner worden. Dit
blijkt echter maar ten dele het geval.

Figuur 2.4 brengt de relaties tussen herkomst, het opleidingsniveau van de ouders en
de cognitieve vaardigheden in groep 2 in beeld. De samenhang tussen de drie variabelen
is bij de autochtone leerlingen en ook bij de Surinaamse en overige allochtone leerlingen
prominent aanwezig. De prestaties stijgen monotoon met de toename van het opleidings-
niveau van de ouders. Tussen het hoogste en het laagste opleidingsniveau is het verschil
ongeveer 7,5 punten, dat is driekwart van een standaardafwijking. Merk op dat dit
zowel geldt voor het hanteren van begrippen als voor ordeningsvaardigheden.

Begrips- en ordeningsvaardigheden in groep 2, naar opleiding van ouders en land van herkomst, 1994-1998 
(gemiddelden )

Figuur 2.4

Bron: ITS/SCO NWO (Prima '98/'99) SCP-bewerking
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De samenhang tussen de opleiding van de ouders en de prestaties is bij leerlingen met
een autochtone, gemengde, Surinaamse of overige allochtone achtergrond geheel volgens
de verwachting. Kinderen van hogeropgeleide ouders uit deze groeperingen presteren
in de kleutergroepen veel beter dan kinderen van laagopgeleide ouders. Toch verklaren
de verschillen in het opleidingsniveau van de ouders maar een betrekkelijk klein deel
van de prestatieverschillen tussen de herkomstgroeperingen. Ook binnen de afzonder-
lijke opleidingsklassen zijn de verschillen tussen leerlingen uit de minderheden en
autochtone leerlingen nog groot.

Hoe kan dit? Zijn er andere factoren die leiden tot achterstand bij leerlingen uit de
minderheden die onafhankelijk zijn van het opleidingsniveau? Of is er iets aan de
hand met de meting van het opleidingsniveau? Bestudering van de resultaten van de
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen maakt duidelijk dat er bij hen eigenlijk
alleen een prestatieverschil is als de ouders een opleiding op het niveau van het hoger
onderwijs hebben. Tussen lagere opleidingsklassen zijn er nauwelijks verschillen in de
prestaties van de kinderen. Verder is er in de laagste opleidingsklasse van de ouders
vrijwel geen verschil tussen de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse kinderen aan de
ene kant en de Surinaamse en overige allochtone leerlingen aan de andere kant. In alle
andere opleidingsklassen is het verschil tussen deze twee groeperingen aanzienlijk.
Het ziet ernaar uit dat de betekenis of de werking van het opleidingsniveau van de
ouders niet voor alle herkomstgroeperingen gelijk is. Meer in het bijzonder geldt dit
voor het vbo- en mbo-niveau van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse ouders. Dit
kan te maken hebben met de wijze waarop het onderwijs in de verschillende landen
functioneert. In het Nederlandse onderwijs is er een buitengewoon sterke hiërarchie
tussen de schooltypen. Het vbo representeert bij ons een duidelijk lager ontwikkelings-
niveau dan het mavo en het mavo staat weer lager dan mbo en hoger onderwijs. De
toelating tot de verschillende typen gebeurt op basis van eerder verworven vaardigheden.
Het is denkbaar dat dit in landen als Turkije en Marokko in mindere mate het geval is
en dat de toelating tot een schooltype meer is gebaseerd op de maatschappelijke positie
van de ouders dan op de bekwaamheden van het kind. 

Er zijn ook andere factoren in het spel 
Toch kan dit niet de hele verklaring zijn, bij de Surinaamse en overige allochtone leer-
lingen is het effect van het opleidingsniveau van de ouders immers wel hetzelfde als
bij autochtone leerlingen. Kinderen van Surinaamse ouders met een hoge opleiding
presteren op beide toetsen veel beter dan kinderen van laagopgeleide Surinaamse
ouders. Maar, binnen eenzelfde opleidingsklasse van de ouders blijven de prestaties
toch nog ver achter bij die van autochtone leerlingen. Hieruit volgt dat andere factoren
een rol spelen. 
Er is nog een ander facet van figuur 2.4 dat wijst op de werking van andere factoren.
Hiervoor is al opgemerkt dat het effect van het opleidingsniveau van de ouders op de
Begrippentoets ongeveer even groot is als op de Ordeningstoets. Daarentegen is het
herkomsteffect op de Begrippentoets veel hoger dan op de Ordeningstoets. Ook hieruit
valt af te leiden dat het herkomsteffect niet volledig gelijk kan worden gesteld aan het
opleidingseffect. 
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2.4 De thuistaal speelt ook een rol
Het debat over de minderheden gaat meestal niet over zaken als de kwaliteit van de
informele instructie die ouders hun kinderen geven of over de sensitiviteit van ouders
voor de ontwikkelingsbehoeften van hun kind. Incidenteel komen erfelijke factoren ter
sprake, maar doorgaans worden de achterstandspositie en de geringe mate van integratie
in verband gebracht met de beperkte taalvaardigheid in het Nederlands van de minder-
heden. De relatie tussen taalbeheersing en integratie is overigens complex. Beheersing
van de taal door migranten wordt opgevat als een uitdrukking van integratiebereidheid:
wie wil integreren, maakt zich zo snel mogelijk de taal van het immigratieland eigen.
Het geldt ook als voorwaarde voor integratie: wie de taal niet beheerst, vermindert zijn
kansen op de maatschappelijke markten in het immigratieland, waardoor de integratie
mislukt. Vervolgens is er ook nog een relatie met opleiding en met de taal die de migrant
spreekt. Hogeropgeleide en vakbekwame migranten met een Engelstalige achtergrond
ondervinden over het algemeen weinig belemmeringen als ze geen Neder-lands spreken
of verstaan, maar van Turks- of Arabischsprekenden wordt verwacht dat zij zich zo
snel mogelijk het Nederlands eigen maken.
Hoe dit ook zij, dat veel Turken en Marokkanen ook na een langdurig verblijf in Neder-
land nog grote moeite hebben met het Nederlands wordt gezien als een belangrijke
factor in hun geringe maatschappelijke kansen. Ook de problemen die nieuwkomers
hebben om hier aansluiting te krijgen, worden geweten aan hun gebrekkige beheersing
van het Nederlands. De geringe beheersing van het Nederlands van de ouders uit de
minderheden zou tot gevolg hebben dat ook de kinderen het Nederlands niet goed
machtig worden en daarin zou de belangrijkste oorzaak liggen van hun zwakke school-
prestaties.

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de achterstand van leerlingen uit de minder-
heden in groep 2 niet volledig kan worden verklaard vanuit het lage opleidingsniveau
van de ouders en daarmee verbonden kenmerken van hun opvoedingsgedrag. Daarom
moet ook de rol van de taal die men thuis spreekt in de beschouwing worden betrokken.
Kinderen uit de minderheden die opgroeien met een andere voertaal dan het Nederlands,
hebben daarmee niet zonder meer een achterstand in taal-, of begripsontwikkeling. In
het hanteren en begrijpen van zinnen, zinstypen en uitdrukkingsvormen kunnen zij in
hun eigen taal even ver gevorderd zijn als kinderen die in een volledig Nederlandstalige
omgeving opgroeien. Daar komt bij dat ook als er thuis geen Nederlands wordt
gesproken, de kinderen toch de nodige contacten hebben met het Nederlands, via de
media, met vriendjes op straat, eventueel in de kinderopvang of de peuterspeelzaal.

De contacten met het Nederlands brengen met zich mee dat de kinderen tegen de tijd
dat ze naar school gaan over het algemeen een aardig woordje Nederlands spreken.
Dat neemt niet weg dat hun woordenschat in het Nederlands dan veel kleiner is dan
die van Nederlandse kinderen (Verhoeven en Vermeer 1992). Bovendien zijn zij veel
minder vertrouwd met de syntactische, eigen geaardheden van de Nederlandse taal en
met subtiliteiten in het gebruik van woorden in uiteenlopende contexten.
De taalachterstand in het Nederlands kan op verschillende manieren de prestaties in
groep 2 beïnvloeden. Prestatieachterstand kan ontstaan doordat leerlingen de uitleg
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van de docent niet kunnen volgen of het lesmateriaal niet begrijpen. Ze zullen dan van
eenzelfde leerstofaanbod minder opsteken. Taalachterstand werkt daarbij op een ver-
gelijkbare manier als achterstand in cognitieve vaardigheden: het geeft de leerlingen
een handicap bij het verwerken van de instructie en de leerstof. Taalachterstand kan
ook op een meer directe manier de prestaties beïnvloeden doordat leerlingen woorden
uit de toetsopgaven niet kennen of doordat ze de toetsinstructie niet goed kunnen volgen.

Iets van de betekenis van de taalvaardigheid in het Nederlands voor de prestaties is al
te zien in de gegevens die hiervoor zijn gepresenteerd. De Begrippentoets is 'taliger'
dan de Ordeningstoets en doet dus meer een beroep op de Nederlandse taalvaardigheid
van de leerlingen. Op de Begrippentoets is de achterstand van de Turkse en Marokkaanse
leerlingen dan ook beduidend groter dan op de Ordeningstoets. Bij de Surinaamse
leerlingen is er op beide toetsen nauwelijks verschil. Vervolgens blijft er bij statistische
controle voor de score op de Begrippentoets van de achterstand van de leerlingen uit
de minderheden in ordeningsvaardigheden weinig meer over.

De thuistaal van de ouders is niet zonder meer de taal die de kinderen het meest
gebruiken 
De taalvaardigheid in het Nederlands waar kinderen mee op school komen, wordt
onder andere bepaald door de taal die de kinderen thuis horen en spreken. In het
grootste deel van de gezinnen van leerlingen uit de minderheden spreken de ouders
met elkaar de moedertaal (figuur 2.5). Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen die in
1998 in groep 2 zaten, geldt dit voor vrijwel alle ouders. Ook wanneer beide ouders
een Antilliaanse of overige allochtone herkomst hebben, spreekt zo'n twee derde met
elkaar in de moedertaal. Alleen Surinaamse ouders gebruiken in overgrote meerderheid
onder elkaar het Nederlands. 

Ook al spreken de ouders met elkaar in de moedertaal, dan betekent dit niet zonder
meer dat ze met hun kinderen ook altijd de eigen taal gebruiken. Het percentage vaders
en moeders dat dit doet, is in elke herkomstgroepering beduidend kleiner dan het aan-
deel dat zich in de onderlinge conversatie van de eigen taal bedient. Het verschil is het
grootst bij de Antilliaanse ouders. Bij de Marokkaanse ouders is het verschil groter
dan bij de Turkse ouders. Broers en zussen bedienen zich vervolgens in hun onderlinge
gesprekken weer vaker van het Nederlands dan wanneer ze met hun ouders spreken.
Met vriendjes en vriendinnetjes praat de overgrote meerderheid van de kinderen in het
Nederlands. 

Tussen, maar ook binnen groeperingen zijn er verschillen in de beheersing van het
Nederlands 
De overtuiging bestaat dat buitenlandse ouders die het Nederlands onvoldoende
beheersen, met hun kinderen maar beter in de eigen taal kunnen praten. Het gebrekkige
Nederlands dat de kinderen van hun ouders leren, zou de ontwikkeling van hun taal-
vaardigheid in het Nederlands eerder in de weg staan dan bevorderen.
Dat volwassen Turken, Marokkanen en ook leden van de nieuwe etnische groepen die
het Nederlands slecht beheersen, is inmiddels een vast bestanddeel geworden van het
stereotiepe beeld dat over minderheden bestaat. Maar gaat het ook op voor ouders met
kinderen in de basisschoolleeftijd? 
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De ouders van de Turkse en Marokkaanse leerlingen die in het schooljaar 1998/1999
in groep 2 zaten, beoordelen hun taalvaardigheid in het Nederlands op een schaal met
vijf beoordelingscategorieën gemiddeld als 'redelijk' (tabel 2.5). Dit gemiddelde is een
combinatie van antwoorden op vragen over het verstaan, spreken, lezen en schrijven
van de Nederlandse taal. Ouders van overige allochtone leerlingen neigen in hun oor-
deel naar 'goed'. Surinaamse en Antilliaanse vinden dat zij het Nederlands 'goed tot
zeer goed' beheersen. 

Tabel 2.5 Beheersing van het Nederlands door ouders van leerlingen in groep 2, naar land van herkomst, 1998/1999

(in procenten en gemiddeldena)

zeer slecht/slecht redelijk goed/zeer goed n = (100%) gemiddeld

Turkije 15 47 38 864 3,3
Marokko 19 47 33 670 3,2
Antillen 2 17 81 100 4,1
Suriname 2 7 91 290 4,3
overig buitenland 14 35 52 763 3,6
gemengd 1 11 88 302 4,3

a Gemiddelden op basis van de vijf beoordelingscategorieën: 1 = zeer slecht, 2 = slecht, 3 = redelijk, 4 = goed, 5 = zeer goed.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking
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Het gebruik en de beheersing van het Nederlands door de ouders hebben gevolgen
voor de prestaties van de kinderen
Tussen de onderscheiden groeperingen onder de minderheden bestaan aanzienlijke
verschillen in het gebruik van het Nederlands als thuistaal en in de taalvaardigheid in
het Nederlands van de ouders. Die verschillen hebben gevolgen voor de prestaties van
hun kinderen in groep 2 (tabel 2.6). Daarbij moet overigens wel worden bedacht dat
het gebruik van het Nederlands als thuistaal en de taalvaardigheid van het Nederlands
van de ouders samenhangen met het opleidingsniveau van de ouders. Achter de effecten
van de taalfactoren kunnen dus opleidingseffecten schuilgaan. Daarom is bij een verdere
analyse van prestatieverschillen ook het opleidingsniveau van de ouders betrokken.

Tabel 2.6 Regressies van prestaties in groep 2a op land van herkomst, taalfactoren en opleiding van de ouders,
1998/1999 (ongestandaardiseerde (B) en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten6 (bèta))

begrippen ordenen
B bèta B bèta

land van herkomst
Nederland = ref. categorie 51,4 50,9
Turkije/Marokko –12,8 –7,7 –0,25 –9,0 –5,1 –0,17
Suriname/Antillen –8,0 –6,4 –0,11 –6,7 –5,3 –0,10
overig buitenland –6,7 –3,9 –0,09 –4,7 –2,8 –0,07

thuistaal (Nederlands = ref. cat.)
eigen taal –2,9 –0,06 n.s. n.s.

taalvaardigheid NL ouders 1,4 0,10 1,1 0,08
opleiding ouders 1,7 0,15 1,9 0,17

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP–bewerking

Ook wanneer rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de ouders, leveren
de taalfactoren een eigen bijdrage aan de verschillen in toetsprestaties in groep 2.
Naarmate de ouders het Nederlands beter beheersen, is de toetsscore van de kinderen
hoger. Ook het gebruik van het Nederlands thuis en in contacten met vriendjes en
vriendinnetjes, gaan gepaard met een hoger toetsscore, zij het dat het effect hiervan
alleen op de Begrippentoets statistisch significant is. Het totale effect van het gebruik
van het Nederlands als thuistaal en de beheersing van het Nederlands is op de
Begrippentoets ongeveer even groot als het effect van de opleiding van de ouders. 
Het opleidingsniveau van de ouders, de thuistaal en de taalvaardigheid in het
Nederlands van de ouders verklaren bij de Turkse, Marokkaanse en overig buitenlandse
leerlingen zo'n 40% van de achterstand ten opzichte van de autochtone leerlingen. Bij
de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen is dit ongeveer 20%. Leerlingen uit de minder-
heden van wie de ouders een hoog opleidingsniveau hebben en het Nederlands goed
beheersen en bij wie thuis Nederlands wordt gesproken, komen in groep 2 tot hogere
prestaties dan de gemiddelde autochtone leerling.

29EEN GOED BEGIN



Men zou wellicht verwachten dat de opleiding en de Nederlandse taalbeheersing van
de ouders een groter deel van de prestatieachterstand van de leerlingen uit de minder-
heden verklaren. Dat dit niet zo is, kan verschillende oorzaken hebben. Meetfouten
kunnen een belangrijke rol spelen. We hebben gezien dat het opleidingsniveau van de
Turkse en Marokkaanse ouders niet goed vergelijkbaar is met dat van autochtone
ouders. Vervolgens zijn de gebruikte indicatoren voor de thuistaal en de taalvaardigheid
in het Nederlands niet erg sterk. Verder is de verdeling van de verschillende kenmerken
van belang. Zolang de groepen naar opleidingsniveau, taalvaardigheid in het Nederlands
en thuistaal erg homogeen zijn, kunnen deze factoren in de analyse hoe dan ook maar
een beperkt deel van de prestatieverschillen verklaren. Tenslotte kunnen er andere 
factoren zijn die de prestaties beïnvloeden en die niet gerelateerd zijn aan de al genoemde
factoren. Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan cultuurgebonden opvoedings-
gewoonten en patronen in de omgang tussen ouders en kinderen. 

De vraag of de anderstalige kinderen thuis beter kunnen worden grootgebracht in de
eigen taal of in het Nederlands is een regelmatig terugkerend onderwerp in discussies
over de onderwijskansen van deze kinderen. De gangbare wijsheid zegt dat het beter
is als het kind van de ouders de eigen taal goed leert dan het Nederlands slecht. De
bevindingen die hier zijn gepresenteerd, ondersteunen deze wijsheid niet. Het ziet
ernaar uit dat een Nederlandstalige omgeving een gunstige uitwerking heeft op de
begripsmatige ontwikkeling van de kinderen en dat het voor cognitieve vaardigheden
waarin de taal een minder belangrijke rol speelt niet uitmaakt. Daarenboven is het wel
zo dat een betere Nederlandse taalvaardigheid van de ouders een gunstige invloed heeft
op zowel talige als minder talige cognitieve vaardigheden van de kinderen.

2.5 Bezoek aan voorschoolse voorzieningen niet zonder meer gunstig
Een steeds groter deel van de vrouwen blijft werken als er kinderen komen. De kinderen
gaan naar de kinderopvang of naar de peuterspeelzaal. Deze voorzieningen hebben in
de eerste plaats de functie van een collectieve kinderoppas. De kleuterschool werd
vroeger ook wel de bewaarschool genoemd. Ouders gaven hun kinderen daar voor een
deel van de dag 'in bewaring'. De bewaarscholen hebben op den duur steeds meer
pedagogische en educatieve functies gekregen. In paragraaf 2.1 is geschetst hoe ze
uiteindelijk een onderdeel zijn geworden van het primair onderwijs. In de voorschoolse
opvang is er ook een tendens in deze richting, vooral ten aanzien van de peuterspeelzaal.
De peuterspeelzaal biedt de kinderen de gelegenheid om te wennen aan het functioneren
in een groep. Bovendien wordt de peuterspeelzaal gezien als een gunstige locatie voor
het uitvoeren van programma's ter vermindering van de voorschoolse achterstand in
cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid in het Nederlands van kinderen uit de minder-
heden. Wil de voorschoolse opvang deze functie kunnen vervullen, dan is het om te
beginnen nodig dat de kinderen door deze instellingen worden bereikt. 
De peuterspeelzaal wordt soms ook gebruikt voor het uitvoeren van programma's die
op ouders zijn gericht. De programma's leren ouders hoe ze de ontwikkeling van hun
kinderen kunnen stimuleren door spel, voorlezen, speelgoedkeuze, oog krijgen voor
ontwikkelingsaspecten, opvoedingshouding, manier van ingaan op vragen, grenzen
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stellen, aanbrengen van structuur, enzovoort. Deze programma's worden overigens
ook in andere verbanden aangeboden, zoals het buurthuis, de basisschool, of rechtst-
reeks bij de ouders thuis. 

Bij minderheden is minder deelname aan voorschoolse opvang te verwachten
Het blijven werken van vrouwen, ook als er kinderen komen, is nauw verbonden met
de veranderde opvattingen over de maatschappelijk positie en de maatschappelijke rol
van vrouwen. Het maakt deel uit van de modernisering van de samenleving die tot uit-
drukking komt in verschijnselen als urbanisering, secularisatie, individualisering,
vrouwenemancipatie en de overgang naar een postindustriële economie. De grotere
gelijkheid tussen mannen en vrouwen die dit met zich mee heeft gebracht, heeft een
einde gemaakt aan de vanzelfsprekendheid waarmee vrouwen ophouden met werken
wanneer ze kinderen krijgen. De hogeropgeleide vrouwen namen hierin het voortouw
en hun voorbeeld kreeg navolging onder de vrouwen met een lagere opleiding. De
overgang naar een postindustriële economie heeft hieraan bijgedragen. De dienstensector
heeft een sterke expansie doorgemaakt waardoor de mogelijkheden voor parttime werk
zijn vergroot. Dit maakt het vrouwen en mannen mogelijk de zorg voor de kinderen te
combineren met werk. Van deze mogelijkheden maken vrouwen overigens veel meer
gebruik dan mannen (Keuzenkamp et al. 2000).

In de samenlevingen waar de minderheden vandaan komen, is het moderniseringsproces
over het algemeen veel later op gang gekomen en veel minder ver gevorderd dan in de
westerse samenleving. Dit is vooral te merken in de opvattingen over vrouwen, en als
gevolg daarvan is de combinatie van werken en kinderen onder vrouwen uit de minder-
heden veel minder vanzelfsprekend dan onder autochtone vrouwen. Dit geldt overigens
niet voor alle minderheidsgroeperingen. Er is een duidelijke scheidslijn tussen de
vrouwen uit Suriname en de Nederlandse Antillen en vrouwen uit andere minderheids-
groeperingen. Het is inmiddels een algemeen bekend gegeven dat de arbeidsparticipatie
van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zelfs hoger is dan die van autochtone
vrouwen, ook als er kinderen zijn.
Binnen de minderheidsgroeperingen zijn de opvattingen over de combinatie van kinderen
en werk door vrouwen overigens in beweging. Jongeren schuiven op in de richting
van de opvattingen die hierover onder de autochtone bevolking leven (Hooghiemstra
en Merens 1999). 
Als vrouwen niet werken, ligt het minder voor de hand dat zij hun kinderen naar de
kinderopvang brengen. Daarom is te verwachten dat de deelname van kinderen uit de
minderheden, met uitzondering van de Surinaamse en Antilliaanse kinderen, aan de
kinderopvang opvang veel geringer is dan die van autochtone kinderen. Ook zijn er
indicaties dat vrouwen uit de minderheden minder geneigd zijn tot deelname aan een
peuterspeelzaal.

Bereik onder minderheden groter dan gedacht
Het combineren van kinderen grootbrengen en werken, mag dan wijdverbreid zijn,
toch gaan lang niet alle kinderen naar een kinderdagverblijf (tabel 2.7). Van de
autochtone kinderen die in 1998 in groep 2 zaten, is ruim 40% op een kinderdagverblijf
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geweest. De peuterspeelzaal mag zich verheugen in een veel grotere populariteit, 80%
van de autochtone kinderen heeft voordat ze naar school gingen een peuterspeelzaal
bezocht. 

Tabel 2.7 Deelname aan voorschoolse opvang van kinderen in groep 2, naar land van herkomst (in procenten)

overig
Turkije Marokko Antillen Suriname buitenland gemengd Nederland

kinderdagverblijf 48 32 57 43 52 54 40
peuterspeelzaal 59 38 69 64 59 68 81
ouder-kindprogramma 42 24 22 10 16 9 3

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

De deelname aan een kinderdagverblijf is hoger dan men zou verwachten op basis van
het totaal aantal kinderopvangplaatsen volgens instellingsgegevens. Dit bedraagt
ongeveer 20% van het totaal aantal kinderen in de in aanmerking komende leeftijds-
klasse (Keuzenkamp 2001). De deelnamegegevens in tabel 2.7 zijn van een andere
aard dan de jaarlijkse deelnamecijfers van de instellingen. Daarom is het niet vreemd
dat de cijfers in de tabel hoger zijn dan de instellingscijfers, maar het verschil is wel
erg groot. Het is denkbaar dat de ouders die verantwoordelijk zijn voor de hier gepresen-
teerde gegevens niet goed onderscheid hebben gemaakt tussen een kinderdagverblijf
en een peuterspeelzaal. Dit vermoeden wordt versterkt door het gegeven dat in tegen-
stelling tot de verwachting, de deelname aan kinderopvang van kinderen uit de minder-
heden nauwelijks geringer is dan die van autochtone kinderen. Alleen de Marokkaanse
kinderen blijven duidelijk hierbij achter.

Bij de peuterspeelzaal is de deelname van de kinderen uit de minderheden wel geringer
dan die van autochtonen kinderen. Het sterkst is dit weer het geval bij de Marokkaanse
kinderen. De deelname aan de peuterspeelzaal van Surinaamse en Antilliaanse kinderen
is hoger dan die van Turkse en Marokkaanse kinderen. 
De deelname aan programma's ter versterking van het ontwikkelingsstimulerend gedrag
van ouders loopt sterk uiteen. Een opmerkelijk groot deel van de Turkse ouders is
hierbij betrokken. Het bereik onder Marokkaanse en Antilliaanse ouders is veel kleiner.
Wel is het zo dat deze groepen, die gezien de resultaten van de kinderen in groep 2 de
ontwikkelingsstimulering het beste kunnen gebruiken, er ook het meest aan deelnemen.

In de beeldvorming over de voorschoolse opvang overheerst de indruk dat het bereik
van de opvangvoorzieningen onder de minderheden gering is. De gepresenteerde
gegevens bevestigen deze indruk niet. De deelname aan kinderopvang ligt in de meeste
groepen op of boven het niveau van de autochtone participatie, maar er zijn redenen
om twijfels te hebben aan de betrouwbaarheid van de gegevens die door de ouders
hierover zijn verstrekt.
Bij het bezoek aan de peuterspeelzaal blijft de deelname van de minderheden wel duide-
lijk achter, maar toch gaat een aanzienlijk deel van de peuters uit de minderheden naar
de peuterspeelzaal. Daarbij is het mogelijk dat de deelname aan de peuterspeelzaal
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nog wat groter is dan uit de hier gepresenteerde cijfers blijkt, vanwege een eventuele
verwarring tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. Als dit zo is, dan zijn de deelname-
cijfers aan de kinderopvang onder de minderheden natuurlijk lager. 
Voor de benutting van de peuterspeelzaal ten behoeve van het wegwerken van ontwik-
kelingsachterstanden is een vergroting van het bereik wenselijk. Dat geldt ook voor de
ouder-kindprogramma's. Het bereik van deze programma's is vooral onder Marokkaanse
en Antilliaanse ouders te laag. Ook Surinaamse ouders nemen weinig aan deze program-
ma's deel, maar de achterstand van de Surinaamse kinderen is geringer zodat het voor
hen minder hard nodig is.

Gemeenten hebben taken in de voorschoolse kinderopvang 
Voorschoolse opvang van kinderen is een welzijnsvoorziening die object is van
gemeentelijk beleid. Dit beleid beoogt in de meeste gevallen de toegankelijkheid van
de voorschoolse opvang voor doelgroepen, waaronder de minderheden, te vergroten.
Daarom subsidiëren gemeenten instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen.
De laatste jaren is hier nog iets bijgekomen. De peuterspeelzaal wordt meer en meer
gezien als aangrijpingspunt om achterstand in cognitieve ontwikkeling en taalvaardig-
heid in het Nederlands weg te werken door het aanbieden van gestructureerde ontwik-
kelingsprogramma's. De ministeries van VWS en OCenW hebben de ontwikkeling
van deze programma's gestimuleerd en zijn nu bezig de grootschalige invoering ervan
van de grond te krijgen.
De gemeenten vormen het aanspreekpunt voor dit beleid. Zij krijgen hiervoor middelen
toebedeeld en van de gemeenten wordt verwacht dat zij deze inzetten voor het vergroten
van het bereik van de voorschoolse opvangvoorzieningen onder de doelgroepen van
het onderwijsachterstandsbeleid en voor het versterken van het educatieve gehalte van
de opvang. In Amsterdam hebben deze ontwikkeling vorm gekregen in het concept van
de Voorschool. Voorscholen zijn combinaties van peuterspeelzalen en basisscholen die
een ontwikkelingsstimuleringsprogramma aanbieden dat begint in de peuterspeelzaal
en doorloopt in de eerste twee groepen van het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat
de Voorschool uitgroeit tot een structurele voorziening voor peuters uit achterstandgroepen.
In hoofdstuk 5 wordt dit zogeheten vve-beleid (vroeg- en voorschoolse educatie) meer
in extenso besproken.

Vanwege de betrokkenheid van de gemeenten bij het vve-beleid is het zinvol de deel-
name aan voorschoolse opvang op gemeentelijk niveau te beschouwen, maar de
mogelijkheden om dit te doen, zijn beperkt. De informatie over het bereik van de voor-
schoolse opvang onder de minderheden in de acht gemeenten die aan deze rapportage
hebben meegewerkt, is fragmentarisch.
In de landelijke gegevens zijn leerlingen uit de minderheden in zeven van de acht
gemeenten in voldoende mate vertegenwoordigd om iets te kunnen zeggen over de
deelname aan voorschoolse opvang in enkele minderheidsgroeperingen. De aantallen
zijn echter te klein om te rapporteren over afzonderlijke groeperingen. Alleen door
herkomstcategorieën samen te voegen kunnen enigermate betrouwbare schattingen
worden gepresenteerd (tabel 2.8). Voor Deventer biedt ook dit geen soelaas. 
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Tabel 2.8 Deelname aan voorschoolse voorzieningen, naar land van herkomst en gemeente, 1999/2000 (in procenten)

A'dam R'dam Den Haag Utrecht Eindhoven Enschede Helmond

kinderopvang
Turkije/Marokko 28 53 27 40 34 47 49
Suriname/Antillen 41 55 37 53 56 52
overig buitenland 50 61 50
NL+ gemengd 60 59 38 76 74 – 54

peuterspeelzaal
Turkije/Marokko 50 51 42 36 61 50 55
Suriname/Antillen 53 66 65 57 64 56
overig buitenland 57 54 50
NL+ gemengd 55 82 77 60 90 – 85

ouder-kindprogramma
Turkije/Marokko 28 21 20 15 60 12 75
Suriname/Antillen 08 07 05 07 22 52
overig buitenland 25 12 14
NL+ gemengd 03 01 04 05 25 – 29

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

In de deelname aan kinderopvang zijn er vooral bij de Turkse/Marokkaanse kinderen
flinke fluctuaties tussen de gemeenten. In Amsterdam, Den Haag en Eindhoven is hun
deelname duidelijk lager dan in Rotterdam en Helmond.
Een lage participatie van Turkse/Marokkaanse kinderen in een gemeente betekent niet
dat hun deelname ook altijd achterblijft bij die van de autochtone kinderen in die
gemeente. Zo is de deelname van de Turkse/Marokkaanse kinderen in Den Haag 
weliswaar het laagst, maar is het verschil met de autochtone kinderen toch niet erg
groot, omdat ook van hen een relatief laag percentage deelneemt aan kinderopvang. In
Amsterdam en Eindhoven daarentegen is de deelname van Turkse/Marokkaanse kinderen
ook gering, maar daar is het verschil met de autochtone wel groot. Over het geheel
genomen is in de helft van de gemeenten de deelname van kinderen uit de minderheden
aan de kinderopvang beduidend lager dan die van autochtone kinderen.

Het beeld van de deelname aan de peuterspeelzalen is anders dan het patroon dat zich
bij de kinderopvang aftekent. In zes van de zeven gemeenten is de deelname van de
Turkse/Marokkaanse peuters aanzienlijk lager dan die van hun autochtone leeftijd-
genoten. Alleen in Amsterdam is er weinig verschil, maar daar is deelname van de
autochtone kinderen het laagst van alle zeven gemeenten. 

Ten aanzien van de deelname aan ouder-kindprogramma's is de zeer hoge participatie
van de Turkse en Marokkaanse ouders in Helmond en Eindhoven het meest opvallende
facet. De deelname in deze gemeenten is veel groter dan in de vier grootste gemeenten.
Wellicht speelt de schaal hier een rol. De omvang van de groepen die bereikt moeten
worden, is in de vier grootste gemeenten veel groter dan in gemeenten als Eindhoven
en Helmond.

Gemeentelijke bronnen bevatten meestal niet de juiste gegevens
Naast de gegevens uit landelijk onderzoek zijn er gemeentelijke bronnen. Rotterdam,
Den Haag, Utrecht en Deventer hebben gegevens over de deelname aan voorschoolse
opvang verwerkt in hun onderwijs- of welzijnsmonitoren. In Eindhoven zijn voor-
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schoolse deelnamegegevens verwerkt in de gemeentelijke monitor van het onderwijs-
achterstandenbeleid. Enschede vermeldt een enkel gegeven in zijn Gemeentelijk
onderwijsachterstandenplan. Amsterdam en Helmond hebben hierover geen gegevens.
Helmond heeft overigens wel goede gegevens over de deelname van ouders aan voor-
schoolse ouder-kindprogramma's.

Tabel 2.9 Gemeentelijke gegevens over deelname van minderheden aan voorschoolse opvang

gemeente bron aard van de gegevens deelname minderheden/allochtonen

Amsterdam geen geen gegevens over minder- geen gegevens
heden in kinderopvang of 
peuterspeelzalen

Rotterdam onderwijsmonitor aantal allochtone deelnemers kinderdagverblijven = 30% allochtoon
1999/2000 in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen = 45% allochtoon

peuterspeelzalen op basis van bevolking 2-3 jaar = 63% allochtoon
telgegevens van de instellingen bereik onder allochtone 0-3-jarigen = 25%

bereik onder autochtone 0-3-jarigen = 70%

Den Haag onderwijs-,cultuur-, geen gegevens over minder- aandeel allochtone kinderen in peuterspeel
welzijnsmonitor 2000 heden in kinderopvang; aantal zalen = +/- aandeel in bevolking per wijk

allochtone deelnemers aan 
gesubsidieerde peuterspeelzalen 
op basis van telgegevens van 
de instellingen;

Utrecht onderwijsmonitor deelname aan gesubsidieerde Turkije = 25%
1998/1999 van 2-3-jarigen aan kindercentra, Marokko = 11%

per herkomstgroepering Suriname = 28%
overige allochtoon = 17%
autochtoon = 44%

Eindhoven goa-monitor 2000 geen gegevens over minder- 1.9 leerlingen = 66%
heden in de kinderopvang; wel overige leerlingen = 88%
retrospectieve gegevens over 
deelname aan peuterspeelzaal
van 1.9-leerlingen in groep 1 
op goa-scholen

Enschede goa-plan schatting deelname niet-Neder- niet-Nederlands = 19%
landse kinderen (o.g.v. Nederlands = 54%
nationaliteit) op basis van -
instellingsgegevens

Deventer monitor voorschools telgegevens instellingen naar in buurten waarin kinderen uit de minder-
buurt; registratie herkomst nog heden zijn oververtegenwoordigd, is deel-
in ontwikkeling name aan peuterspeelzalen hoger dan 

gemiddeld ( = 59%)

Helmond goa-plan, geen gegevens geen gegevens

tussentijdse 

evaluatie

Bron: diverse gemeentelijke publicaties (vermeld in tabel)
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De gegevens die de gemeenten in hun publicaties vermelden, zijn ongelijksoortig van
aard. In de meeste gevallen zijn ze gebaseerd op tellingen door de instellingen die de
voorschoolse opvang verzorgen. Het blijkt erg moeilijk deze instellingen ertoe te
brengen de herkomst van hun deelnemers naar behoren te registreren. Geen enkele
gemeente heeft een sluitend overzicht van de deelname naar herkomst. Tabel 2.9 vat
samen wat er wel is.

Deelnamegegevens naar herkomst van instellingen kunnen iets zeggen over de mate
van onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde herkomstgroeperingen, maar ze
geven geen uitsluitsel over het bereik van de voorziening bij een bepaalde groep.
Daarvoor zijn cohortgegevens nodig. De hiervoor gepresenteerde retrospectieve gegevens
uit het Prima-onderzoek benaderen de cohortopzet. Eindhoven heeft cijfers die volgens
een vergelijkbare methodiek zijn verkregen. De deelname-indicaties die dit oplevert,
komen dicht in de buurt van de deelnamegegevens uit de landelijke bron. Utrecht
geeft ook cohortachtige schattingen, maar die zijn alleen gebaseerd op de deelname
aan gesubsidieerde opvang. Hoe dan ook, deze zijn veel lager dan het percentage voor
Utrecht in tabel 2.8. 
Bij de overige gemeenten zijn er grote verschillen tussen de twee bronnen. In de
betrokkenen in de gemeenten overheerst de indruk dat de deelname van allochtone
kinderen aan voorschoolse voorzieningen ver achterblijft bij die van autochtone kinderen.
Uit de hiervoor gepresenteerde gegevens blijkt dat allochtone kinderen weliswaar
minder deelnemen aan vormen van voorschoolse opvang, maar dat het verschil minder
groot is dan men zou verwachten.

Kinderopvang heeft negatief effect, peuterspeelzaal gaat samen met betere prestaties
Voorschoolse opvang wordt gezien als een aangrijpingspunt voor vermindering van
ontwikkelingsachterstanden bij leerlingen uit de minderheden. Daarvoor is het nodig
dat de opvangvoorzieningen meer doen dan alleen fungeren als collectieve kinderoppas.
Voor het verminderen van ontwikkelingsachterstanden is een daarop toegespitste aanpak
nodig en geschoold personeel. De laatste jaren zijn er ontwikkelingen in die richting
gaande. Het invoeren van ontwikkelingsstimuleringsprogramma's in peuterspeelzalen
vormt een belangrijk element van het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Vrijwel alle gemeenten hebben dit opgenomen in hun achterstandenplan. In de kinder-
opvang zijn er initiatieven om de opvang verder te professionaliseren en de kwaliteit
te verhogen.

Uit de hiervoor gepresenteerde deelnamegegevens valt af te leiden dat de participatie
aan voorschoolse voorzieningen en voorschoolse programma's onder de minderheids-
groeperingen die dit het meest nodig hebben aanzienlijk is. De vraag of dit ook leidt
tot de gewenste verbetering van de cognitieve ontwikkeling en de taalvaardigheid in
het Nederlands is moeilijk te beantwoorden. Dit vraagt om een experiment waarin door
het lot aangewezen kinderen deelnemen aan opvangvoorzieningen en andere kinderen
niet. Daarbij moet ook nauwkeurig worden vastgesteld welke behandeling de kinderen
in beide condities krijgen. Zo'n experiment is moeilijk uit te voeren en men is er niet
aan begonnen.
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Wel is het mogelijk de prestaties van kinderen die hebben deelgenomen aan opvang-
voorzieningen te vergelijken met de prestaties van niet-deelnemers en daarbij rekening
te houden met factoren die zowel de deelname als de prestaties kunnen beïnvloeden:
de herkomst van de ouders, hun taalvaardigheid in het Nederlands, de taal die thuis
wordt gesproken, het opleidingsniveau van de ouders.

Tabel 2.10 Regressie van prestaties in groep 2 op voorschoolse voorzieningen en relevante ouderkenmerken,
1998/1999 (ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (bèta))

begrippen ordenen
b bèta b bèta

bezoek kinderdagverblijf –0,5 –0,5 –0,02 –0,6 –0,5 –0,03
bezoek peuterspeelzaal 0,8 n.s. n.s. 0,9 0,6 0,03
deelname ouder-kindprogramma n.s. n.s. n.s. –0,6 n.s. n.s.
land van herkomst 
(Nederland = ref. categorie)

Turkije/Marokko –12,7 –8,0 –0,22 –8,6 –5,2 –0,17
Suriname/Antillen –7,6 –6,2 –0,11 –6,5 –5,2 –0,09
overig buitenland –6 –3,7 –0,08 –4,1 –2,7 –0,06

thuistaal (Nederlands = ref. categorie)
eigen taal –2,5 –0,06 n.s. n.s.

taalvaardigheid NL ouders 1,3 0,09 1,1 0,08
opleiding ouders 1,7 0,15 1,9 0,18

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

De analyse van de 'effecten' van deelname aan voorschoolse voorzieningen levert
opmerkelijke resultaten op (tabel 2.10). Kinderen die in de voorschoolse periode een
kinderdagverblijf hebben bezocht, hebben in groep 2 een lager niveau van begrips- en
ordeningsvaardigheden. Het bezoek van de peuterspeelzaal gaat daarentegen samen
met een hoger vaardigheidsniveau in het ordenen. Het effect op het hanteren van
begrippen is in eerste instantie ook positief, maar dit handhaaft zich niet wanneer de
thuistaal, de beheersing van het Nederlands door de ouders en het opleidingsniveau
van de ouders erbij worden betrokken. Overigens moet ook bij ordenen een deel van
het effect hieraan worden toegeschreven, maar wat er dan nog aan effect overblijft, kan
niet aan het toeval worden toegeschreven. De deelname aan een ouder-kindprogramma
heeft geen effect op de gemeten vaardigheden van de leerlingen. 

De resultaten van de analyses zijn verassend. Het is denkbaar dat de onbetrouwbaarheid
in de gegevens over deelname aan de kinderopvang een rol speelt in het gevonden
negatieve effect. Toch is het niet goed mogelijk het effect daarmee weg te verklaren.
In de analyse is immers gecontroleerd voor de belangrijkste relevante ouderkenmerken:
opleiding, thuistaal en taalvaardigheid in het Nederlands. Het is ook mogelijk dat er
iets schort aan de kinderopvang.
Het is al een keer gezegd, de kinderdagverblijven hebben primair een opvangfunctie voor
kinderen van werkende ouders. Positieve effecten op de ontwikkeling van de kinderen
zijn niet zonder meer te verwachten. Het negatieve effect is echter tegen de achtergrond
van steeds verdere verbreiding van de arbeidsdeelname van moeders met kinderen een
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weinig comfortabele bevinding. Helemaal oninzichtelijk is het van de andere kant ook
weer niet. Het verblijf in een kinderdagverblijf zal in de meeste gevallen gepaard gaan
met minder directe interactie tussen de jonge kinderen en hun ouders. Het is juist deze
interactie die essentieel is voor de voortgang van de kinderen op de diverse ontwik-
kelingsdomeinen. In de kinderopvang zijn de kinderen weliswaar samen met andere
kinderen en is er een volwassen oppas, maar het ligt in de rede dat de hoeveelheid en
de kwaliteit van de interactiemomenten die dit oplevert toch geringer is dan wanneer
het kind thuis verblijft.
Uit gegevens over de tijdbesteding van ouders blijkt overigens dat ouders in de periode
1975-1995 meer tijd zijn gaan steken in contacten met hun kinderen. Daarbij is echter
ook naar voren gekomen dat huisvrouwen dit in nog sterkere mate zijn gaan doen dan
werkende vrouwen met kinderen (Keuzenkamp 2001).

Als de hier gepresenteerde gedachtegang correct is, dan behoeft de idee dat kinderopvang
niet alleen goed is voor de moeders, maar ook de kinderen ten goede komt wellicht
enige revisie. In ieder geval is er weinig aanleiding om met het oog op vermindering
van ontwikkelingsachterstand van kinderen uit de minderheden deelname aan kinder-
opvang aan te bevelen. Let wel, het betreft hier natuurlijk de vigerende vormen van
kinderopvang die doorgaans expliciet geen educatieve functie hebben. 

Pogingen om ontwikkelingsachterstanden van kinderen weg te werken, richten zich
vooral op het peuterwerk. De gedachte is dat door de introductie van ontwikkelings-
programma's met een educatief karakter in de peuterspeelzalen de peuters zich vaardig-
heden kunnen eigen maken waardoor ze meer profijt hebben van het onderwijsaanbod in
de basisschool. De verbreiding van deze programma's staat nog in de kinderschoenen en
om er effectief mee te kunnen werken, is professionalisering van de leidsters een vereiste.
De hier gepresenteerde bevindingen maken het aannemelijk dat de perspectieven voor
het tegengaan van ontwikkelingsachterstanden via de peuterspeelzaal gunstig zijn. Ook
zonder grootschalige invoering van educatieve programma's en professionalisering gaat
het peuterspeelzaalbezoek gepaard met betere ordeningsvaardigheden bij de kinderen.
Het effect is echter klein en de begripsvaardigheden van de kinderen die de peuter-
speelzaal bezoeken verschillen niet significant van die van niet-bezoekende kinderen.

Deelname aan ouder-kindprogramma's is het laatste element van de voorschoolse
beïnvloeding dat in de analyse is opgenomen. In eerdere minderhedenrapportages van
het SCP is gedocumenteerd dat deze programma's vooral positieve effecten hebben op
de deelnemende ouders, maar dat er geen effecten zijn aangetoond op de cognitieve
ontwikkeling van de betrokken kinderen. Dat deelname aan deze programma's geen
positieve effecten sorteert op de Begrippen- en Ordeningstoets in groep 2 (tabel 2.10)
is dus nauwelijks een verrassing. Interessant is wel dat het negatieve effect dat zich in
de eerste analysestap bij ordenen manifesteert na controle voor de relevante kenmerken
van de ouders volledig verdwijnt. Hieruit valt af te leiden dat dit effect niet een gevolg
is van het programma, maar veroorzaakt wordt door een grotere deelname van ouders
met minder gunstige kenmerken. En daaruit kan weer worden afgeleid dat deelnemers
aan de programma's wel behoren tot de groep die deze programma's het meest nodig
heeft.
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Het achterwege blijven van positieve effecten bij het ouder-kindprogramma Opstap is
overigens aanleiding geweest tot de ontwikkeling van een verbeterde versie van dit
programma: Opstap Opnieuw. Bij Turkse leerlingen zijn met dit programma positieve
effecten gerealiseerd, bij Marokkaanse kinderen overigens niet.

Systematische programma's in de peuterspeelzaal hebben positieve effecten
Deelname aan voorschoolse activiteiten gaat niet vanzelf samen met vermindering van
ontwikkelingsachterstand. Om de voorschoolse periode beter te kunnen benutten voor
het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen zijn programma's opgezet. Een deel
daarvan is gericht op ouders, de zogeheten ouder-kindprogramma's. Deze programma's
hebben tot doel de opvoedingsvaardigheden van ouders op een hoger niveau te brengen.
Ze willen de ouders leren hoe zij de ontwikkeling van hun kinderen op verschillende
ontwikkelingsdomeinen kunnen stimuleren. Een ander deel van de voorschoolse 
programma's is gericht op de directe stimulering van kinderen in voorschoolse settings:
kinderopvang, peuterspeelzaal. Ze worden doorgaans aangeduid als centrumgerichte
of institutionele programma's. 
Een vergelijkende studie naar de effecten van voorschoolse programma's heeft uitge-
wezen dat de effectiviteit van ouder-kindprogramma's voor de cognitieve ontwikkeling
van de kinderen gering is. Sommige centrumgerichte programma's zijn wel effectief
gebleken (Leseman et al. 1998). 

De positieve resultaten van de centrumgerichte programma's en de tegenvallende
opbrengsten van de ouder-kindprogramma's zijn voor de ministeries van VWS en
OCenW aanleiding geweest om Nederlandse adaptaties van succesvolle Amerikaanse
centrumgerichte programma's te ondersteunen. Dat is gebeurd op basis van een advies
van de daartoe ingestelde Commissie voorschoolse educatie (Commissie voorschoolse
educatie 1994). Er zijn twee programma's ontwikkeld: Piramide en Kaleidoscoop.
Beide programma's beslaan een periode van drie jaar. De kinderen beginnen ermee als
ze 3 jaar zijn en ze nemen gedurende vier dagdelen per week deel. De programma's
worden uitgevoerd door combinaties van peuterspeelzalen en basisscholen. Ze starten
in de peuterspeelzaal en lopen door tot in groep 2 van de basisschool. Er wordt gewerkt
met groepen van 20 tot 25 kinderen. Elke groep wordt begeleid door twee leidsters die
hiervoor een speciale scholing hebben gevolgd.

De programma's verschillen van elkaar in theoretische uitgangspunten. In de verschillen
is een verlate echo waar te nemen van de tegenstelling tussen de typische kleuteraanpak
en het meer schoolse leren die in het begin van dit hoofdstuk is besproken.
Kaleidoscoop zoekt het meer in de spontane stadiagewijze ontwikkeling van het kind.
Het speelleermateriaal heeft tot doel die ontwikkeling te stimuleren doordat het kinderen
ertoe aanzet hun vaardigheden te ontplooien. De eigen activiteit van het kind staat
centraal. Het programma reikt de materialen aan. Door de leerlingen te leren zelf hun
activiteiten te kiezen en te plannen door na afloop de kinderen hun materiaal te laten
opruimen en gezamenlijk terug te kijken op wat ze hebben gedaan, wil het programma
bereiken dat de leerlingen niet alleen een aantal zogeheten sleutelleerervaringen opdoen
maar ook zelfstandig leren werken aan een opdracht of taak. De leidsters/docenten
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hebben een begeleidende rol. Ze zijn het meest initiërend en sturend in de plannings-
en terugkijkfase van de activiteiten. In de uitvoeringsfase is hun rol meer begeleidend.
De aanwezigheid van een tweede docent/leidster maakt het mogelijk in kleinere groepjes
te werken. Een direct zichtbaar aspect van de werkwijze van Kaleidoscoop is de
inrichting van het speelzaal/klaslokaal. Er zijn werkhoeken met elk hun eigen kenmer-
kende speelleermaterialen. Kinderen kunnen daardoor duidelijk kiezen waarop ze zich
willen richten. De vorderingen van de kinderen worden bijgehouden met een uitvoerig
systeem van observatielijsten.

Piramide verwacht ook veel van de eigen activiteit van de kinderen, maar treedt daarin
meer sturend op. Het programma is gebaseerd op onderwijskundige inzichten over
effectieve leeromgevingen. In effectieve leeromgevingen begint het leren met instructie
en verkenning van de leerstof.. De docent legt uit, doet voor, stelt vragen, helpt leer-
lingen op weg door aanwijzingen te geven, trucjes te leren, wijst leerlingen op andere
mogelijkheden die het materiaal biedt. Het eigenlijke leren, vindt plaats in het uitvoeren
van opdrachten en taken met behulp van het speelleermateriaal dat het programma
biedt. De opdrachten en taken zijn in Piramide georganiseerd in de vorm van projecten.
De vorderingen van de leerlingen worden gevolgd met behulp van toetsen. Op basis
van de bevindingen daarvan kunnen bij leerlingen die onvoldoende zijn gevorderd
opdrachten en taken met intensievere begeleiding door de tweede docent/leidster worden
herhaald. Deze krijgt expliciet de rol van tutor voor individuele leerlingen of kleine
groepjes. 
De opdrachten en het lesmateriaal van Piramide zijn gericht op het ontwikkelen van
vaardigheden die instrumenteel zijn bij het leren in de basisschool: het hanteren van
concepten en begrippen die te maken hebben met ruimte en tijd, het ordenen en verge-
lijken van objecten.
Net als Kaleidoscoop hecht ook Piramide veel waarde aan de inrichting van de directe
leeromgeving. Meest in het oog springend is hier de 'ontdektafel', een grote tafel waarop
de materialen voor een project liggen uitgestald.

Op face value lijkt het Piramideprogramma beter aan te sluiten bij de educatieve
behoeften van leerlingen uit achterstandsgroepen. Door de projectsgewijze opzet
structureert het de activiteiten van de kinderen wat sterker dan in Kaleidoscoop gebeurt.
Ook is er meer ruimte voor een sturende rol van de begeleidsters. Het belangrijkste is
echter de tutorfunctie van de tweede begeleidster. Deze is ontleend aan het Amerikaanse
programma Success for all (Slavin 1996) en is erop gericht om het achteropraken van
leerlingen die stukken van de leerstof niet goed verwerken, tegen te gaan.

Op initiatief van de Commissie Vroeg- en Voorschoolse Educatie zijn Piramide en
Kaleidoscoop in het schooljaar 1996 op experimentele basis gestart in 18 peuterspeel-
zalen en 21 basisscholen. Het experiment werd gefinancierd door de op dit punt samen-
werkende ministeries van VWS en OCenW. Voor de evaluatie van het experiment
werd een begeleidingscommissie ingesteld. De commissie had tot taak de invoering
van de programma's te volgen en onderzoek te laten uitvoeren naar de resultaten. De
implementatie van de programma's en de effecten ervan op de ontwikkeling van de
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deelnemende kinderen zijn onderzocht in twee afzonderlijke onderzoeken (Reezigt
1999 en Veen et al. 2000). De resultaten van deze onderzoeken zijn verkort weergegeven
in een samenvattend evaluatierapport (Schonewille et al. 2000). 

De rapportages van de begeleidingscommissie schetsen een positief beeld van de ont-
wikkeling van de programma's en de uitvoering van het experiment. Na een enigszins
moeizame aanloopfase is de invoering van de programma's volgens de commissie
voorspoedig verlopen. De problemen in de aanloopfase waren vooral het gevolg van
het feit dat de programma's bij aanvang van het project eigenlijk alleen nog als ontwerp
bestonden. Handleidingen, materialen, scholingsprogramma's moesten bij aanvang van
het project nog worden gemaakt.
In het implementatieonderzoek wordt benadrukt dat het werken met de programma's
voor de peuterleidsters een volstrekt nieuwe opgave is, waar ze niet aan gewend zijn.
Docenten in de kleutergroepen staan hier veel minder vreemd tegenover. De docenten
waren ook meer te spreken over de bruikbaarheid van de programma's dan de peuter-
leidsters.
De invoering van aanpassingen in het klaslokaal aan de eisen van de programma's was
gemakkelijker te realiseren dan het toepassen van de werkwijze die de programma's
met zich meebrengen. Bij Piramide was de vormgeving van de tutorrol een knelpunt.
Deze werd vaak niet uitgevoerd overeenkomstig de bedoelingen van het programma.
Bij Kaleidoscoop vormde het uitgebreide observatiesysteem een knelpunt. Het is de
bedoeling van het programma dat de leidsters de ontwikkeling van het kind op de ver-
schillende ontwikkelingsdomeinen nauwkeurig bijhouden. Dit is erg tijdrovend en niet
altijd goed uitvoerbaar.
Een algemeen probleem in de uitvoering van de programma's is de overgang van de
peuterspeelzaal naar de basisschool. Het programma loopt door in de groepen 1 en 2
van de basisschool, maar als de ouders na de peuterspeelzaal kiezen voor een andere
basisschool is de kans groot dat het programma niet wordt gecontinueerd. Andersom
kan het gebeuren dat een kind naar een basisschool gaat waar het programma loopt,
terwijl het op een peuterspeelzaal heeft gezeten die niet deelneemt. Beide situaties
doen zich veelvuldig voor.

In het onderzoek naar de effecten van de programma's is met behulp van toetsen de
cognitieve ontwikkeling gevolgd van kinderen die aan de programma's deelnamen.
Tegelijkertijd zijn toetsen afgenomen bij een controlegroep van deelnemers aan peuter-
speelzalen waar niet met een van de twee programma's is gewerkt (maar mogelijk wel
met een ander programma). De toetsen zijn drie keer afgenomen: in 1997, een halfjaar
na de start van het programma, in 1998 en in 1999. 
De uitvoering van het onderzoek is ernstig bemoeilijkt door frequente tussentijdse in-
en uitstroom van deelnemers. Van de 327 kinderen die bij de start van het onderzoek
'beschikbaar' waren, hebben er uiteindelijk niet meer dan 134 meegedaan aan elk van
de drie metingen die in het onderzoek zijn uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werd
duidelijk dat de scholen die de kinderen uit de controlegroep bezochten een beduidend
gunstiger sociaal-etnische samenstelling hadden dan de Kaleidoscoop- en Piramide-
scholen. Bij de vergelijking van de groepen is hiermee voorzover mogelijk rekening
gehouden. 
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De toetsen die voor het effectenonderzoek zijn gebruikt, zijn van uiteenlopende aard.
Bij de eerste en de tweede meting zijn twee woordenschattoetsen afgenomen en drie
testonderdelen voor cognitieve ontwikkeling. Bij de laatste meting in 1999 zijn daar
twee taaltoetsen aan toegevoegd en de Begrippen- en Ordeningstoets die in groep 2
wordt gebruikt om de vorderingen van de leerlingen vast te stellen in vaardigheden
die van belang zijn voor het taal- en rekenonderwijs in de basisschool. De laatste twee
toetsen zijn dezelfde als waarover in dit hoofdstuk is bericht bij de beschrijving van
de prestaties in groep 2.
Bij de toetsen die op elk van de drie meetmomenten zijn afgenomen, is het mogelijk de
leerwinst van de leerlingen tussen de eerste en de laatste meting vast te stellen. Dat is
een groot voordeel omdat vooraf bestaande verschillen in vaardigheid zo onder controle
kunnen worden gehouden. Vooraf bestaande verschillen in leersnelheid worden zo
overigens niet gecontroleerd. Het blijkt dat de leerlingen die aan Kaleidoscoop hebben
meegedaan, in hun woordenschatontwikkeling significant meer winst hebben geboekt
dan de leerlingen uit de vergelijkingsgroep. Op de cognitieve testonderdelen zijn de
verschillen niet significant.
Met het oog op de schoolvorderingen van de leerlingen en de met de programma
nagestreefde effecten zijn de toetsen die op elk van de drie meetmomenten zijn afge-
nomen niet de meest interessante. De programma's zijn niet specifiek gericht op de
ontwikkeling van de woordenschat van de kinderen en de cognitieve toetsen leunen
sterk op de algemene intelligentie van de kinderen. Wat men met Kaleidoscoop en
Piramide vooral zou willen bereiken, is dat de deelnemende kinderen beter toegerust
aan het programmatisch onderwijs in de basisschool beginnen. Daarvoor zijn de
Begrippen- en Ordeningstoets de meest relevant instrumenten, maar die zijn alleen in
het derde jaar afgenomen. Wel is het zo dat bij het berekenen van de verschillen tussen
de groepen op deze toetsen een statistische correctie is uitgevoerd voor verschillen die
zijn geassocieerd met relevante kenmerken van de kinderen zoals herkomst, opleiding
van de ouders, leeftijd, geslacht. Op de Begrippentoets vertonen de drie groepen geen
verschil, maar op de Ordeningstoets doen de leerlingen die vanaf de peuterspeelzaal
aan de programma's hebben deelgenomen het aanzienlijk beter dan de controlegroep.
Het gestandaardiseerde effect is voor Kaleidoscoop matig tot sterk (0,65), voor
Piramide is het zelfs sterk (0,88). 

Bij de bespreking van de prestaties van leerlingen uit de minderheden in groep 2 is
gebleken dat hun achterstand in begripsvaardigheden beduidend groter is dan in ordenen.
Daarbij is opgemerkt dat de Begrippentoets meer dan de Ordeningstoets een beroep doet
op de taalvaardigheid in het Nederlands van de leerlingen. Vergroting van de taalvaar-
digheid wordt ook met Kaleidoscoop en Piramide nagestreefd, maar de programma's
zijn hier niet expliciet op gericht. Verwacht wordt dat de interacties tussen de kinderen
onderling en tussen de kinderen en de leidsters min of meer vanzelf een gunstig effect
zal hebben op de taalontwikkeling. Dit lijkt bij Kaleidoscoop tot op zekere hoogte het
geval, maar ook de Kaleidoscoop-deelnemers doen het op de Begrippentoets niet beter
dan de vergelijkingsgroep.
In het verdere verloop van dit hoofdstuk zal blijken dat ook in het reguliere onderwijs
de impact van scholen op de ordeningsvaardigheden groter is dan op de begripsvaardig-
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heden. Dat de programma's op ordenen beter uit de verf komen dan op begrippen is
dus niet echt een verrassing. Het zou wel moeten aanzetten tot een bezinning op de
aanpak van de begripsvaardigheden, meer in het bijzonder omdat de achterstand van
de leerlingen uit de minderheden hierin duidelijk het hardnekkigst is.

2.6 Ook in groep 2 doet de school ertoe

Zwarte scholen hebben een slechte naam
Wie zijn kennis over de onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden vooral
uit de krant haalt, krijgt licht de indruk dat die achterstand voornamelijk is te wijten
aan de geringe kwaliteit van het onderwijs op de scholen die zij bezoeken. Vooral de
zogenoemde 'zwarte' scholen krijgen met regelmaat een negatieve pers. Het meest recent
nog naar aanleiding van het jaarverslag van de inspectie van het onderwijs (Inspectie
van het onderwijs 2001). De inspectie constateert in zijn verslag over het schooljaar
2000 dat zo'n 5% van de scholen voor primair onderwijs onder de maat functioneert.
Onder die 5% zijn scholen met een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden over-
vertegenwoordigd. Tegelijkertijd laat de staatssecretaris van onderwijs geen gelegenheid
voorbijgaan om te benadrukken dat er veel zwarte scholen zijn waar het onderwijs van
bovengemiddelde kwaliteit is en dat een vanzelfsprekende associatie tussen de etnische
samenstelling van scholen en de kwaliteit van het onderwijs berust op vooroordelen.
Intussen heeft zij wel het initiatief genomen tot het zogeheten Onderwijskansenbeleid
dat beoogt de kwaliteit van het onderwijs op scholen met meer dan 75% leerlingen uit
de minderheden op een hoger peil te brengen. 

De ongelijke verdeling van leerlingen uit de minderheden over scholen staat al jaren
sterk in de belangstelling. Zozeer, dat onlangs enkele gemeenten weer het initiatief
hebben genomen om leerlingen uit de minderheden gelijkmatiger over scholen te
spreiden om ongewenste concentraties tegen te gaan. Ze volgen daarmee het voorbeeld
van de gemeente Gouda die daar in de jaren tachtig al mee was begonnen, maar er
enkele jaren geleden weer mee is opgehouden vanwege aanhoudende bezwaren van
groepen binnen de gemeenten die tegen spreiding waren gekant. In Utrecht en Deventer
hebben ouders van leerlingen uit de minderheden van gemeenten gevraagd te zorgen
voor een grotere menging van etnische groepen op scholen.
Toch staat het geenszins vast dat de concentratie van leerlingen uit de minderheden op
een beperkt aantal scholen een doorslaggevende factor is in de achterstand die deze
leerlingen in het onderwijs oplopen. Uitspraken over effecten van de etnische samen-
stelling van scholen op de schoolprestaties zijn met de nodige onzekerheid omgeven.
Weliswaar is aangetoond dat verschillen in de etnische samenstelling van basisscholen
gepaard gaan met verschillen in prestaties tussen leerlingen (Westerbeek 2000), maar
wat daarvan precies de impact is voor de achterstand van leerlingen uit minderheden
aan het einde van het basisonderwijs is daarmee nog niet gezegd. 
Alle reden dus om in deze rapportage opnieuw aandacht te besteden aan de betekenis
van de school als factor in de prestaties van de leerlingen uit de minderheden; ook, of
misschien wel juist in groep 2. Uit eerdere studies is immers gebleken dat prestatie-
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achterstanden in de eerste jaren van het basisonderwijs later moeilijk meer zijn in te
halen. De zwakke presteerders in groep 2 zijn meestal ook de zwakke presteerders in
groep 8 (Meijnen 1984; Leseman 1989). Bij de exploratie van de betekenis van de
factor school gaat de belangstelling hier in de eerste plaats uit naar relaties tussen de
etnische samenstelling van scholen, de prestaties van de leerlingen en de vormgeving
van het onderwijs. 

Leerlingen uit de minderheden ongelijk gespreid over scholen
Bij de behandeling in de voorgaande paragrafen van de resultaten van leerlingen uit
de minderheden in groep 2 is de school buiten beschouwing gebleven. De gegevens
zijn gepresenteerd als ging het om leerlingen die allemaal op dezelfde school zitten.
In werkelijkheid zijn de leerlingen verspreid over ruim 7000 basisscholen, maar de
spreiding naar etnische herkomst is zeer ongelijk. Op ongeveer een vijfde van de
basisscholen zitten helemaal geen leerlingen uit de minderheden en op zo'n 70% van
de scholen is het aandeel leerlingen uit de minderheden ten hoogste 10% (figuur 2.6).
In de totale leerlingbevolking behoort bijna 15% van de leerlingen tot de minderheden.

De spreiding van leerlingen uit de minderheden over scholen wijkt dus sterk af van die
van allochtone leerlingen. Dat komt in de eerste plaats door de ruimtelijke concentratie
van de minderheden in de goedkopere wijken van de grote steden. De ongelijke spreiding
van de minderheden heeft tot gevolg dat op een deel van de scholen voor primair onder-
wijs de concentratie van leerlingen uit de minderheden veel hoger is dan hun aandeel
in de totale bevolking. Vervolgens is er sprake van de zogeheten 'witte vlucht'. Als de
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concentratie van leerlingen uit de minderheden op een school in de ogen van autochtone
ouders te hoog wordt, zijn zij geneigd voor hun kind een andere school te kiezen. Dit
brengt met zich mee dat op een aantal scholen de concentratie van leerlingen uit de
minderheden veel hoger is dan de concentratie van minderheden in het toeleverings-
gebied van de school (zie Tesser et al. 1995).

De ongelijke spreiding van de leerlingen uit de minderheden over de scholen leidt
ertoe dat van deze leerlingen een veel groter deel op 'zwarte' scholen zit dan van de
autochtone leerlingen (figuur 2.7). Wanneer we scholen die voor meer dan de helft
bestaan uit leerlingen uit de minderheden tot de zwarte scholen rekenen, dan zit van
de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen rond 60% op een zwarte school.
De overige minderheidsgroeperingen en ook leerlingen met ouders van gemengde her-
komst zijn gelijkmatiger over scholen verdeeld. Van de autochtone leerlingen bezoekt
iets meer dan 3% een zwarte school. Als dus de kwaliteit van zwarte scholen te wensen
overlaat, dan is dit vooral een nadeel voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leer-
lingen. De gemiddelde prestaties van de Nederlandse leerlingen worden er nauwelijks
door beïnvloed.

Prestaties in groep 2 op zwarte scholen lager, maar dat zegt niet zoveel
De leerlingen uit de minderheden hebben in groep 2 een grote achterstand in de ont-
wikkeling van hun begrips- en ordeningsvaardigheden, zoveel is duidelijk geworden
in paragraaf 2.2. Het is dan ook te verwachten dat op scholen waar veel leerlingen uit
de minderheden bij elkaar zitten het gemiddelde prestatieniveau veel lager is dan op
scholen met weinig leerlingen uit de minderheden. En zo is het ook (tabel 2.11). 

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking
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Tabel 2.11 Begrips- en ordeningsvaardighedena in groep 2, naar aandeel leerlingen uit de minderheden op school,
1998/1999 (gemiddelden)

0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

begrippen 51,8 49,9 47,0 44,2 40,3
ordenen 51,4 49,4 47,7 45,7 43,1

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

De gemiddelde scores op scholen met meer dan 75% leerlingen uit de minderheden
liggen ongeveer op het niveau van de scores die Turkse en Marokkaanse in groep 2
behalen. De gemiddelden op scholen met minder dan 10% leerlingen uit de minderheden
komen vrijwel overeen met het gemiddelde van de autochtone leerlingen.

De zeer lage gemiddelden van de zwarte scholen zeggen natuurlijk nog weinig over
de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen. We moeten twee typen effecten onder-
scheiden: een samenstellingseffect en een concentratie-effect. Het samenstellingseffect
bezorgt scholen met veel leerlingen uit de minderheden een lager gemiddelde omdat
deze leerlingen ongeacht de school die zij bezoeken lager presteren. Het samenstellings-
effect zegt niets over de kwaliteit van het onderwijs. Ook op scholen met een hoge
onderwijskwaliteit kan het prestatieniveau van leerlingen uit de minderheden achter-
blijven. Het concentratie-effect is schoolspecifiek. Het is de bijdrage die de concentratie
van allochtone leerlingen levert aan het schoolgemiddelde, los van het samenstellings-
effect. 

Begrips- en ordeningsvaardigheden , naar land van herkomst en naar aandeel minderheden op school
Figuur 2.8
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Pas als leerlingen met een vergelijkbare achtergrond op zwarte scholen zwakker presteren
dan op witte scholen, zou dit een indicatie kunnen zijn dat er mogelijk iets schort aan
de kwaliteit van het onderwijs op de zwarte scholen. Op het eerste gezicht lijkt dit het
geval te zijn (figuur 2.8). Vooral bij leerlingen uit de groep overige allochtonen en ook
bij autochtone leerlingen zijn de prestaties lager naarmate het aandeel leerlingen uit
de minderheden op school groter is. Bij de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen is
het beeld echter grillig en bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn de verschillen
gering. Daarbij moet overigens wel worden bedacht dat bij deze groeperingen de aan-
tallen te klein zijn voor een betrouwbare schatting van het gemiddelde in scholen met
0-10% leerlingen uit de minderheden.

Zwarteschooleffect gering
Of hogere concentraties leerlingen uit de minderheden op een school nu echt gepaard
gaan met zwakkere prestaties in groep 2 valt op grond van figuur 2.8 niet goed te zeggen.
Dit geldt temeer omdat niet alleen de herkomst van de leerlingen de prestaties beïnvloedt.
Ook de opleiding van de ouders, hun beheersing van het Nederlands en de thuistaal
zijn factoren die, ongeacht de kwaliteit van het onderwijs, de prestaties van de leerlingen
kunnen beïnvloeden. Om het 'zwarteschooleffect' zuiverder in de picture te krijgen,
moeten ook deze kenmerken in de analyse worden betrokken. Daarbij kan dan tegelijk
rekening worden gehouden met het gegeven dat de scores van de leerlingen die op
dezelfde school zitten met elkaar samenhangen en dat het aandeel leerlingen uit de
minderheden een kenmerk is van de school en niet van de leerlingen. Dit vergt een
analyse op twee niveaus: op schoolniveau en op leerlingniveau. Door de analyse in
stappen uit te voeren, kan een mooie interpretatie worden gegeven van de verschillen
in prestaties tussen scholen en leerlingen in groep 2 (tabel 2.12).

De analyse bevestigt het enigszins diffuse beeld van figuur 2.7. Het aandeel minderheids-
leerlingen op school heeft in de range van 10-75% in helft van de gevallen wel een
(negatief) effect op de prestaties en in de andere helft niet. Waar het effect significant
is, is de omvang ervan beperkt. Alleen op 'echt' zwarte scholen met 75-100% leerlingen
uit de minderheden is het effect substantiëler, in het bijzonder op de Begrippentoets.
Leerlingen op deze scholen scoren, ongeacht hun etnische achtergrond en het opleidings-
niveau van hun ouders, gemiddeld 2,5 standaardpunten lager dan leerling op scholen
met 0-10% allochtone leerlingen. Op de ordeningtoets is het verschil 1,7 punt. 

De term effect is hier wellicht enigszins misleidend. De betekenis ervan is niet dat de
zwarte school de oorzaak is van de lagere prestaties. Het betekent alleen dat wanneer
we van een willekeurige leerling weten dat deze op een zwarte school zit, we kunnen
voorspellen dat de score van die leerlingen op de Begrippentoets 2,5 punten lager is
dan de score van een leerling op een school met 0-10% minderheidsleerlingen. Deze
voorspelling zal beter zijn dan elke andere voorspelling van het verschil tussen de
leerlingen op deze twee schooltypen.
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Tabel 2.12 Analyse van begrips- en ordeningsvaardighedena in groep 2, 1998/1999 (multilevel regressie-effecten en
variantiecomponenten)

begrippen ordenen

regressie-effecten
constante 48,5 39,8 40,7 49,0 40,3 41,1
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko –7,0 –6,5 –4,5 –4,2
Suriname/Antillen –5,5 –5,0 –4,8 –4,5
overige landen –3,8 –3,5 –2,7 –2,5

ouders
opleiding 1,6 1,6 1,9 1,8
beheersing Nederlands 1,4 1,4 1,1 1,1
thuistaal niet Nederlands –2,4 –2,3 n.s. n.s.

% minderheidsleerlingen op school 
(0%–10% = ref. cat.)

10%–25% –1,2 –1,4
25%–50% –1,4 n.s.
50%–75% n.s. n.s.
75%–100% –2,5 –1,7

variantiecomponenten
tussen scholen 28,8 13,0 11,7 21,6 13,2 12,8
tussen leerlingen 86,7 76,9 76,9 83,8 77,7 77,7

schoolcomponent (in procenten) 24,9 13,8 13,2 20,5 14,4 14,1

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Wat de oorzaak is van het effect is hiermee nog niet duidelijk. Het kan zijn dat de
kwaliteit van het onderwijs op zwarte scholen te wensen overlaat, maar het kan ook
zijn dat zwarte scholen vooral worden bevolkt door een selectie van leerlingen die
minder goed op het onderwijs zijn toegerust of die minder goed kunnen leren.
Een interpretatie van het effect in termen van selectie wordt ondersteund door het
gegeven dat het effect op de Begrippentoets groter is dan op de Ordeningstoets. De
taalvaardigheid, waar de Begrippentoets meer dan de Ordeningstoets een beroep op
doet, wordt voor een deel buitenschools verworven. Verschillen tussen scholen op de
Begrippentoets bevatten dus een buitenschoolse component die niet het gevolg kan
zijn van het gegeven onderwijs. Wel is het zo dat de kwaliteit van het onderwijs op
zwarte scholen niet van dien aard is dat ze erin slagen de buitenschools verworven
achterstand te overwinnen.

Op basis van de cijfers in tabel 2.12 valt ook iets te zeggen over de betekenis van de
zwarte school voor de achterstand van de leerlingen uit de minderheden. Een indicatie
hiervan geeft de vermindering van de herkomsteffecten wanneer rekening wordt
gehouden met het aandeel minderheidsleerlingen op school. Die vermindering over-
schrijdt in geen enkele geval de grens van 10%. Minder dan 10% van de achterstand
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die leerlingen uit de minderheden in groep 2 hebben valt dus toe te schrijven aan het
verschijnsel dat deze leerlingen geconcentreerd zijn in zwarte scholen. Het beeld dat
de achterstand van leerlingen uit de minderheden in de eerste plaats het gevolg is van
de geringe kwaliteit van het onderwijs op zwarte scholen gaat voor groep 2 dus niet op.
De analyse geeft niet alleen een beeld van prestatieverschillen tussen scholen in samen-
hang met het aandeel allochtone leerlingen op school. Er valt ook uit af te leiden welke
prestatieverschillen tussen scholen in groep 2 in het algemeen worden aangetroffen en
welk deel daarvan is toe te schrijven aan kenmerken van leerlingen zoals hun herkomst
en het opleidingsniveau van hun ouders. De tussenschoolse variantiecomponent kwanti-
ficeert de prestatieverschillen tussen scholen. Deze is voor de Begrippentoets 28,8 en
voor ordenen 21,6.
Wat zeggen deze cijfers? Om dit te verduidelijken, zetten we een school die de minste
is onder de 15% best presterende scholen en tegenover een school die de beste is onder
de 15% slechtst presterende scholen. De toetscores op de beter presterende school
zullen op de Begrippentoets ruim 10 standaardpunten hoger zijn dan op de slechter
presterende school. Op de Ordeningstoets is het verschil 9 punten. Een deel van het
verschil is het gevolg van het feit dat school met het lagere gemiddelde meer leerlingen
uit de minderheden telt en/of meer leerlingen van laagopgeleide ouders: het samen-
stellingseffect. Houden we hiermee rekening, dan blijft er op beide toetsen een verschil
van nog zo'n 7 punten over.

Dit zijn aanzienlijke verschillen die voor het vervolg van de onderwijsloopbanen van
de leerlingen van doorslaggevende invloed kunnen zijn. Ook hiervoor geldt natuurlijk
dat ze niet zonder meer zijn te interpreteren als kwaliteitsverschillen tussen de scholen.
Selectie van leerlingen naar kenmerken die voor de schoolprestaties van belang zijn,
maar die onafhankelijk zijn van de herkomst en het opleidingsniveau van de ouders
kan ook een rol spelen. Het is dus niet gezegd dat de prestaties van de leerlingen uit
de minderheden met 7 punten vooruitgaan als ze vanuit de slechter presterende scholen
verkassen naar de beter presterende school. Daar komt nog bij dat ook op de beter
presterende scholen de prestaties van de leerlingen uit de minderheden lager zijn dan
de prestaties van de autochtone leerlingen.

Grote prestatieverschillen dus tussen scholen, ook nadat rekening is gehouden met de
herkomst van de leerlingen en het opleidingsniveau van de ouders. Maar de bijdrage
van de zwarte school aan deze verschillen, het zogeheten concentratie-effect, is uiterst
bescheiden. Niet meer dan 5, respectievelijk 3% van de verschillen tussen scholen is
geassocieerd met het aandeel allochtone leerlingen op school.
In welke mate de voor samenstellingseffecten gecorrigeerde verschillen tussen scholen
het gevolg zijn van verschillen in kwaliteit valt op basis van de beschikbare gegevens
niet met zekerheid te zeggen. Kwaliteit in de betekenis van onderwijseffectiviteit valt
het best af te meten aan de leerwinst die door leerlingen wordt behaald. Daarvoor zijn
metingen bij dezelfde leerlingen op ten minste twee momenten nodig. Deze zijn voor
groep 2 niet beschikbaar, maar wel voor groep 6 en groep 8. In het volgende hoofdstuk
worden ze geanalyseerd.
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Achterstand in begripsvaardigheden niet op alle scholen even groot
Bij de analyse van de verschillen tussen scholen in groep 2 is verondersteld dat de
achterstand van de leerlingen uit de minderheden op alle scholen even groot is. Maar
het is niet zeker dat dit zo is. De analysetechniek biedt de mogelijkheid om deze ver-
onderstelling te toetsen. De uitslag van de toetsing is voor de twee typen vaardigheden
verschillend. Op de Begrippentoets zijn er tussen scholen significante verschillen in
het effect van herkomst, op de Ordeningstoets is de variantie van de herkomsteffecten
niet significant. De achterstand van de leerlingen uit de minderheden op de Begrippen-
toets is op de ene school groter dan op de andere school. Op de Ordeningstoets is de
achterstand op alle scholen ongeveer even groot.
Ook in dit geval ligt een interpretatie in termen van selectie weer voor de hand. Dat
de achterstand van de leerlingen uit de minderheden op de Ordeningstoets niet tussen
scholen varieert en op de Begrippentoets wel, kan erop duiden dat het onderwijs op de
scholen toch een zeker nivellerend effect heeft op vooraf aanwezige verschillen tussen
leerlingen.

Voor de te volgen strategie bij het tegengaan van achterstand is het nuttig om te weten
of de verschillen in achterstand van leerlingen uit de minderheden in begripsvaardig-
heden iets te maken hebben met het gemiddelde prestatieniveau. Welnu, dit is niet het
geval. Er is geen significante samenhang tussen de mate van achterstand van leerlingen
uit de minderheden op een school en het gemiddelde prestatieniveau.

Lage prestatiegemiddelden op een deel van de scholen geen verklaring voor achterstand
De analyseresultaten laten zien dat er tussen scholen grote verschillen zijn in de begrips-
en ordeningsvaardigheden van de leerlingen in groep 2, ook wanneer rekening wordt
gehouden met de etnische herkomst van de leerlingen. Tegelijkertijd is duidelijk
geworden dat de verschillen in resultaten tussen scholen niet de verklaring vormen
voor de achterstand van leerlingen uit de minderheden. Wat de ordeningsvaardigheden
betreft zijn er tussen scholen namelijk geen verschillen in de mate van achterstand van
leerlingen uit de minderheden. Bij de begripsvaardigheden zijn die er wel, maar hangen
ze niet samen met het gemiddelde prestatieniveau van de school. De lage gemiddelde
prestatieniveaus van sommige scholen en de achterstand van leerlingen uit de minder-
heden zijn, in ieder geval in groep 2, verschillende zaken die geen verband houden
met elkaar. 
Dit brengt met zich mee dat een strategie die mikt op verhoging van het gemiddelde
prestatieniveau op scholen, de prestaties van de leerlingen uit de minderheden in
groep 2 wel zal verbeteren, maar dat dit niet of nauwelijks zal leiden tot een vermin-
dering van hun achterstand op de autochtone leerlingen. 

2.7 De aanpak van achterstand in de kleutergroepen
Leerlingen uit de minderheden hebben in groep 2 een aanzienlijke achterstand in begrips-
en ordeningsvaardigheden. Deze achterstanden kunnen een negatieve invloed hebben
op de perspectieven van de leerlingen wanneer het 'echte' onderwijs in groep 3 begint.
Een zeker niveau van ontwikkeling van begrips- en ordeningsvaardigheden is nodig om
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met vrucht het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs te kunnen volgen. De kleuterbouw
van het basisonderwijs biedt mogelijkheden om de grotendeels voorschools verworven
achterstand in dit soort vaardigheden te verminderen. Dat kan op verschillende manieren.
Leerkrachten kunnen systematisch werken aan taal- en cognitieve ontwikkeling, al dan
niet met een speciaal daarop afgestemde methode. Taalachterstanden bij anderstalige
leerlingen uit de minderheden kunnen worden tegengegaan met onderwijs in het Neder-
lands als tweede taal (NT2). Men kan in groep 2 al een voorschot nemen op het 
programmatisch onderwijs door gebruik te maken van voorlopers van de taal- en reken-
methode die vanaf groep 3 wordt gebruikt.

Achterstand van leerlingen binnen de groep is te voorkomen of te verminderen door
leerlingen die bepaalde onderdelen niet goed onder de knie krijgen extra instructie en
oefening te geven. De mogelijkheden hiertoe zijn groter bij de inzet van een extra
leerkracht in de groep. Specifieke ontwikkelingsachterstanden worden vaak tegengegaan
door remedial teaching. De remedial teacher werkt dan met de leerling een eigen 
programma door dat speciaal is gericht op het wegwerken van een geconstateerde
functiestoornis. Deze werkwijze heeft als nadeel dat het programma van de remedial
teacher niet aansluit op de stof die in de gewone lessen wordt behandeld. 

Wel aandacht voor cognitieve ontwikkeling, maar weinig systematische aanpak
Aandacht voor cognitieve ontwikkeling en mondelinge taalvaardigheid is in groep 2
wijdverbreid, maar dat betekent nog niet dat er ook op een systematische manier aan
wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat er een expliciet programma is met instructie en
oefening van deelvaardigheden, waarbij de vorderingen van de leerlingen worden
getoetst. Dit is op een minderheid van de scholen voor basisonderwijs het geval 
(tabel 2.13). 

Ruwweg eenderde deel van de leerlingen krijgt in groep 2 instructie en oefening in
cognitieve deelvaardigheden. Een nog kleiner deel krijgt een systematisch programma
voor algemene of cognitieve ontwikkeling. De mondelinge taalvaardigheid wordt bij
een groter deel van de leerlingen met een systematisch programma bevorderd, maar
ook dit gebeurt bij niet meer dan een derde van de leerlingen.
Het gebruik van een methode voor cognitieve ontwikkeling en mondelinge taalvaar-
digheid komt meer voor dan het hanteren van een systematisch programma voor deze
ontwikkelingsdomeinen. Dit is opvallend. Het lijkt erop dat het gebruik van een methode
nog niet inhoudt dat er systematisch aan de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden
wordt gewerkt. 
Voor het merendeel van de aspecten die in tabel 2.13 zijn opgenomen, geldt dat ze op
scholen met een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden meer voorkomen dan op
scholen waar minder van deze leerlingen op zitten. Dit is het sterkst het geval ten aan-
zien van de mondelinge taalvaardigheid. In mindere mate doet het zich ook voor op
de domeinen van de algemene en de cognitieve ontwikkeling. Op die gebieden blijven
de scholen met 50-75% minderheidsleerlingen iets achter. 
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Tabel 2.13 Vormen van systematisch werken aan cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid in groep 2, naar aandeel
minderheidsleerlingen op school, 1998/1999 (in procenten)

aandeel leerlingen uit de minderheden op school
0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% totaal

instructie/oefening
hoeveelheidsbegrippen 25 40 35 30 42 33
ruimtelijke begrippen 26 34 33 25 35 30
leesbegrippen 26 41 40 32 39 34
ordenen 31 44 42 37 52 39
classificeren 26 32 39 30 40 32
vergelijken 23 30 34 28 37 29

systematisch programma
algemene ontwikkeling 11 7 16 13 29 15
mondelinge taalvaardigheid 20 19 37 45 69 34
cognitieve ontwikkeling 18 15 24 11 29 19

toetsen van
algemene ontwikkeling 33 47 39 42 41 39
mondelinge taalvaardigheid 7 8 9 43 52 19
cognitieve ontwikkeling 36 50 49 45 51 44

methode voor
algemene ontwikkeling 30 25 48 33 43 35
mondelinge taalvaardigheid 59 56 75 83 80 68
cognitieve ontwikkeling 32 34 52 37 34 37

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

NT2-onderwijs wijdverbreid, maar hoe staat het met de kwaliteit?
De taalmethoden die in het basisonderwijs worden gebruikt, zijn afgestemd op leerlingen
voor wie het Nederlands de moedertaal is. In de jaren zeventig is onderkend dat deze
methoden minder geschikt zijn voor het bevorderen van de taalontwikkeling van anders-
talige leerlingen en zijn er initiatieven genomen voor de ontwikkeling van methoden
voor het onderwijs in het Nederlands als tweede taal (NT2). Eind jaren tachtig groeide
het inzicht dat NT2 ook nodig is voor in Nederland opgegroeide kinderen van migranten.
In die tijd waren er echter geen goede methoden voor beschikbaar en waren er maar
weinig leerkrachten die op de hoogte waren van de didactiek van het NT2-onderwijs.
In 1989 is hiervoor een projectgroep NT2 opgericht. Mede als gevolg van de activiteiten
van de projectgroep zijn er nu verschillende NT2-methoden met de daarbij behorende
lesmaterialen beschikbaar (KPC 1998). Van verschillende kanten is er in het verleden
op gewezen dat de scholen deze methoden wel hebben aangeschaft en dat veel leer-
krachten ook wel een cursus NT2-onderricht hebben gevolgd, maar dat er desondanks
in onderwijspraktijk weinig gebruik wordt gemaakt van het nieuw ontwikkelde materiaal.
Bovendien zouden de leerkrachten er niet goed mee omgaan (Inspectie van het onder-
wijs 1997).
Over de kwaliteit van het NT2-onderwijs bevatten de voor deze rapportage beschikbare
gegevensbronnen geen informatie. Wel zijn er gegevens over de toepassing van NT2
in groep 2, ze gaan over het gebruik van specifieke NT2-methoden, het aantal NT2-
lesuren, de wijze van toetsing van de leervorderingen en de personele inzet voor NT2
(tabel 2.14).
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Tabel 2.14 Toepassing van NT2-onderwijs in groep 2, naar aandeel leerlingen uit de minderheden op school,
1998/1999 (in procenten)

aandeel leerlingen uit de minderheden op school
0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

gebruik NT2-methode
taalplan kleuters 0 3 16 41 47
knoop het in je oren 4 30 64 46 42
laat wat van je horen 1 20 54 71 73
sbd-methode 0 0 5 5 2
andere methode 7 18 23 25 17

totaal NT2-methode 10 44 87 92 87
uren extra ondersteuning NT2

0-1uur 97 82 69 55 42
> 1 uur 3 8 31 45 58

toetsing woordenschat
één of meer keer per jaar 3 22 61 69 71

gebruik NT2-toets
methodetoets 1 2 13 36 45
taaltoets allochtone kleuters 3 28 55 65 55
Cito-lvs 4 17 33 47 51
andere toets 1 4 13 20 18

totaal toets 8 34 69 84 81
inzet personeel voor NT2

NT2-leerkracht 0 13 38 44 36
remedial teacher 5 28 33 54 45
oalt-leerkracht 2 13 22 20 17
Nederlandstalige assistent 0 2 9 12 15
anderstalige assistent 1 9 32 60 66
anders 3 14 10 12 14

totaal inzet personeel voor NT2 10 46 82 91 82

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Ten aanzien van elk van de aspecten is er een duidelijk verband tussen de inzet van
NT2 en het aandeel minderheidsleerlingen op school. Naarmate dit aandeel hoger is,
komt het vaker voor dat leerkrachten in groep 2 gebruikmaken van een specifieke
NT2-methode, dat leerlingen extra NT2-lessen krijgen en dat de woordenschat van de
leerlingen en hun taalvorderingen worden getoetst. Voor de uitvoering van NT2-
activiteiten wordt in scholen met een hoger aandeel allochtone leerlingen ook vaker
extra personeel ingezet. Wel is dit ook op de scholen met de hoogste concentratie
allochtone leerlingen nog in minder dan de helft van de gevallen een gespecialiseerde
NT2-leerkracht. 

Als we de docenten mogen geloven die aan het Prima-onderzoek hebben meegedaan,
dan behoeft het beeld dat men op scholen weinig gebruikmaakt van NT2-methoden
bijstelling. Tegen de 90% van de leerlingen op scholen met meer dan 25% minderheids-
leerlingen krijgt in groep 2 les in het Nederlands met een NT2-methode. Ook andere
aspecten van NT2-onderwijs komen in scholen met meer dan 25% minderheidsleer-
lingen veel vaker voor dan in scholen met een lager aandeel leerlingen uit de minder-
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heden. Alleen bij het aantal uren extra NT2-ondersteuning ligt het onderscheid tussen
de scholen iets anders. Een relatief hoog aantal extra uren komt beduidend meer voor
in scholen met concentraties minderheidsleerlingen van meer dan 50%.

Voorbereiding op groep 3 komt niet vaker voor bij achterstand
Het is al enkele keren opgemerkt: de grote achterstand in groep 2 van leerlingen uit de
minderheden in taalvaardigheid in het Nederlands en in andere cognitieve vaardigheden
kan negatieve gevolgen hebben voor het met vrucht deelnemen aan het vervolgonderwijs.
Daar valt mogelijk iets aan te verhelpen door in de kleutergroepen al enig voorbereidend
werk te doen op het gebied van het aanvankelijk lezen en rekenen, de kernvakken in
groep 3. Een aantal lees- en rekenmethoden bevat hiervoor zogeheten 'voorlopers' die
gebruikt kunnen worden in groep 3. Maar ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt
van het lesmateriaal dat deze voorlopers bieden, kunnen leerkrachten in de groep 2
systematisch bezig zijn met de voorbereiding op het lees- en rekenonderwijs in groep 3.

Tabel 2.15 Voorbereiding op groep 3, naar aandeel leerlingen uit de minderheden op school, 1998/1999 (in procenten)

aandeel leerlingen uit de minderheden op school
0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

voorbereidend lezen
systematisch voor alle leerlingen 45 42 51 38 49
voor leerlingen die eraantoe zijn 26 29 22 25 26
met methodevoorloper 34 34 41 21 26
met methodevoorloper alleen voor goede leerlingen 11 10 6 9 7

voorbereidend rekenen
systematisch voor alle leerlingen 52 60 65 54 64
voor leerlingen die eraantoe zijn 16 15 12 13 12
met methodevoorloper 37 38 43 31 39
met methodevoorloper alleen voor goede leerlingen 2 2 1 2 3

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Het gebruik van methodevoorlopers voor lezen en rekenen in groep 2 heeft bij een ruime
minderheid van de scholen ingang gevonden, bij rekenen nog iets meer dan bij taal
(tabel 2.15). Op meer dan de helft van de scholen wordt in groep 2 systematisch gewerkt
aan voorbereidend rekenen. Anders dan bij het bevorderen van de cognitieve ontwik-
keling en NT2 is er geen duidelijk verband met de etnische samenstelling van de school-
bevolking. Het voorbereiden van de leerlingen op het programmatisch onderwijs in
groep 3 komt op scholen met meer of minder leerlingen uit de minderheden in ongeveer
gelijke mate voor. Het lijkt niet zozeer een maatregel die beoogt achterstand tegen te
gaan, men gebruikt gewoon de mogelijkheden die de samenvoeging van het kleuter-
en basisonderwijs biedt om de overgang naar het schoolse onderwijs voor alle leerlingen
geleidelijker te laten verlopen. 

Een extra leerkracht in groep 2
In de eerste twee groepen van het basisonderwijs komt het veel voor dat leerlingen
individueel of met kleine groepjes bezig zijn met bepaalde taken of opdrachten. De
leerkracht loopt dan door de klas, kijkt hoe de leerlingen werken, geeft soms aan-
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wijzingen, correcties, aanmoediging, stelt vragen, enzovoort. Het aantal op een taak
gerichte contacten is in een klas van zo'n 25 leerlingen vanzelfsprekend beperkt. Voor
de kinderen zijn dit wel leermomenten waar ze iets van op kunnen steken. Wanneer de
klas kleiner is of wanneer er nog een extra leerkracht aanwezig is, is de leerling–
leerkrachtratio kleiner en is er dus meer gelegenheid voor dit soort een-op-eencontacten
tussen leerkracht en leerling. Bovendien is er dan de mogelijkheid om met individuele
leerlingen of met kleine groepjes bepaalde stukjes leerstof nog eens over te doen of
extra oefening in te lassen. In het al eerder genoemde Amerikaanse project 'Success
for all' is de aanwezigheid van een tweede leerkracht in de klas die een tutorfunctie
vervult een van de hoekstenen van een aanpak waarin het is gelukt om een aanzienlijk
deel van de aanvangsachterstand van leerlingen uit minderheidsgroepen weg te werken
(Slavin 1996). 

Het werken met meer dan één leerkracht in de klas is in de voorgaande minderheden-
rapportages van het SCP gepropageerd als een van de middelen om achterstand bij
leerlingen uit de minderheden te verminderen. Vooral op scholen met veel van deze
leerlingen biedt de extra formatie die de scholen krijgen de ruimte om dit te realiseren.
Zij maken er ook meer gebruik van dan scholen met weinig of geen leerlingen uit de
minderheden (tabel 2.16). Bijna de helft van de scholen die voor meer dan driekwart
bestaan uit leerlingen uit de minderheden heeft een of meer dagdelen per week een
dubbele bezetting in groep 2. Deze scholen werken ook meer dagdelen per week met
een dubbele bezetting dan scholen waar het aandeel leerlingen uit de minderheden
kleiner is. Hierbij moet overigens wel worden bedacht dat in de kleutergroepen de
combinatieklas de overhand heeft, waardoor er van een zuivere dubbele bezetting in
veel gevallen geen sprake is.

Tabel 2.16 Extra personeel in groep 2, naar aandeel allochtone leerlingen op school, 1998/1999 (in procenten)

aandeel allochtone leerlingen
0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

dubbele bezetting
niet 79 76 63 59 51
1-3 dagdelen 14 14 25 29 29
> 3 dagdelen 7 10 12 12 20

remedial teacher
geen 25 26 37 19 29
adviezen 21 11 21 15 18
speciale hulp aan leerlingen 55 51 42 66 53

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Een andere manier om achterstand aan te pakken, is de inzet van een remedial teacher.
Remedial teaching is bedoeld om tekorten bij leerlingen op bepaalde functiedomeinen
weg te werken met een specifiek daarop toegesneden leerprogramma. Anders dan bij
het inzetten van een reguliere leerkracht, gaat het bij remedial teaching niet zozeer om
het wegwerken van tekorten in verwerking van de leerstof die in de lessen is behandeld.
Remedial teachers zijn gespecialiseerd in ontwikkelings- en functiestoornissen. Omdat
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er geen aanwijzingen zijn dat leerlingen uit de minderheden hier meer zijn behept dan
autochtone leerlingen, lijkt remedial teaching als middel om achterstand bij deze leer-
lingen tegen te gaan minder geëigend.
Het inschakelen van een remedial teacher voor de leerlingen van de kleutergroepen
maakt deel uit van de onderwijspraktijk in iets meer dan de helft van de scholen. Er is
geen duidelijk verband met het aandeel leerlingen uit de minderheden.

Lager leerling-leerkrachtratio leidt tot meer interacties
De hier gepresenteerde gegevens over de inzet van personeel voor het tegengaan van
leerachterstand zijn gebaseerd op antwoorden van leerkrachten op schriftelijk gestelde
vragen. Die antwoorden leveren natuurlijk maar zeer globale indicaties op. De inzet
van personeel in de onderbouw van het basisonderwijs is recent diepgaander bestudeerd
door Doolaard et al. (2000). In hun onderzoek naar effecten van de verkleining van de
groepsgrootte in de onderbouw stellen zij vast dat de inzet van het personeel slechts
op een minderheid (25%) van de scholen deel uitmaakt van een schoolbeleid dat achter-
stand wil tegen gaan. De manier waarop de scholen dit doen, verschilt: kleinere groepen
vormen, werken met dubbele bezetting, remedial teaching, inzet van een onderwijs-
assistent. Een deel van de scholen kiest ervoor de inzet te concentreren in de groepen
1 en 2, een ander deel zet extra personeel vooral in groep 3 in. Het zijn vooral scholen
met een hoog aandeel allochtone leerlingen die kiezen voor een extra inzet in de groepen
1 en 2. Deze bevinding stemt overeen met de gegevens over dubbele bezetting en de
inzet van personeel voor NT2 die hier zijn gepresenteerd. Blijkens het onderzoek van
Doolaard et al. vormen scholen waar de leerling-leerkrachtratio in de groepen 1 en 2
lager zijn dan in de groep 3 en 4 over het geheel genomen een minderheid. 

Het bijzondere van het onderzoek van Doolaard et al. is vooral hierin gelegen dat zij
door middel van observatie hebben uitgezocht of er verband is tussen de leerling-leer-
krachtratio en het aantal interactiemomenten tussen leerling en leerkracht. Zo'n verband
blijkt er inderdaad te zijn. Bij een lagere ratio ( = minder leerlingen per leerkracht) is
het aantal interacties groter. In verband met het tegengaan van achterstand is het van
bijzondere betekenis dat dit vooral geldt voor interacties die te maken hebben met de
taak waar de leerling mee bezig is. Bovendien is toename van het aantal taakgerichte
interacties bij een lagere leerling-leerkrachtratio is voor zwakke leerlingen groter dan
voor goede leerlingen. 
Bij een hogere leerling-leerkrachtratio zijn leerkrachten geneigd om in de kleutergroepen
vaker gebruik te maken van werkvormen als de vertelkring en het onderwijsleergesprek
waar de hele groep bij betrokken is. Bij deze werkvormen is de taakgerichtheid van de
betere leerlingen groter dan die van de zwakkere leerlingen. Bij een lagere ratio is er
vaker instructie en begeleiding voor individuele leerlingen of voor leerlingen in kleine
groepjes.
Doolaard et al. komen op basis van hun observatiegegevens tot de conclusie dat 'de
tijdsbesteding van leerlingen beter aansluit bij hun behoeften naarmate ze in een groep
zitten met een lagere leerling-leerkrachtratio' (Doolaard et al. 2000: 152). Daarbij zijn
zwakkere en jongere leerlingen het meest taakgericht bezig bij werkvormen die geken-
merkt worden door een sterkere structurering van de kant van de leerkracht. 
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Weinig verband met prestaties 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat scholen verschillen in hun werkwijze in
de kleutergroepen. Een deel van de scholen werkt in de kleuterjaren systematisch aan
de cognitieve ontwikkeling van de kleuters en gebruikt daarbij een methode. Op het
merendeel van de scholen met een hoog aandeel allochtone leerlingen krijgen de leer-
lingen NT2-onderwijs. Sommige scholen beginnen in de kleutergroepen vast met de
voorbereiding van het taal- en rekenonderwijs dat de leerlingen in groep 3 krijgen.
Verschillen in de aanpak komen ook tot uitdrukking in de inzet van het personeel. Een
klein deel van de scholen werkt in de kleutergroepen met een dubbele bezetting. Veel
meer scholen zetten een remedial teacher in. 

Graag zouden we willen weten wat de effecten van deze verschillen zijn op de ont-
wikkeling van de leerlingen. Bij de bespreking van verbanden tussen prestaties van de
leerlingen en de samenstelling van de leerlingbevolking van de scholen is echter al
duidelijk geworden dat de effectvraag met de beschikbare gegevens niet is te beant-
woorden. Wel kan worden aangegeven in hoeverre verschillen in aanpak samengaan
met verschillen in toetsresultaten (tabel 2.17). Dit blijkt nauwelijks het geval. Noch
het besteden van systematische aandacht aan de cognitieve ontwikkeling of het
gebruik van een methode daarvoor, noch het werken met een dubbele bezetting of het
inzetten van een remedial teacher gaat gepaard met een verschil in gemiddelde toets-
score tussen de scholen. 
Het verzorgen van NT2-onderwijs is wel gerelateerd aan de prestaties op ordenen,
maar de richting van het verband is negatief. Op scholen waar meer aandacht wordt
besteed aan NT2 zijn de scores op de Ordeningstoets lager. Alleen het gebruik van
een voorloper voor de reken- en taalmethode die in groep 3 wordt gebruikt, heeft een
significant positief effect op beide toetsen. 

Bij opname van de kenmerken van de werkwijze worden de effecten van de concentratie
minderheidsleerlingen op ordenen kleiner. Geen van die effecten is dan nog significant.
Dit betekent echter nog niet dat de werkwijze het concentratie-effect teniet kan doen.
Hiervoor hebben we gezien dat verschillende aspecten van de werkwijze op scholen
met een hoge concentratie minderheidsleerlingen veel vaker worden toegepast. Het is
dan ook waarschijnlijk dat de effecten van concentratie en werkwijze in de analyse min
of meer uitwisselbaar zijn. Zouden we de volgorde waarin de concentratie en werkwijze
in de analyse worden opgenomen omdraaien, dan zouden effecten van de werkwijze
eerst significant zijn en na opname van de concentratie-effecten niet meer.

Dat het gebruik van voorlopers wel een effect heeft en de andere aspecten van de
werkwijze in groep 2 niet, is bij nadere beschouwing wel te begrijpen. De Begrippen-
en Ordeningstoets maken deel uit van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit systeem is
afgestemd op de vaardigheden waar de meest gebruikte methoden in het basisonderwijs
zich op richten. De voorlopers sluiten hierop aan en de toetsen bevatten dus opgaven
waar de leerlingen voor geleerd hebben. NT2 en de activiteiten gericht op de cognitieve
ontwikkeling staan hier veel verder vanaf en er is eigenlijk geen goede reden om te
verwachten dat ze gepaard gaan met vorderingen in begrips- en ordeningsvaardigheden.
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Tabel 2.17 'Effecten' van de werkwijze in de klas op de prestaties in groep 2, 1998/1999 (multilevel regressie-effecten
en variantiecomponenten)

begrippen ordenen

effecten
constante 47,9 45,9 44,7 48,4 44,8 43,1
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko –8,4 –8,4 –5,1 –5,0
Suriname/Antillen –4,8 –4,8 –3,8 –3,9
overige landen –6,4 –6,4 –4,0 –4,0

opleiding ouders 1,9 1,9 2,1 2,1
% minderheidsleerlingen op school (0%–10% = ref. cat.)

10%–25% n.s. n.s. –1,2 n.s.
25%–50% –1,4 –1,4 n.s. n.s.
50%–75% –1,3 n.s n.s. n.s.
75%–100% –2,5 –2,3 –1,4 n.s.

werken aan cognitieve ontwikkeling
systematische aandacht voor cogn. ontw. n.s n.s.
gebruik van methode voor cogn. ontw. n.s n.s.
onderwijs in NT2 n.s –0,3
voorloper methode groep 3 0,5 0,5

personele inzet
dubbele bezetting n.s n.s.
inzet remedial teacher n.s n.s.

variantiecomponenten
tussen scholen 29,9 12 11,5 22,2 13,1 12,7
tussen leerlingen 94,9 84,9 84,8 88,2 82 81,8
schoolcomponent % 23,9 12,4 11,9 20,1 13,8 13,5

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

2.8 Conclusie: minderheden ver achter in groep 2, maar er zijn mogelijkheden voor verbetering
In de gedachtevorming over onderwijsachterstand is het accent in de loop van de tijd
steeds meer kommen te liggen op de voor- en vroegschoolse fase. Het idee dat achter-
stand pas ontstaat als de kinderen naar school gaan, heeft plaats moeten maken voor
het inzicht dat leerlingen uit maatschappelijke achterstandsgroepen al voor het begin
van de basisschool te maken hebben met een achterstand in cognitieve ontwikkeling
en taalvaardigheid. Bij kinderen uit de minderheden zijn er voorschools vooral achter-
standen in cognitieve vaardigheden die verbonden zijn met taal. In abstracte cognitieve
vaardigheden zijn de verschillen met autochtone kinderen veel geringer.
In de kleutergroepen van het basisonderwijs wordt er in de meeste gevallen niet op
een gerichte, programmatische wijze gewerkt aan het verminderen van achterstanden
in cognitieve en talige ontwikkeling. Het is dan ook te verwachten dat de voorschoolse
ontwikkelingsachterstanden van leerlingen uit de minderheden zich voortzetten in
prestatieachterstand in de kleutergroepen. Uit de gegevens over begrips- en ordenings-
vaardigheden in groep 2 die in dit hoofdstuk zijn besproken, blijkt dat dit inderdaad
het geval is. 

Begripsvaardigheden doen een sterker beroep op de beheersing van het Nederlands
dan ordeningsvaardigheden. Als gevolg daarvan is de achterstand van leerlingen uit de
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minderheden op begripsvaardigheden wat groter. Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse
leerlingen hebben de grootste prestatieachterstand. 80% van de leerlingen uit deze
groepen heeft op de Begrippentoets een score onder het landelijk gemiddelde. Op de
Ordeningstoets is dit 75%. Surinaamse en overige allochtone leerlingen doen het aan-
zienlijk beter, maar gemiddeld blijven ook zij nog ver achter bij de autochtone leerlingen.
Op de Begrippentoets heeft 35% van de Surinaamse en overige allochtone leerlingen
een bovengemiddelde score en op de Ordeningstoets 40%. 

Achterstanden voor leerlingen uit de minderheden in groep 2 zijn eerder vastgesteld. De
hier behandelde gegevens gaan over het schooljaar 1998/1999. Vergelijking met de
schooljaren 1996/1997 en 1994/1995 maakt duidelijk dat er weinig beweging zit in de
aanvangsachterstanden. In de meeste groepen zijn de gemiddelde scores opmerkelijk
stabiel. Alleen bij de Turkse leerlingen is er over de jaren heen een zeer lichte vooruit-
gang. 

Sinds 1998 zijn de gemeenten nauw betrokken bij de uitvoering van het onderwijsachter-
standenbeleid. Een van de vragen van deze rapportage is hoe de gemeenten hieraan
vormgeven. Gegevens over de aanvangsprestaties van leerlingen uit de minderheden
zouden een uitgangspunt kunnen vormen voor het formuleren van gemeentelijk beleid.
Het merendeel van de gemeenten heeft echter geen informatie over de prestaties van
leerlingen uit de doelgroepen in groep 2. Als ze er wel over beschikken, dan blijkt deze
informatie geen of vrijwel geen rol te spelen in de gemeentelijke beleidsvorming. 
Men kan zich overigens wel afvragen of het erg veel nut heeft dat gemeenten gegevens
verzamelen over de prestatieontwikkeling van leerlingen in groep 2. Uit analyses die
in dit hoofdstuk zijn besproken, blijkt immers dat er tussen gemeenten geen noemens-
waardige verschillen zijn in de prestaties van de doelgroepleerlingen.

Cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen hangen samen met het
opleidingsniveau van hun ouders. Dat komt in de eerste plaats doordat hogeropgeleide
ouders meer en betere instructie verwerken in hun omgang met de kinderen dan lager-
opgeleide ouders. Ouders uit de minderheden hebben gemiddeld genomen een veel
lager opleidingsniveau dan autochtone ouders. Een groot deel van de Turkse en Marok-
kaanse ouders heeft helemaal geen, of alleen basisonderwijs gevolgd. Daar komt bij
dat bij deze kinderen thuis geen Nederlands wordt gesproken en dat de ouders het
Nederlands veelal slecht beheersen. Het lage opleidingsniveau van de ouders, de thuistaal
en de beheersing van het Nederlands door de ouders verklaren bij de Turkse en Marok-
kaanse leerlingen zo'n 40% van hun prestatieachterstand in groep 2. Bij Surinaamse
en Antilliaanse leerlingen is dit ongeveer 20%. Men zou verwachten dat deze factoren
een groter deel van de achterstand verklaren. Dat dit niet zo is, kan verschillende oor-
zaken hebben. Meetfouten kunnen een rol spelen en er kunnen andere factoren zijn
die de prestaties beïnvloeden, zoals cultuurgebonden opvoedingsgewoonten en patronen
in de omgang tussen ouders en kinderen. 

In verband met de onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden is er veel
belangstelling voor kwaliteitsverschillen tussen scholen. De indruk is ontstaan dat de
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kwaliteit van het onderwijs op scholen waar de meerderheid van de leerlingen tot de
minderheden behoort, de zogeheten zwarte scholen, te wensen overlaat en dat dit een
belangrijke oorzaak is van hun achterstand. Van de leerlingen uit de minderheden zit
ruim 60% op een zwarte school, van de autochtone leerlingen niet meer dan 3%.
Uit de in dit hoofdstuk besproken analyses blijkt dat er in groep 2 aanzienlijke prestatie-
verschillen tussen scholen zijn. De analyses maken echter ook duidelijk dat het zwarte-
schooleffect niet veel meer dan zo'n 10% van de tussenschoolse verschillen verklaart.
De prestaties op zwarte scholen zijn over het algemeen wel iets lager, maar de verschillen
zijn in de meeste gevallen beperkt. In hoeverre de prestatieverschillen tussen scholen
het gevolg zijn van verschillen in de kwaliteit van het onderwijs dan wel van actieve
of passieve selectie van leerlingen is moeilijk uit te maken. Daarvoor is het nodig
beter te controleren voor aanvangsverschillen.

In de kleutergroepen is het onderwijs over het algemeen nog weinig prestatiegericht.
Vanuit de tradities van het vroegere kleuteronderwijs is de aanpak meer kindvolgend
dan kindsturend. De spontane ontwikkeling van de leerling staat daarbij voorop. Een
dergelijke aanpak draagt over het algemeen niet bij tot het verminderen van ontwikke-
lingsverschillen tussen leerlingen. Achterstand wordt er eerder door vergroot dan ver-
kleind. Daarom is ervoor gepleit om in de kleutergroepen meer systematisch te werken
aan de cognitieve ontwikkeling en de taalvaardigheid van de leerlingen uit de minder-
heden.
In praktijk blijkt dat op concentratiescholen van leerlingen uit de minderheden deze
vormen van aanpak al enige ingang hebben gevonden. Op deze scholen wordt meer
gebruikgemaakt van methoden voor het Nederlands als tweede taal en wordt meer
gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Het gebruik van een syste-
matisch programma voor cognitieve ontwikkeling komt echter nog niet zoveel voor.
Een andere manier om het onderwijs in de kleutergroepen een meer programmatische
basis te geven, is het werken met een voorloper van de taal- en rekenmethode die
vanaf groep 3 wordt gebruikt. Het gebruik van deze voorlopers gaat gepaard met
hogere scores op de Begrippen- en Ordeningstoetsen, maar ze worden in scholen met
veel leerlingen uit de minderheden niet vaker gebruikt dan in andere scholen.

Scholen met veel leerlingen uit de minderheden krijgen meer personele middelen. Ze
kunnen die onder andere gebruiken voor het werken met een dubbele bezetting en
voor het verkleinen van de groepsgrootte. Een dubbele bezetting komt op scholen met
een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden meer voor en in het volgende hoofd-
stuk zal blijken dat een deel van de extra middelen die deze scholen krijgen, wordt
gebruikt voor het kleiner maken van de groepen. Beide maatregelen leiden tot een
lager leerkracht-leerlingratio. Onlangs is aangetoond dat dit een vergroting van de
hoeveelheid taakgerichte interacties tussen leerkrachten en leerlingen met zich meebrengt
en dat leerlingen uit achterstandsgroep hiervan in het bijzonder profiteren. 

Het gegeven dat leerlingen uit de minderheden al voordat zij naar school gaan achter-
stand hebben in cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid in het Nederlands, nodigt
ertoe uit om ook de voorschoolse periode te gebruiken voor ontwikkelingsstimulering.
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De introductie van ontwikkelingsstimuleringsprogramma's in peuterspeelzalen en de
professionalisering van peuteropvangleidsters gelden hiervoor als de meest geëigende
middelen. Het voor- en vroegschools educatiebeleid (vve), dat recentelijk een flinke
financiële impuls heeft gekregen, is erop gericht een goed geprofessionaliseerde en
programmatisch werken peuteropvang als structurele voorziening voor peuters uit
achterstandsgroepen van de grond te krijgen.

De deelname aan de peuterspeelzaal door kinderen uit minderheden is inmiddels al vrij
aanzienlijk. Voor de benutting van de peuterspeelzaal als voorziening om ontwikkelings-
achterstand te verminderen, is echter een vergroting van het bereik nodig. 
Analyse van de prestaties van leerlingen in groep 2 toont aan dat deelname aan een
peuterspeelzaal een zeker positief effect heeft op de prestaties. Deelname aan kinder-
opvang gaat overigens gepaard met lagere prestaties, maar de interpretatie van dit
resultaat is omgeven met de nodige onzekerheid. 
Wil de peuterspeelzaal een functie krijgen in het daadwerkelijk verminderen van ont-
wikkelingsachterstand, dan zijn verdere professionalisering en betere programma's
nodig. Onderzoek naar de effecten van de meest uitgewerkte programma's die nu worden
aangeboden, de programma's Piramide en Kaleidoscoop toont aan dat een zekere
reductie van achterstand met deze programma's te bereiken valt, maar de resultaten
zijn zeker niet indrukwekkend. Qua aanpak sluit het programma Piramide beter aan
bij de specifieke achterstandsproblematiek van de leerlingen uit de minderheden dan
Kaleidoscoop.

Vergroting van de effectiviteit van de programma's is absoluut nodig om de aanzienlijke
sommen geld die voor de vve worden uitgetrokken te rechtvaardigen. Het is niet duide-
lijk wie hierop kan worden aangesproken. Wellicht zou een aantal samenwerkende
gemeenten hier het voortouw kunnen nemen. Ook bij de versterking van de vve spelen
de gemeenten immers een hoofdrol.
Anders dan bij de prestaties in de kleutergroepen van het basisonderwijs heeft het
merendeel van de acht gemeenten die aan deze rapportage hebben meegewerkt wel
gegevens over de deelname van kinderen uit de minderheden aan de peuterspeelzaal.
De kwaliteit van de gegevens laat meestal echter te wensen over en een goed represen-
tatief beeld van het bereik van de voorziening onder de doelgroepen is er niet uit te
verkrijgen. Over de kwaliteit van de peuterspeelzalen hebben de gemeenten geen
informatie en er zijn ook geen aanwijzingen dat zij zich hier op enigerlei wijze mee
bezighouden. 
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Noten

1 Prima is een grootschalig onderzoek onder scholen en leerlingen in het primair onderwijs. Het
onderzoek wordt om de twee jaar gehouden. Er worden gegevens verzameld bij leerlingen en hun
ouders in de groepen 2,4,6 en 8, bij de docenten van deze leerlingen en bij de hoofden van de
scholen. Aan het onderzoek werken ongeveer zeshonderd scholen mee. Scholen met veel leerlingen
uit de minderheden zijn in de steekproef oververtegenwoordigd. Een deel van de scholen, de
zogeheten referentiesteekproef is representatief voor alle basisscholen.

2 De Begrippentoets bevat in totaal zestig opgaven. De opgaven doen een beroep op de beheersing
van begrippen als 'veel', 'weinig', 'eerste', 'laatste', 'voor', 'achter', 'hier', 'daar'. Kinderen hebben
deze begrippen in de eerste plaats nodig bij het leren lezen, maar ook bij het leren rekenen.
Een deel van de toets gaat over begrippen die voorkomen in de concrete leefomgeving van kinderen.
De opgaven bestaan uit plaatjes waar een keuze uit moet worden gemaakt. Een voorbeeld: de
leerlingen krijgen vier tekeningetjes voorgelegd van kinderen met sproeten; de opgave is om het
kind met de meeste sproeten aan te kruizen. Dit deel van de toets bestrijkt vier soorten begrippen:
hoeveelheidsbegrippen, ordeningsbegrippen, ruimtelijke begrippen en verwijswoorden.
Het tweede deel van de toets bevat opgaven over begrippen die te maken hebben met woorden
en zinnen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld een zinnetje aangeboden waarin een woord is
onderstreept. De opgave is dan om het volgende woord in de zin te onderstrepen. Wat hier wordt
getoetst, zijn begrippen die te maken hebben met de leesrichting van zinnen en teksten met de
verdeling van woorden en zinnen op de bladspiegel.
De toets doet niet alleen een beroep op de vaardigheid in het hanteren van de begrippen waar de
opgaven over gaan, maar vereist ook kennis van de Nederlandse woorden die nodig zijn voor de
opgaven. Bovendien moeten de leerlingen voldoende taalvaardigheid in het Nederlands hebben
om de instructie bij de toetsafname te kunnen volgen.
Ordenen is een vaardigheid die nodig is voor de ontwikkeling van het getalbegrip en het rekenen.
Het bestaat uit een aantal te onderscheiden deelvaardigheden. De toets bevat in totaal 42 opgaven
voor drie typen van ordenen: classificeren, seriëren en vergelijken en tellen. Classificeren is het bij
elkaar plaatsen van voorwerpen die bij elkaar horen. Een van de opgaven voor dit type bestaat
eruit dat leerling uit een afbeelding van vier verschillende vazen de vaas moeten aanstrepen die
hetzelfde is als een voorgegeven vaas. Seriëren is het rangschikken van groepjes voorwerpen
naar een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld aangeven in welke van drie rijen de blokken van hoog
naar laag staan. Vergelijken en tellen, is aan de orde bij het bepalen van het aantal of de volgorde
in een reeks. Een voorbeeld hiervan is het aangeven van de afbeelding met de meeste blokken uit
twee afbeeldingen, een met liggende blokken en een met staande blokken.

3 De standaardafwijking is een maat die de plaats op een scorecontinuum aangeeft van een persoon
ten opzichte van het gemiddelde in een normaal verdeelde populatie. In zo'n populatie heeft ongeveer
15% een score die lager is dan één standaardafwijking onder het gemiddelde. De standaardafwijking
is berekend op basis van de referentiesteekproef (zie noot 1).

4 In deze rapportage worden voor het weergeven van prestaties verschillende soorten scores
gebruikt: aantallen goedgemaakte opgaven, gestandaardiseerde scores met een gemiddelde van
50 en een standaardafwijking van 10, groei- of vaardigheidscores met waarden tussen 900 en
1200. De verschillende typen scores hebben onderscheiden eigenschappen die in de ene context
beter tot hun recht komen dan in de andere context. Afhankelijk van de context is steeds gezocht
naar het best passende type.

5 In dit hoofdstuk wordt van deze scores geen gebruik gemaakt omdat er indicaties zijn dat de
toetsscores die in groep 2 worden behaald op de gemeenschappelijke schaal niet helemaal goed
worden afgebeeld.

6 De ongestandaardiseerde effecten in deze tabel bieden de mogelijkheid om de impact van de
opleiding en taal op de herkomsteffecten te traceren. De gestandaardiseerde effecten laten een
vergelijking toe van het relatieve gewicht van de verklarende variabelen ten opzichte van elkaar.
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3 HET ECHTE LEREN: PRESTATIES IN DE GROEPEN 4, 6 EN 8

3.1 Taal- en rekenprestaties centraal
In groep 3 van de basisschool begint het 'echte' leren. De kinderen leren lezen en
schrijven en maken zich de eerste beginselen van het rekenen eigen. Wat leerlingen in
het onderwijs kunnen bereiken, wordt voor een groot deel bepaald door wat ze op de
basisschool leren. Het basisonderwijs legt letterlijk een basis voor de verdere ontwik-
keling en de loopbanen van de leerlingen. Dit geldt in het bijzonder voor taal en rekenen,
de kernvakken van de basisschool. Taal en rekenen vormen de instrumenten die nodig
zijn voor de leergebieden die later volgen: wiskunde, vreemde talen, economie,
geschiedenis, kennis van de samenleving. Wie in het basisonderwijs in taal en rekenen
goed presteert, heeft uitzicht op een vervolg van de schoolloopbaan in de hogere vormen
van voorgezet onderwijs. Die bieden vervolgens weer toegang tot de hogere vormen
van beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
De integratie van de minderheden via het onderwijs wordt vaak afgemeten aan hun
deelname aan deze hogere vormen van onderwijs, maar de kansen hierop worden in
sterke mate bepaald door de vorderingen in taal en rekenen in het basisonderwijs.
Daarom zou het onderwijsachterstandenbeleid voor leerlingen uit de minderheden
vooral gericht moeten zijn op het verbeteren van hun taal- en rekenprestaties in het
basisonderwijs. 

Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert de vorderingen van leerlingen uit de minderheden
in taal en rekenen in de groepen 4, 6 en 8 en de resultaten bij afsluiting van het basis-
onderwijs. Dat is in de SCP-minderhedenrapportage van 1999 ook al gedaan, maar er
zijn hierover nieuwe gegevens beschikbaar gekomen over het schooljaar 1998/'99.
Daarom start het hoofdstuk met een beschrijving van de prestaties in 1998 (§ 3.1).
Daarbij komen, net zoals in het vorige hoofdstuk bij groep 2, ook de acht gemeenten
die in deze rapportage centraal staan weer aan bod. Het gaat dan in de eerste plaats om
de vraag of de gemeenten beschikken over gegevens over de taal- en rekenvorderingen
van de leerlingen uit de minderheden. 
Door het beschikbaar komen van de gegevens over het schooljaar 1998 kan er nu een
tijdreeks van de prestaties worden gemaakt die een periode van tien jaar bestrijkt. De
ontwikkeling van de prestaties van de leerlingen uit de minderheden is te volgen vanaf
1988 via 1994 en 1996 tot 1998.

Sinds het schooljaar 1988/'89 zijn de prestaties van leerlingen in het primair onderwijs
regelmatig onderzocht. Dat gebeurt in het Prima-onderzoek van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Gegevens uit dit onderzoek
zijn in het vorige hoofdstuk gebruikt voor de analyse van de prestaties in groep 2. In
Prima worden sinds het schooljaar 1994/'95 tweejaarlijks toetsen afgenomen en achter-
grondgegevens verzameld bij leerlingen van ruim zeshonderd basisscholen. Gegevens
over het schooljaar 1988/'89 komen uit onderzoek dat is opgezet voor de landelijke
evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid. Dit onderzoek is de voorloper van de
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Prima-onderzoeken. De toetsresultaten geven een beeld van de vorderingen van de
leerlingen in de groepen 4, 6 en 8 van het basisonderwijs. Ook zijn er gegevens over
het niveau dat de leerlingen bij afsluiting van het basisonderwijs hebben bereikt.
Nadere informatie over de bestanden is te vinden in bijlage A.

Na de beschrijving van de ontwikkeling van de prestaties in de groepen 4, 6 en 8 in de
periode 1988-1998 volgt een nadere analyse van de resultaten in 1998/'99. Daarbij
wordt eerst aansluiting gezocht bij de bevindingen uit het vorige hoofdstuk. De vraag
is in welke mate de daar geconstateerde achterstanden die de leerlingen uit de minder-
heden in groep 2 hebben, doorwerken in het programmatisch onderwijs. De prestaties
in groep 4 worden daartoe geanalyseerd in samenhang met de prestaties in groep 2. 

In de Prima-onderzoeken zijn de prestaties van de leerlingen in de verschillende jaar-
groepen afgebeeld op een doorlopende schaal. De schaal geeft de vorderingen in vaar-
digheid weer van de leerlingen op de onderzochte leerdomeinen: taal en rekenen. De
scores op de schaal worden daarom aangeduid met de term vaardigheidsscores. Met deze
vaardigheidsscores zijn de prestaties van de leerlingen over de verschillende jaargroepen
heen direct vergelijkbaar. Dit biedt onder andere de mogelijkheid de prestatieverschillen
tussen groepen leerlingen uit te drukken in leerjaren. Belangrijker nog is de mogelijk-
heid om leerwinst te onderzoeken, en wel door te kijken naar longitudinale verschillen
in vaardigheidsscores tussen leerjaren. In dit hoofdstuk wordt de leerwinst tussen
groep 4 en groep 6 en tussen groep 6 en groep 8 van leerlingen uit de minderheden
geanalyseerd.

Scholen verschillen en sommige scholen bereiken meer met hun leerlingen dan andere
scholen. Voor onderwijsbeleid dat ernaar streeft de prestaties van leerlingen uit de
minderheden te verbeteren, is het nodig hier zicht op te hebben. Daarom zijn er analyses
uitgevoerd waarin de verschillen tussen scholen zichtbaar worden en waarmee is aan
te geven wat daarvan de impact is voor de prestaties van de leerlingen uit de minder-
heden. 
Wanneer de ene school betere resultaten bereikt dan de andere, is er natuurlijk direct
de vraag waar dat aan ligt. Hanteren ze betere methoden? Wordt er beter les gegeven?
Of hebben ze gewoon betere leerlingen? In dit hoofdstuk worden hierover nieuwe
gegevens en analyses gepresenteerd.

3.2 Ook in het schooljaar 1998/'99 grote verschillen tussen herkomstgroeperingen
In hoofdstuk 2 is gebleken dat de leerlingen naar hun prestaties in groep 2 kunnen
worden ingedeeld in drie groepen. De Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen
blijven ver achter bij de autochtone leerlingen en de leerlingen van gemengde herkomst.
De Surinaamse en overige allochtone leerlingen doen het beter. Hun niveau ligt ongeveer
halfweg tussen de zwakst presterende groepen en de autochtone leerlingen. 
Dit is de situatie in 1998. Bij eerdere jaargangen lagen de verhoudingen niet veel
anders. 
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Leerlingen uit de minderheden beginnen hun gang door het basisonderwijs dus met
een aanzienlijke achterstand in begrips- en ordeningsvaardigheden. Op verschillende
plaatsen in hoofdstuk 2 is toegelicht dat deze vaardigheden instrumenteel zijn voor het
taal-, lees- en rekenonderwijs in de hogere jaargroepen. Als hier niet op de juiste wijze
op wordt ingespeeld, dan kan het moeilijk anders of hun prestaties blijven ook in deze
kernvakken van het basisonderwijs achter. In de SCP-minderhedenrapportage van 1999
is gebleken dat dit in het schooljaar 1996/'97 duidelijk het geval was. Maar hoe staan
de leerlingen uit de minderheden er in het schooljaar 1998/'99 voor? Figuur 3.1 geeft
een overzicht.

De gemiddelde scores van de onderscheiden herkomstgroepen op de taaltoetsen vertonen
in elk van de jaargroepen vrijwel hetzelfde patroon, zij het op een verschillende plaats
op het scorecontinuum. De verschillen tussen de herkomstgroeperingen zijn groot. In
groep 2 was er in 1998 een duidelijke driedeling. In de groepen 4, 6 en 8 is dat ook
het geval, zij het minder uitgesproken dan in groep 2. In elke jaargroep zijn de scores
van de Turkse leerlingen het laagst. In groep 6 zijn zij nog niet zover als de autochtone
leerlingen in groep 4. Bij vergelijking van groep 8 en groep 6 kan hetzelfde worden
vastgesteld. De Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen doen het iets beter dan de
Turkse leerlingen, maar halen niet het niveau van de Surinaamse leerlingen. De achter-
stand van de Turkse leerlingen in groep 4 is groter dan de achterstand van hun herkomst-
genoten in de groepen 6 en 8. Hetzelfde geldt voor de Marokkaanse leerlingen en in
iets mindere mate ook voor de overige allochtone leerlingen. Dit zou kunnen betekenen
dat deze leerlingen in de loop van het basisonderwijs iets van hun aanvankelijke taal-
achterstand goedmaken. Of dit werkelijk zo is, kan uit de gegevens die in figuur 3.1
zijn afgebeeld niet worden opgemaakt. Dit vraagt om een longitudinale analyse op
individueel niveau. Die komt in paragraaf 3.4 aan bod. 

groep 8

groep 6

groep 4

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima '98/'99) SCP-bewerking

Taal- en rekenprestaties in groep 4, 6 en 8, naar land van herkomst, 1998/'99 (gemiddelde vaardigheidsscores)
Figuur 3.1
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De Surinaamse leerlingen zitten in groep 6 en groep 8 ongeveer halverwege tussen de
Turkse leerlingen en de autochtone leerlingen. De achterstand van de Surinaamse leer-
lingen is in deze groepen even groot als in groep 4. Hun gemeten taalvaardigheid ligt
op hetzelfde niveau als die van de overige allochtone leerlingen. De afstand die deze
de Surinaamse en overige allochtone leerlingen scheidt van de autochtone leerlingen
is aanzienlijk.

Het beeld van de rekenprestaties wijkt op een groot aantal punten af van het patroon
van de taalprestaties. Weliswaar blijven de vorderingen van de leerlingen uit de minder-
heden ook in rekenen in elke jaargroep achter bij de autochtone leerlingen, maar daarmee
houdt de overeenkomst tussen de taal- en rekenprestaties wel zo ongeveer op. Het eerste
wat opvalt bij rekenen, is dat de achterstand van de leerlingen uit de allochtone herkomst-
groeperingen veel geringer is dan bij taal. Waar de Turkse leerlingen in groep 4 meer
dan 50 punten lager scoren dan de autochtone leerlingen, is hun achterstand bij rekenen
minder dan 30 punten. Net als bij taal is ook bij rekenen de achterstand van de Turkse
en Marokkaanse leerlingen in groep 6 kleiner dan in groep 4, maar anders dan bij taal
is bij rekenen het verschil in groep 8 vervolgens weer kleiner dan in groep 6. Dit is
overigens ook bij de Surinaamse en overige allochtone leerlingen het geval, maar niet
bij de Antilliaanse leerlingen.
Een volgend onderscheid tussen taal en rekenen betreft de verschillen tussen de minder-
heidsgroepen onderling. Die zijn bij rekenen veel minder uitgesproken dan bij taal.
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen doen in rekenen niet of nauwelijks
onder voor Surinaamse leerlingen, terwijl zij in taalvaardigheid in het Nederlands toch
veel minder vorderingen maken. Dit is opmerkelijk omdat de rekenmethoden die
tegenwoordig in het onderwijs een grote populariteit genieten, een aanzienlijk beroep
doen op de taalvaardigheid van de leerlingen. 
De veel geringere achterstand bij rekenen in vergelijking met taal kan ook worden
afgeleid uit de verhoudingen tussen de jaargroepen. Terwijl bij taal de Turkse leerlingen
in groep 6 nog niet op het punt zijn waar de autochtone leerlingen in groep 4 zijn, zijn
ze in rekenen in groep 6 de autochtone leerlingen die in groep 4 onderwijs volgen ver
voorbij.

Verschillen uitgedrukt in leerjaren
Bij de bespreking van de vorderingen van de leerlingen uit de minderheden zijn hun
prestaties in groep 4, 6 en 8 rechtstreeks met elkaar vergeleken. Dat lijkt niet iets bij-
zonders, maar is het eigenlijk wel. Het is mogelijk geworden doordat de toetsopgaven
van groep 4, 6, en 8 zijn behandeld als één grote toets waar elke jaargroep steeds een
stukje van maakt. In een speciaal onderzoek zijn ook toetsopgaven voor de tussen-
liggende jaargroepen gemaakt, die in opeenvolgende jaargroepen een zekere overlap
vertonen. Op die manier kunnen de scores voor de verschillende jaren op één vaardig-
heidsschaal worden afgebeeld.
Op de vaardigheidsschalen voor taal en rekenen kunnen de leervorderingen over de
verschillende jaargroepen heen worden afgemeten en zo kan bijvoorbeeld worden
vastgesteld hoeveel verder een leerling of een groep leerlingen in groep 6 is gevorderd
in vergelijking met groep 4. Daardoor kunnen we ook zeggen dat de achterstand van
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de Turkse leerlingen in taal in groep 4 groter is dan in de groepen 6 en 8. En ook dat
de Turkse leerlingen in groep 6 nog niet het niveau hebben van de autochtone leerlingen
in groep 4. Omdat de scores het vaardigheidsniveau van de leerlingen weerspiegelen,
worden ze aangeduid als vaardigheidsscores.

Door vergelijking van de prestaties van een specifieke groeperingen leerlingen tussen
opeenvolgende jaargroepen, kan worden vastgesteld hoeveel de leerlingen uit die groep
in de tussenliggende periode zijn opgeschoten met de leerstof. Dit maakt het mogelijk
de achterstand van de leerlingen uit de minderheden uit te drukken in leerjaren. Dat wil
zeggen: in het aantal leerjaren dat zij nodig hebben om het verschil dat er in een bepaalde
jaargroep is ten opzichte van de autochtone leerlingen goed te maken (figuur 3.2).
De omrekening van de vorderingen van de leerlingen in leerjaarverschillen brengt enkele
aspecten van de positie van leerlingen uit de minderheden in het basisonderwijs nog wat
scherper voor het voetlicht. In de eerste plaats maakt het, meer dan de getallen van de
vaardigheidsschaal, duidelijk hoe groot de achterstand in Nederlandse taalvaardigheid
eigenlijk is. De Turkse leerlingen hebben in taal in elke jaargroep een achterstand van
ten minste twee leerjaren op de autochtone leerlingen. In de groepen 6 en 8 is hun
achterstand wel iets kleiner dan in groep 4, maar ook in de hogere jaargroepen zouden
ze er meer dan twee jaar over doen om hun achterstand goed te maken. Merk op dat
hun achterstand een doorgang naar de hogere jaargroepen niet in de weg heeft gestaan.
De Surinaamse leerlingen liggen in elke jaargroep ten minste één jaar achter in de
ontwikkeling van hun taalvaardigheid in het Nederlands.

De omzetting van de vorderingen in leerjaren accentueert ook nog een keer de grote
verschillen tussen taal en rekenen. Terwijl de zwakst presterende groepen in taal te
kampen hebben met achterstanden van rond de twee leerjaren is de achterstand bij
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rekenen in vrijwel alle gevallen minder dan driekwart jaar. De Turkse, Marokkaanse
en Surinaamse leerlingen liggen in groep 8 op rekenen nog maar een halfjaar achter.
Bij de leerlingen uit de categorie van de 'overige allochtonen' is het verschil tussen
taal en rekenen wel zeer geprononceerd. Dit is vooral te zien in een vergelijking met
de Surinaamse leerlingen. Deze twee groeperingen hebben op taal beide een achter-
stand van ruim een jaar. Dit gaat bij de Surinaamse leerlingen gepaard met een reken-
achterstand van iets minder dan een halfjaar, terwijl de leerlingen uit de groep 'overige
allochtonen' minder dan drie maanden achterliggen.

Bronnen van verschil: opleiding van de ouders en de school
Tot nu toe zijn in de beschrijving van de leervorderingen gemiddelde vaardigheidsscores
van de leerlingen uit de minderheden vergeleken met de vorderingen van alle autochtone
leerlingen.. Maar binnen de groeperingen zijn er grote verschillen tussen leerlingen.
Die verschillen zijn voor een deel het gevolg van verschillen in het opleidingsniveau
van de ouders.
In hoofdstuk 2 is al uiteengezet waarom kinderen van hogeropgeleide ouders beter
toegerust aan het onderwijs beginnen en daardoor meer opsteken van de aangeboden
leerstof. Bij een gelijk onderwijsaanbod zullen kinderen van hogeropgeleide ouders
dus meer leervorderingen maken. De ouders van leerlingen uit de minderheden zijn
gemiddeld veel lager opgeleid dan autochtone ouders, en voor een goede beoordeling
van de achterstand van leerlingen uit de minderheden heeft het nut hier rekening mee
te houden. 
Hieruit volgt overigens niet dat alleen achterstand tussen herkomstgroepen bij gelijke
opleiding van de ouders als 'echte' achterstand moet worden geteld. Want achterstand
bij leerlingen uit de minderheden die het gevolg is van een lager opleidingsniveau van
hun ouders is daarom natuurlijk niet minder achterstand. Het gaat vooral om meer
inzicht te krijgen in de aard van de achterstand door te analyseren wat de bronnen zijn
van de prestatieverschillen tussen de herkomstgroeperingen.

Een tweede mogelijke bron van verschillen ligt in de scholen. In hoofdstuk 2 is gebleken
dat er tussen scholen aanzienlijke verschillen zijn in het gemiddelde niveau van begrips-
en ordeningsvaardigheden van de leerlingen. Die verschillen kunnen het gevolg zijn van
selectie of van onderwijskwaliteit. Hoe dan ook, ze zullen doorwerken in de prestaties
in de groepen 4, 6 en 8. Selectie van leerlingen en verschillen in onderwijskwaliteit
kunnen in de groepen 4, 6 en 8 ook weer eigen effecten hebben op de prestaties van
de leerlingen. Daarom zijn er ook in deze jaargroepen verschillen tussen scholen te
verwachten. Vanwege de ongelijke verdeling van de leerlingen uit de minderheden
over scholen, gaat de interesse daarbij vooral uit naar die verschillen die zijn geassocieerd
met het aandeel minderheidsleerlingen op school.

De effecten van het opleidingsniveau van de ouders en de verschillen tussen scholen
zijn onderzocht in één gemeenschappelijk analysemodel waarin beide bronnen van
verschil in de schoolprestaties zijn opgenomen.
Ter wille van de overzichtelijkheid is de analyse beperkt gehouden tot de prestaties in
groep 8 en is er gewerkt met standaardscores (tabel 3.1). De standaardscores die zowel
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voor taal als voor rekenen een gemiddelde van 50 hebben en een standaardafwijking
van 10, maken het mogelijk de effecten op taal- en rekenen direct met elkaar te verge-
lijken. 
De opleiding van de ouders verklaart een aanzienlijk deel van de prestatieachterstand
die de leerlingen uit de minderheden in groep 8 hebben. Dit is vooral bij de Turkse en
Marokkaanse leerlingen het geval. Bij gelijk opleidingsniveau van de ouders wordt hun
taalachterstand ten opzichte van autochtone leerlingen met bijna een derde gereduceerd.
Bij rekenen lost de achterstand van de Turkse en Marokkaanse leerlingen zelfs geheel
op na controle voor het opleidingsniveau van de ouders. Bij de andere herkomst-
groeperingen is de invloed van het opleidingsniveau van de ouders op de mate van
achterstand veel kleiner. Dit is goed te begrijpen, want de opleidingsverdeling lijkt in
deze groepen veel meer op de verdeling van de ouders van autochtone leerlingen over
opleidingsniveaus.
Opmerkenswaard is het toch wel aanzienlijke effect van geslacht op de rekenprestaties.
De meisjes blijven bijna 3 standaardpunten achter bij de jongens. Hun rekenachterstand
is bijna even groot als die van de Turkse en Marokkaanse leerlingen ten opzichte van
de autochtone leerlingen.

Tabel 3.1 Analyse van de taal- en rekenprestatiesa in groep 8, 1998/'99 (multilevel regressie-effecten en 
variantiecomponenten)

effecten taal rekenen

constante 48,0 49,2 41,1 42,0 48,4 53,6 45,3 46,1
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko –9,8 –6,7 –6,0 –3,9 –0,7 n.s.
Suriname/Antillen –5,4 –4,6 –3,8 –4,7 –3,9 –3,6
overige landen –5,3 –4,5 –4,0 –1,2 n.s. n.s.

geslacht (jongens = ref. cat.)
meisjes 0,6 0,7 0,7 –2,9 –2,8 –2,7

ouders
opleiding 2,9 2,8 2,9 2,9

% allochtone leerlingen op school 
(0%–10% = ref. cat.)

10%–25% n.s. n.s.
25%–50% –1,6 –1,6
50%–75% –2,4 –1,9
75%–100% –2,5 n.s.

variantiecomponenten
tussen scholen 23,1 10,4 7,4 6,8 18,0 15,0 12,9 12,5
tussen leerlingen 87,3 82,4 78,0 77,9 88,2 85,2 80,3 80,3

schoolcomponent % 20,9 11,2 8,6 7,9 16,9 14,9 13,8 13,5

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking
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De prestatieachterstand van de leerlingen uit de minderheden is een belangrijke com-
ponent in de prestatieverschillen tussen scholen. Maar dit geldt voor taal in veel sterkere
mate dan voor rekenen. Het gegeven dat de ene school meer leerlingen uit de minder-
heden herbergt dan de andere, verklaart bijna de helft van de tussenschoolse verschillen
in de taalscores. Bij rekenen is dit veel minder, namelijk iets meer dan 10%. Dit heeft
tot gevolg dat de resterende tussenschoolse verschillen bij rekenen groter zijn dan bij
taal. Dit is een bevestiging van de in deze rapportage al enkele keren eerder verkondigde
stelling, dat het rekenen, meer dan taal, alleen op school wordt geleerd. Je kunt ook
zeggen dat scholen meer grip hebben op de leervorderingen in rekenen dan op de 
vorderingen in taal.

Het is een vaststaand gegeven dat maar een klein deel van de prestatieverschillen tussen
leerlingen schoolgebonden is. De variatie rond het schoolgemiddelde is op alle scholen
groot. Toch kunnen de verschillen tussen scholen voor leerlingen van grote betekenis
zijn. We vergelijken de prestaties op de onderste 15% van de scholen met de bovenste
15%. Na controle voor de herkomst van de leerlingen en het opleidingsniveau van hun
ouders is het verschil tussen de onderste en de bovenste scholen op taal minimaal 5,4
standaardpunten en op rekenen 7 standaardpunten. Uitgedrukt in leerjaren heb je het
dan al gauw over een verschil van om en nabij een leerjaar. 

En dan het 'zwarteschooleffect'. In hoofdstuk 2 is al uiteengezet dat dit iets anders is
dan het samenstellingseffect. Het samenstellingseffect houdt in dat op scholen met veel
leerlingen uit de minderheden de gemiddelde prestaties lager zijn omdat deze leerlingen
ongeacht de school waar ze opzitten in prestaties achterblijven. Het zwarteschooleffect
houdt in dat het aandeel van de leerlingen uit de minderheden op een school een eigen
effect heeft op de prestaties van alle leerlingen en daarmee op het schoolgemiddelde.
Bij de behandeling van schoolinvloeden op de prestaties in groep 2 (zie hoofdstuk 2)
is ook al opgemerkt dat de term 'effect' hier niet in causale betekenis moet worden
opgevat. Effect houdt in dit geval in dat verschillen in het aandeel leerlingen uit de
minderheden samengaan met verschillen in taal- en rekenprestaties en dat deze samen-
hang niet kan worden toegeschreven aan samenstellingseffecten die het gevolg zijn
van de herkomst van de leerlingen en het opleidingsniveau van hun ouders. Selectie
kan nog steeds een rol spelen. Het is denkbaar dat de leerlingen die naar zwarte scholen
gaan op kenmerken die van belang zijn voor hun prestaties en niet bepaald worden
door hun herkomst of het opleidingsniveau van hun ouders, verschillen van leerlingen
op andere scholen. Dit is tot op zekere hoogte te ondervangen door niet uit te gaan
van de prestaties op één moment, maar van leerwinst. Dat gebeurt verderop in dit
hoofdstuk, in paragraaf 3.4. Hier gaat het om de vraag in hoeverre prestatieverschillen
tussen scholen in 1998 zijn geassocieerd met verschillen in de concentratie van minder-
heidsleerlingen op school. Dit blijkt slechts in beperkte mate het geval. 
De effectschattingen in tabel 3.1 laten zien dat de gemiddelde taal- en rekenprestaties
op scholen met 10-25% minderheidsleerlingen niet verschillen van scholen met geen
of minder dan 10% leerlingen uit de minderheden. Komt het percentage boven de 25%
dan zijn de prestaties lager. Bij taal is het verschil vooral bij meer dan 50% substantieel.
De gemiddelde taalscores zijn op deze scholen bijna 2,5 standaardpunten lager dan op
scholen met minder dan 10% minderheidsleerlingen. 
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Op zwarte scholen wordt goed gerekend
De uitslagen bij rekenen op zwarte scholen zijn bijzonder. Op scholen in de range van
25%-75% allochtone leerlingen zijn de prestaties significant lager, maar op de scholen
met de hoogste concentraties allochtone leerlingen is er geen significant verschil. Juist
op de 'zwartste scholen' is het zwarteschooleffect voor rekenen afwezig. Dit kan erop
duiden dat deze scholen, die meestal al langer te maken hebben met leerlingen uit de
minderheden, in de loop van de tijd wegen hebben gevonden om de prestaties op niveau
te houden. Dat dit bij taal minder goed lukt, is wel te begrijpen. Hiervoor is immers al
gesuggereerd dat scholen minder grip hebben op de taalvorderingen van hun leerlingen.
Bovendien zijn leerlingen op vrijwel geheel zwarte scholen minder aangewezen voor
hun onderlinge communicatie op het Nederlands als voertaal. Dit zou een negatief
effect kunnen hebben op de ontwikkeling van hun taalvaardigheid in het Nederlands. 
De bevindingen over de rekenprestaties op zwarte scholen sluiten aan bij de resultaten
van een studie van Driessen en Bezemer (1999) naar de prestaties op islamitische
basisscholen. Ook deze scholen onderscheiden zich door relatief hoge rekenprestaties.

Net zoals in groep 2 is ook in groep 8 maar een gering deel van de achterstand van de
leerlingen uit de minderheden geassocieerd met het zwarteschooleffect. Ook bindt het
zwarteschooleffect maar een klein deel van de verschillen in prestaties tussen scholen:
bij taal minder dan 10%, bij rekenen minder dan 5%. Dat op sommige scholen de
prestaties veel lager zijn dan op andere scholen, heeft dus nauwelijks iets te maken
met het zwarteschooleffect. 

Op de ene school grotere achterstand voor leerlingen uit de minderheden dan op de
andere school
In de analyse van prestatieverschillen tussen en binnen scholen is ervan uitgegaan dat
binnen scholen de prestatieverschillen tussen leerlingen uit de minderheden en
autochtone leerlingen in alle gevallen even groot zijn. Dit is een veronderstelling die
niet noodzakelijk overeenkomt met de werkelijkheid. In feite blijkt een model waarin
de effecten van herkomst tussen scholen variabel zijn iets beter bij de gegevens te passen
dan het model dat in tabel 3.1 is weergegeven. Op het merendeel van de scholen
bewegen de verschillen in achterstand op taal zich voor de Turkse leerlingen in een
range van 2,8 punten onder of boven de gemiddelde achterstand. Op rekenen is de
range 3,6 punten. Ook bij de andere herkomstgroeperingen zijn er tussen scholen ver-
schillen in de mate van achterstand.
De mate van achterstand hangt negatief samen met het schoolgemiddelde. Dit wil zeggen
dat op scholen waar de gemiddelde prestaties hoger zijn, de achterstand van de leerlingen
uit de minderheden ten opzichte van de autochtone leerlingen kleiner is dan op scholen
met een lager prestatiegemiddelde. Dit resultaat is niet zonder praktische betekenis. Er
zijn argumenten aan te ontlenen om beleid toe te spitsten op verhoging van de onder-
wijskwaliteit van slecht presterende scholen, zoals nu gebeurt in het onderwijskansen-
plan (zie hoofdstuk 5).
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3.3 Wat gemeenten weten van de prestaties van leerlingen uit de minderheden 
Van de gemeenten die krachtens de Wet op het gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid middelen krijgen voor het tegengaan van achterstand, wordt verwacht dat zij de
effecten van de inzet van deze middelen 'monitoren'. Een van de manieren om dit te
doen, zou kunnen bestaan in het volgen van de prestaties van de leerlingen in het basis-
onderwijs. De gemeenten zouden dan de prestaties van de leerlingen uit de onder-
scheiden doelgroepen van hun beleid kunnen analyseren op een wijze die vergelijkbaar
is met wat in deze rapportage wordt gedaan. Dat biedt onder andere mogelijkheden
voor een onderbouwde discussie over gemeentelijke prioriteiten in de aanpak.
Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Het onderwerp monitoring staat al enkele jaren op
de beleidsagenda. De belangrijkste vruchten daarvan zijn de invoering van een onder-
wijsnummer voor alle leerlingen en een ontwerp voor een goa-kernmonitor (OCenW
1998). Het onderwijsnummer moet het mogelijk maken de gang door het onderwijs
van leerlingcohorten en specifieke groepen daaruit te volgen. Het onderwijsnummer
zou ook scholen de mogelijkheid kunnen bieden na te gaan hoe het de leerlingen na
het verlaten van de school vergaat. 

De goa-kernmonitor bestaat uit een opsomming van indicatoren en een aanduiding
van procedures voor het bijeenbrengen van gegevens over de indicatoren op een centrale
plaats. Het ontwerp voor de kernmonitor specificeert 15 indicatoren voor het beschrijven
van de positie van groepen leerlingen in het onderwijs. De indicatoren betreffen onder
meer de verdeling van leerlingen over schooltypen in het primair onderwijs, doorstroom
naar het voortgezet onderwijs, vertraging in het voortgezet onderwijs, slaagresultaten
op het eindexamen, het behalen van een startkwalificatie en voortijdig school verlaten.
De kernmonitor voorziet niet in gegevens over de vorderingen van de leerlingen in het
primair onderwijs. De vier grootste gemeenten (G4) hebben overeenstemming bereikt
over een ontwerp waarin wél prestatiegegevens worden meegenomen en dat bovendien
voorziet in gegevens over deelname aan voorschoolse voorzieningen, Cito-eindtoets-
scores en wijkindicatoren.
Een wensenlijstje met indicatoren maken is niet zo'n kunst, maar de bijbehorende
logistiek op poten zetten is iets anders. In het monitorontwerp wordt een traject
geschetst waarin de scholen jaarlijks gegevens over leerlingen leveren aan een instelling
die verbonden is met het ministerie van OCenW. Die levert de gegevens weer door
aan het CBS. Het CBS zou de gegevens vervolgens moeten koppelen aan kerngegevens
uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Daaruit is onder andere de leeftijd, het geslacht
en het geboorteland van de leerling en diens ouders te halen. Het CBS zou de gegevens
dan op verschillende niveaus van aggregatie (wijk, gemeente, land) beschikbaar moeten
stellen aan gebruikers. Het is duidelijk dat dit een kwestie van lange adem gaat worden,
waarbij nog de nodige obstakels moeten worden overwonnen, denk aan de registratie-
kamer en de interne persoonsbeveiligingsregeling binnen het CBS.

Gemeenten zijn druk bezig met monitoring
In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de beleidsaspecten van het onderwerp monitoring.
Deze paragraaf beschrijft welke gegevens over de resultaten van leerlingen uit de minder-
heden in het primair onderwijs er beschikbaar zijn binnen de acht gemeenten die voor
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deze rapportage zijn benaderd (tabel 3.2). De gegevens in de gemeentelijke bronnen
laten geen vergelijkende beschrijving toe van de prestaties van de leerlingen uit de
doelgroepen. Daarom wordt hiervoor gebruikgemaakt van de gegevens uit het meest
recente Prima-onderzoek (1998).

Monitoring van onderwijsresultaten staat in de acht gemeenten hoog op de agenda en
ze hebben bepaald niet stilgezeten, maar een voldragen monitorsysteem heeft dit nog
niet opgeleverd. In de meeste gevallen blijken de termijnen die voor het opzetten en
uitvoeren van een monitor in de goa-plannen zijn aangegeven te optimistisch. Dat komt
onder andere door de neiging om hoog in te zetten met een uitgebreide set indicatoren
zonder de beschikking over de instrumenten en de logistiek om de gegevens hiervoor
te verzamelen, laat staan te analyseren. Alleen door inschakeling van externe bureaus
en onderzoeks-instituten hebben vrijwel alle acht gemeenten inmiddels toch iets op
tafel liggen.
Utrecht lijkt op dit moment het verst gevorderd met een monitor die de ontwikkeling
van de prestaties van de doelgroepleerlingen op de Cito-eindtoets in de loop van de
tijd beschrijft. Net als Rotterdam heeft ook Utrecht gekozen voor aansluiting bij het
Cito-leerlingvolgsysteem. Dit geeft de scholen direct handvatten om te werken aan
verbetering van de prestaties.

De wijze waarop de gemeenten de monitoring aanpakken, toont naast overeenkomsten
ook grote verschillen. In bijna alle acht gemeenten wordt gekozen voor toetsscores als
indicator voor het monitoren van resultaten van het basisonderwijs. De keuze van de
toetsen loopt echter uiteen. De scores op de Cito-eindtoets staan centraal in de monitors
van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Rotterdam werkt ook met eindtoetsgegevens,
maar wil zich zoals gezegd in de toekomst meer richten op het leerlingvolgsysteem
van het Cito. Deventer heeft de Cito- eindtoets op het verlanglijstje staan. 
Eindhoven en Helmond rapporteren over de Prima-toetsscores, die overigens ook zijn
gebaseerd op toetsen die door het Cito zijn gemaakt. Inmiddels zijn in het Prima-
instrumentarium de oorspronkelijke rekentoetsen vervangen door toetsen uit het Cito-
leerlingvolgsysteem (lvs).

In het merendeel van de gemeentelijke monitors worden de resultaten van leerlingen
uit de minderheden gespecificeerd. Alleen Amsterdam neemt op dit punt een uit-
zonderingspositie in. Amsterdam wil geen minderhedenbeleid voeren maar een diversiteits-
beleid. De gemeente streeft naar algemene verbetering van de kwaliteit van de basis-
scholen. Daarom worden wel de schoolgemiddelden over drie jaar op de eindtoets
gepubliceerd, maar niet de resultaten van de leerlingen uit de minderheden. Amsterdam
en Rotterdam hebben toetsresultaten van basisscholen op de naam van de school
openbaar gemaakt. Utrecht gaat dit in 2001 doen. Een aanduiding van het prestatieniveau
van basisscholen is overigens ook te vinden op de website van de Inspectie van het
onderwijs.
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Tabel 3.2 Gemeentelijke gegevens over resultaten van leerlingen in het primair onderwijs

gemeente aard van de gegevens/bron/jaar specificatie

Amsterdam - Schoolgemiddelden over 3 jaar - gemiddelden per school
Cito-eindtoets: 1996-1998 - geen doelgroepspecificatie
- alle scholen - naar schoolscoregroep

Rotterdam - toetsscores Cito-leerlingvolgsysteem 1998; - leerlingvolgsysteem:
42 van de 187 scholen; stedelijke gemiddelden naar herkomst in 
gestandaardiseerd op stedelijk gemiddelde groep 3-8
- Cito-eindtoetsscores alle scholen - eindtoets: stedelijke gemiddelden naar herkomst

Den Haag - Cito-eindtoetsscores 1997 en 1998, - eindtoets: stedelijke gemiddelden naar
alle scholen herkomst en gemiddelden naar stadsdeel

- vo-adviezen, alle scholen - advies: stedelijke verdeling naar herkomst en 
verdeling naar stadsdeel; ontwikkeling 1993-1998

Utrecht - Cito-eindtoetsscores, 1997-1999 - eindtoets: stedelijke gemiddelden naar herkomst,
- vo-adviezen ontwikkeling '97-'99
- in principe over alle scholen. - advies: stedelijke verdeling naar herkomst,

ontwikkeling '97-'99

Eindhoven - toetsprestaties op basis van Primatoetsen, - gemiddelden per school, naar herkomst
1994-1998 - gemiddelden naar schoolscoregroep

- op 27 van de 57 Eindhovense scholen 
(goa-scholen)

Enschede - adviezen vo, 2000 - verdeling naar weegfactor leerlingen:
- 63 van de 64 scholen stedelijk en per wijk 

- stedelijk naar schoolscoreklasse

Deventer - nog geen resultaatgegevens bao n.v.t.
beschikbaar; voorkeur voor Cito-eindtoets

Helmond - zelfde als Eindhoven zie Eindhoven

- op 10 van de 28 scholen (goa-scholen)

Bron: diverse gemeentelijke publicaties, zie kolom 5 van deze tabel.

In nogal wat gemeenten worden de resultaten van de scholen gespecificeerd naar de
schoolscoregroep. Dit is een klassenindeling van de scholen op basis van de sociaal-etnische
samenstelling van de leerlingbevolking. De resultaten van de scholen worden dan geëva-
lueerd tegen het gemiddelde van de scholen in hun schoolscoreklasse. Dit brengt met zich
mee dat scholen waar de leerlingen uit de minderheden ver onder het landelijk gemiddelde
scoren toch een zeer positieve monitorkwalificatie kunnen krijgen.
Rotterdam doet iets wat hiermee verwant is door de toetsscores te standaardiseren op 
het stedelijk gemiddelde. De onderwijsinspectie houdt bij haar aanduiding van het prestatie-
niveau van scholen ook rekening met de leerlingsamenstelling. 
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Tabel 3.2 Gemeentelijke gegevens over resultaten van leerlingen in het primair onderwijs (vervolg)

gemeente type conclusies publicatie(s)

Amsterdam - ontwikkeling gemiddelden in de loop van de tijd afzonderlijk rapport:
- afstand t.o.v. landelijk gemiddelde (= beleidsdoel) Dienst Welzijn Amsterdam

Rotterdam - afstand t.o.v. beleidsdoel (= 10% hogere prestaties onderwijsmonitor 2000; Dienst
in 2003 Stedelijk Onderwijs, extern 

vervaardigd (Regioplan)

Den Haag - vergelijking toetsscores/adviezen monitor onderwijs, cultuur, welzijn;
tussen herkomstgroepen en schooljaren vervaardigd door desbetreffende

dienst, analyse eindtoets extern
(Cito)  

Utrecht - vergelijking Utrecht met landelijke referentiegegevens monitor lokaal onderwijsbeleid van
- beschrijving positie doelgroepleerlingen Dienst Maatschappelijke
- trends in de tijd Ontwikkeling, extern vervaardigd

(Oberon)

Eindhoven - vergelijking Eindhoven met landelijke referentie- evaluatie/monitor goa; OVG-
gegevens Eindhoven; analyse toetsscores

- beschrijving positie doelgroepen extern (ITS)
- trends in de tijd ('94-'98)

Enschede - vergelijking Enschede met landelijke referentie- aanzet tot onderwijsmonitor;
verdeling Dienst Maatschappelijke 

- beschrijving positie doelgroepen Ontwikkeling

Deventer n.v.t. ontwerp onderwijsmonitor;
afdeling O&S

Helmond zie Eindhoven tussentijdse evaluatie OK-beleid;
afdeling onderwijs; analyse toets-
scores als bij Eindhoven

Bron: diverse gemeentelijke publicaties, zie kolom 5 van deze tabel.

De redenen waarom men hiervoor kiest, zijn respectabel, maar door dit soort praktijken
raakt het zicht op de werkelijke prestaties van de leerlingen uit de minderheden op den
duur natuurlijk wel zoek. En al zeker is het een twijfelachtig uitgangspunt voor beleids-
sturing.

Bij gebruik van de Cito-eindtoets beschikt men uiteraard alleen over de resultaten van
leerlingen aan het einde van het basisonderwijs. Het Cito-lvs en het Prima-instrumen-
tarium brengen in beeld via welke stappen de eindresultaten worden bereikt. De toets-
gegevens, mits gemiddeld over een aantal jaren, zeg drie, bieden in principe mogelijk-
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heden voor een diepgaande analyse en interpretatie van de prestatieontwikkeling van
de leerlingen uit de beleidsdoelgroepen. Zoals eerder al is opgemerkt, zou zo'n analyse
aanknopingspunten kunnen bieden voor het stellen van prioriteiten in de aanpak. In de
tot nu toe gepubliceerde monitors ontbreekt het hieraan. Ze blijven in de meeste gevallen
beperkt tot een soms fraai, soms minder fraai vormgegeven descriptie en afbeelding
van resultaten in tabellen en grafieken, waar verder weinig mee wordt gedaan. Zijn er
positieve ontwikkelingen in de tijd te melden, dan gaat de publicatie van de resultaten
meestal vergezeld van uitingen van tevredenheid; blijven de resultaten achter bij de ver-
wachting, dan wordt geconstateerd dat er nog een lange weg is te gaan.

Geen echte prestatieverschillen tussen gemeenten
Ondanks zekere overeenkomsten zijn de monitorgegevens van de schoolvorderingen
in de acht gemeenten te uiteenlopend van aard voor een vergelijkende beschrijving.
Net zoals bij de prestaties in groep 2 wordt daarom ook hier gebruikgemaakt van de
Prima-gegevens. De beschrijving blijft beperkt tot de situatie in groep 8 (tabel 3.3) in
de zes gemeenten waarover voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Tabel 3.3 Toetsprestatiesa in groep 8, naar land van herkomst en gemeente, 1998/'99 (gemiddelden)

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Helmond land

taal
Turkije/Marokko 38,8 37,5 35,6 40,3 38,3 40,6 38,8
Suriname/Antillien 43,1 42,6 43,5 41,3 – – 43,6
overige landen 44,0 44,2 41,7 – 41,9 43,9 44,1
Nederland/gemengd 50,5 46,9 48,6 44,1 49,0 48,5 50,4

rekenen
Turkije/Marokko 44,7 45,5 42,5 43,6 44,1 46,6 44,6
Suriname/Antillen 42,9 43,1 45,9 41,9 – – 44,3
overige landen 47,1 47,1 45,5 – 47,9 48,4 47,7
Nederland/gemengd 48,7 47,8 48,0 44,4 48,7 48,0 49,9

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).
– te weinig gegevens (n < 25).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

De taal- en rekenprestaties van de leerlingen uit de allochtone groepen wijken in geen
van de zes gemeenten in betekenisvolle mate af van de landelijke gemiddelden van de
betreffende groepen. De autochtone leerlingen in Utrecht scoren duidelijk lager dan
het landelijk gemiddelde, maar dat zegt niet veel omdat voor de berekening van de
gemiddelde scores per gemeente de gegevens van alle scholen uit het Prima-onderzoek
zijn gebruikt. Scholen met veel leerlingen uit de minderheden zijn hierin oververtegen-
woordigd en het opleidingsniveau van de autochtone leerlingen op deze scholen is lager
dan op de gemiddelde basisschool. Hierdoor kan het gebeuren dat het gemeentelijk
gemiddelde van de autochtone leerlingen negatief afwijkt van het landelijk gemiddelde.
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In hoofdstuk 2 is gebleken dat het gemeentelijk niveau geen zelfstandige factor is in de
achterstanden die leerlingen uit de minderheden in groep 2 hebben. Er is alleen een licht
negatief G4-effect. Een soortgelijke analyse op de scores in groep 8 laat overeenkomstige
resultaten zien (tabel 3.4). Ook hier is er een G4-effect, maar zijn er overigens geen
verschillen tussen gemeenten. 

Tabel 3.4 Gemeentelijke effecten en componenten in de prestatiesa in groep 8, 1998/'99 (multilevel regressie-
coëfficiënten (B), variantiecomponenten en schattingsfouten)

taal rekenen
B schattingsfout B schattingsfout

effecten
constante 50,5 0,20 49,6 0,22
gemeente (overige gemeenten = ref. cat.)

G4 –2,2 0,74 –2,0 0,59
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko –9,5 0,32 –3,7 0,33
Suriname/Antillen –4,8 0,37 –1,1 0,38
overige landen –5,0 0,48 –4,0 0,50

variantiecomponenten
tussen gemeenten 1,24 0,68 0,22 0,55
tussen scholen 8,80 0,96 14,03 1,27
tussen leerlingen 82,47 1,15 87,7 1,22

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Het ontbreken van een specifieke gemeentelijke component in de leervorderingen
betekent dat monitoring van leerlingresultaten op gemeentelijk niveau maar beperkt
van nut is. Voor de keuze van algemene beleidsuitgangspunten en prioriteiten is het
wellicht beter uit te gaan van bevindingen uit landelijk of experimenteel onderzoek.
Voor het volgen van ontwikkelingen in onderwijsresultaten in relatie tot ingezet beleid,
kan gemeentelijke monitoring zijn nut hebben, zij het dat het een kostbaar en veeleisend
instrument is. Vanwege die laatste twee eigenschappen is het de vraag of het op den
duur handhaafbaar is. 

3.4 Komt tijd, komt raad?
Wie de beschrijving van de vorderingen van leerlingen uit de minderheden in 1998/'99
legt naast de van 1996/'97 die zijn besproken in de SCP-minderhedenrapportage van
1999 zal een groot aantal overeenkomsten tegenkomen. In de twee jaar die is verstreken,
is er weinig veranderd in de positie van de minderheidsgroepen. Ook twee jaar geleden
maakten we gewag van een achterstand van twee jaar in taal en ook toen vormden de
Turkse leerlingen in taal de zwakste groep. De veel geringere achterstand in rekenen
is in de rapportage van 1999 eveneens al onder de aandacht gebracht. 
In beschouwingen over de onderwijsresultaten van de minderheden wil men graag
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wijzen op positieve ontwikkelingen, ook in het onderwijs. Die worden bijvoorbeeld
gevonden in de grote sprong in opleidingsniveau die de in Nederland geboren kinderen
van migranten maken in vergelijking met hun ouders. Ook is sprake van een duidelijke
vooruitgang wanneer de onderwijsresultaten van de leerlingen uit de tussengeneratie,
geboren in het herkomstland en op een leeftijd tussen 6 en 16 jaar verhuisd naar Neder-
land, worden vergeleken met de resultaten van de tweede generatie. Maar deze goedkope
successen zeggen weinig over de werkelijke vooruitgang of stagnatie in de gang door
het onderwijs van de leerlingen uit de minderheden. En ze zeggen nog minder over de
mate waarin de basisscholen erin slagen de effectiviteit van hun onderwijs voor leer-
lingen uit de minderheden te vergroten. Daarvoor moeten we kijken naar de ontwikkeling
van de taal- en rekenvorderingen in de loop van de tijd. 

Vooruitgang in groep 8
In het schooljaar 1988/'89 zijn de taal- en rekenprestaties van leerlingen uit de minder-
heden in het basisonderwijs voor het eerst grootschalig onderzocht. Daardoor is er nu
een reeks prestatiegegevens beschikbaar over een tijdsspanne van tien jaar. Voor de
beschouwing van de prestatieontwikkeling over de periode 1988-1998 zijn de gegevens
per jaar gestandaardiseerd zodat de relatieve positie van de leerlingen uit de minderheden
op het prestatiecontinuum over de jaren heen met elkaar kunnen worden vergeleken.
De standaardiseringsprocedure brengt met zich mee dat de prestaties van de autochtone
leerlingen van jaar tot jaar nauwelijks verschillen. In elk schooljaar liggen ze even
boven het referentiegemiddelde dat op 50 is gesteld. 

De plaatjes die de ontwikkeling in de tijd weergeven, vertonen een wisselend beeld
(figuur 3.3). In de taalprestaties van de leerlingen uit de minderheden in groep 4 zit
weinig beweging. De onderlinge verhoudingen tussen de herkomstgroeperingen zijn
in hoge mate constant. In 1998 is de achterstand van de leerlingen uit de minderheden
in het vak taal vrijwel even groot als in 1988. Alleen de kinderen van gemengde
ouders zijn enigszins vooruitgegaan, vooral tussen 1988 en 1994. Dat is ook bij rekenen
het geval, en hier krijgen de kinderen van autochtoon-allochtone ouders gezelschap
van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Hun rekenprestaties in groep 4 zijn tussen
1988 en 1994 flink vooruitgegaan. Na 1994 valt de progressie van de Turkse en
Marokkaanse leerlingen in groep 4 echter stil. 

Het beeld van de taal- en rekenprestaties in groep 6 wijkt niet veel af van groep 4. De
vooruitgang van de Turkse en Marokkaanse leerlingen van 1988 naar 1998 is in groep
6 nog iets sterker. Ook de Antilliaanse leerlingen gaan aanvankelijk vooruit, maar hun
scores vallen later weer terug. 

De meeste ontwikkeling geeft groep 8 te zien. Over de gehele periode genomen gaan
de taalscores van de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en overige allochtone leerlingen
3 tot 5 standaardpunten omhoog. Vooral de progressie van de Marokkaanse leerlingen
is opvallend. Zij klimmen van een taalscore van minder dan 35 punten in 1988 naar
iets meer dan 40 punten in 1998. In paragraaf 3.1 is overigens duidelijk geworden dat
de score van 40 punten in groep 8 toch nog een achterstand van bijna twee leerjaren
impliceert. 
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Op rekenen tekent zich een nog sterkere progressie af dan bij taal. Turkse en Marok-
kaanse leerlingen gaan tussen 1988 en 1998 bijna 5 standaardpunten vooruit. Surinaamse
en overige allochtone leerlingen boeken een winst van ongeveer 2,5 punten. De
progressie op rekenen, moet nog hoger worden aangeslagen dan op taal omdat ze
plaatsvindt vanuit een hoger aanvangsniveau. De Turkse en Marokkaanse leerlingen
schuiven ongeveer een halve standaardafwijking in de richting van het referentie-
gemiddelde. 

Taal- en rekenprestatiesa, naar land van herkomst, jaargroep en schooljaar, 1988-1998 (gemiddelden)

groep 8

Figuur 3.3

Bron: ITS/GION (LEO'88); ITS/SCO/NWO (Prima '94-'98) SCP-bewerking
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De progressie in de rekenresultaten van de Turkse en Marokkaanse leerlingen mag
spectaculair worden genoemd. Indien deze ontwikkeling zich ongewijzigd voortzet,
dan is het over tien jaar gedaan met de rekenachterstand van deze leerlingen. Het inlopen
van de taalachterstand zal bij het huidige tempo aanzienlijk meer tijd vergen. 

Hoe is de vooruitgang van de leerlingen uit de minderheden in groep 8 te interpreteren?
Betekent het dat de scholen langzamerhand meer grip krijgen op het wegwerken van
de aanvangsachterstand, of is er iets anders aan de hand? Het is denkbaar dat de samen-
stelling van de groepen in de loop van de tijd verandert. Een eventuele toenemende
menging van de minderheden met de autochtone bevolking kan geen rol spelen, omdat
de kinderen van ouders met een gemengde herkomst in een afzonderlijke categorie
zijn geplaatst. Wel is het denkbaar dat de verhoging van het opleidingsniveau van de
ouders een rol speelt. Een andere factor is het gegeven dat de leerlingen uit de minder-
heidsgroeperingen voor een steeds groter deel in Nederland zijn geboren. Dit blijkt
vaak de verklaring voor hogere scores in de loop van de tijd (Mulder 1996).

Om te achterhalen in hoeverre de opgaande trends in de prestaties van de leerlingen
uit de minderheden in groep 8 aan deze factoren zijn toe te schrijven is, een analyse
uitgevoerd waarin de trendeffecten zijn geschat na controle voor de opleiding van de
ouders en het geboorteland van de kinderen. Deze effecten zijn vergeleken met een
schatting waarbij geen rekening is gehouden met deze kenmerken (tabel 3.5).

Tabel 3.5 Regressies van de prestatiesa in groep 8 op schooljaar en land van herkomst, zonder en met controle voor
opleiding ouders en geboorteland, 1988-1998 (regressiecoëfficiënten (B) en schattingsfouten, tussen haakjes)

taal rekenen
B (schattingsfout) B (schattingsfout)

constante 49,3 (0,15) 38,8 (0,27) 49,4 (0,16) 39,6 (0,28)
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko –14,2 (0,49) –9,7 (0,47) –8,7 (0,51) –4,3 (0,50)
Suriname/Antillen –8,5 (0,75) –6,4 (0,72) –8,4 (0,78) –6,5 (0,76)
overige landen –8,6 (0,73) –6,8 (0,70) –4,1 (0,75) –2,3 (0,73)

schooljaar (1988 = 1,...,1998 = 4) 0,3 (0,05) 0,3 (0,51) 0,1 (0,05) 0,1 (0,05)
land van herkomst x schooljaar

Turkije/Marokko 0,7 (0,16) 0,7 (0,16) 0,9 (0,19) 0,9 (0,17)
Suriname/Antillen 0,4 (0,25) 0,4 (0,24) 0,6 (0,26) 0,6 (0,26)
overige landen 0,5 (0,23) 0,7 (0,22) 0,4 (0,24) 0,4 (0,24)

opleiding ouders 3,2 (0,06) 3,0 (0,06)
geboorteland (herkomstland = ref. cat.) 1,9 (0,17) 1,5 (0,18)

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddelde = 50, sd = 10).

Bron: ITS/GION (LEO'88), ITS/SCO/NWO (Prima'94-'98) SCP-bewerking

De resultaten van de analyse zijn helder. Het gaat om de interactie-effecten van her-
komst met schooljaar. Deze veranderen niet wanneer de opleiding van de ouders en het
geboorteland van het kind in de vergelijking worden opgenomen. De hoofdeffecten van
herkomst veranderen natuurlijk wel, maar dat komt in paragraaf 3.3 aan de orde. Hier
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gaat het om de vraag of veranderingen in het opleidingsniveau van de ouders en een
toename van het aandeel in Nederland geboren kinderen uit de minderheden een ver-
klaring zou kunnen vormen voor de opgaande trend in de prestaties. Het antwoord is nee.

Niet alleen relatieve winst
Hiervoor zijn de prestaties van de leerlingen uit de minderheden in de loop van de tijd
beschreven aan de hand van gestandaardiseerde scores. Daarbij is gebleken dat hun

Taal- en rekenprestatiesa, naar land van herkomst, jaargroep en schooljaar, 1994-1998 (gemiddelden)

groep 8

Figuur 3.4

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima '94-'98) SCP-bewerking
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achterstand vooral in groep 8 tussen 1988 en 1998 duidelijk is afgenomen. Als gevolg
van de manier van standaardiseren, gaat het hierbij uitsluitend om relatieve achterstand.
Men zou ook graag willen weten of de jongere lichtingen de leerstof ook beter
beheersen. Dat is alleen goed uit te zoeken voor de jaren 1994 tot 1998, want alleen
voor die jaren zijn er vaardigheidsscores beschikbaar die over schooljaren en jaargroepen
heen direct vergelijkbaar zijn (zie § 3.1).

Voor wat betreft de verschillen tussen de herkomstgroeperingen komt het beeld dat de
vaardigheidsscores opleveren in hoofdlijnen overeen met dat van de gestandaardiseerde
scores: min of meer gelijkblijvende taalachterstand van de leerlingen uit de minderheden
in groep 4 en 6, lichte vermindering van taalachterstand in groep 8 en opvallend sterke
afname van de rekenachterstand, vooral in groep 8 (figuur 3.4). In de grafieken is te
zien dat de vooruitgang in het bijzonder bij rekenen niet alleen relatief is. De leerlingen
uit de minderheden hebben in 1998 een duidelijk grotere rekenvaardigheid dan in 1994.
In taal is er ook een zekere vooruitgang, maar die is veel kleiner. De vooruitgang doet
zich overigens bij alle groeperingen voor, dus ook bij de autochtone leerlingen, maar
ze is, in ieder geval in rekenen, bij leerlingen uit de minderheden groter dan bij
autochtone leerlingen.

3.5 Leerlingen uit de minderheden boeken meer leerwinst
In paragraaf 3.2 is gebleken dat in 1998 de achterstand van leerlingen uit de minder-
heden in het laatste leerjaar van het basisonderwijs kleiner is dan in de lagere jaar-
groepen. Dit suggereert dat de leerlingen bij hun gang door de verschillende jaargroepen
van het basisonderwijs iets van hun aanvangsachterstand inlopen. Of dit ook echt zo
is, valt uit de daar gepresenteerde gegevens niet met zekerheid op te maken. De
gemiddelden van de verschillende groeperingen gaan immers in elke jaargroep over
andere leerlingen en het zou kunnen zijn dat de jongere lichtingen 'slechter' zijn dan
de oudere. In paragraaf 3. 3 is overigens gebleken dat dit niet zo is: de jongere cohorten
doen het juist beter.

Longitudinale analyses geven uitsluitsel
Om meer zekerheid te krijgen over de prestatieontwikkeling van de leerlingen moeten
zij individueel longitudinaal worden gevolgd. Door de prestaties van dezelfde leerlingen
in opeenvolgende jaren op basis van vaardigheidsscores te vergelijken, kan de individuele
leerwinst worden vastgesteld. De leerwinst wordt berekend door de vaardigheidsscores
van een leerling in opeenvolgende leerjaren van elkaar af te trekken. Bijvoorbeeld de
taalvaardigheidsscore in groep 6 min de taalvaardigheidsscore in groep 4 is de behaalde
leerwinst tussen groep 4 en groep 6. De leerwinst is te beschouwen als datgene wat
leerlingen in een bepaalde periode bijleren. 

Met de beschikbare gegevens kan de leerwinst in groep 6 en 8 worden berekend van
de leerlingen die in 1994 in groep 4 zaten (figuur 3.5). Zoals al enigszins kon worden
verwacht, behalen de leerlingen uit de minderheden vooral in rekenen meer leerwinst
dan de autochtone leerlingen. Het verschil in rekenvaardigheid tussen de groepen 4 en
6 is in punten iets groter dan tussen de groepen 6 en 8, maar omdat de standaard-
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afwijking van leerwinst in het laatste geval veel kleiner is, is de betekenis van de 
leerwinst die tussen groep 6 en groep 8 wordt geboekt groter. Het is enigszins opmer-
kelijk dat de Antilliaanse leerlingen zowel in groep 6 als in groep 8 de meeste vooruit-
gang boeken.

De leerwinst kan over de jaren heen worden opgeteld. Dit levert voor de Turkse en
Marokkaanse leerlingen bij rekenen een totale leerwinst op van bijna 200 punten. De
autochtone leerlingen gaan tussen groep 4 en groep 8 ongeveer 170 punten vooruit. 
Bij taal zijn de verschillen in leerwinst tussen de herkomstgroeperingen veel geringer
dan bij rekenen. De extra winst voor minderheden wordt bij taal vooral geboekt tussen
groep 4 en groep 6. Bij rekenen wordt de belangrijkste extra winst juist behaald tussen
groep 6 en groep 8. De Turkse leerlingen gaan in taal tussen groep 4 en groep 8 iets
minder dan 100 punten vooruit. Bij de autochtone leerlingen is de vooruitgang iets
minder dan 90 punten.

In beschouwingen over de positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs
wordt nogal eens de stelling verkondigd dat zij tijdens hun schoolloopbaan steeds verder
achteropraken bij autochtone leerlingen. Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt dat
dit niet zo is. Eerder is het tegendeel waar. De aanvankelijk zeer grote verschillen
worden in de loop van het basisonderwijs juist kleiner, vooral bij rekenen.

Verschillen in leerwinst tussen scholen
Analyses met leerwinst kunnen ook meer duidelijkheid geven over de prestatieverschillen
tussen scholen die in paragraaf 3.2 zijn gesignaleerd (zie tabel 3.1). Over die verschillen
is opgemerkt dat het niet duidelijk is in hoeverre ze moeten worden toegeschreven aan
verschillen in de kwaliteit van de leerlingen of van de scholen. Als scholen kwalitatief

Leerwinst in taal en reken van groep 4 naar groep 6 en van groep 6 naar groep 8, naar land van herkomst, 1994-1998
(gemiddelden van verschillen in vaardigheidsscores, standaardafwijkingen (sd) van de leerwinst in de referentiesteekproef)

Figuur 3.5

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima '94-'98) SCP-bewerking
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betere leerlingen trekken, dan leidt dit bij gelijke onderwijskwaliteit natuurlijk tot
prestatieverschillen. Maar prestatieverschillen tussen scholen kunnen ook het gevolg
zijn van verschillen in onderwijskwaliteit. Wanneer men alleen beschikt over de pres-
taties van leerlingen op één moment is het niet goed mogelijk om hierover gefundeerde
uitspraken te doen. Dit probleem wordt tot op zekere hoogte ondervangen door te
werken met leerwinst. Bij leerwinst controleer je immers voor aanvangsverschillen.
Het aanvangsniveau doet er niet toe, wat telt, is alleen wat de leerling in de periode
tussen de metingen bijleert. Verschillen hierin tussen scholen zijn met een grotere
plausibiliteit toe te schrijven aan onderwijskwaliteit dan verschillen in toetsscores die
op één moment worden vastgesteld. Helemaal sluitend is dit niet, want het is mogelijk
dat vooraf bestaande verschillen in leersnelheid bij een gelijk aanvangsniveau leiden
tot verschillen in leerwinst. 

Tabel 3.6 Leerling- en schooleffecten in de leerwinst in de groepen 6 en 8, 1994-1998 (multilevel regressie-
coëfficiënten en variantiecomponenten)

taal rekenen
effecten groep 4-6 groep 6-8 groep 4-6 groep 6-8

constante 49,5 45,9 41,2 41,6 98,3 102,3 78,7 78,5
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko 5,9 n.s. n.s. 8,1
Suriname/Antillen n.s. n.s. 11,6 n.s.
overige landen 8,8 n.s. 11,3 n.s.

opleiding ouders n.s. n.s. n.s. n.s.

% minderheidsleerlingen op school 
(0%–10% = ref. cat.)

10%–25% n.s. n.s. n.s. n.s.
25%–50% n.s. n.s. n.s. n.s.
50%–75% n.s. n.s. n.s. 0,8
75%–100% n.s. n.s. n.s. n.s.

variantiecomponenten
tussen scholen 202,9 197,5 45,7 44,1 627,6 603,1 79,4 74,5
tussen leerlingen 1041,4 1038,3 884,4 884 2499,5 2486,2 652,8 647,1

schoolcomponent (%) 16,3 16 4,9 4,7 20,1 19,5 10,8 10,3

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'94-'98) SCP-bewerking

Verschillen in leerwinst zijn op dezelfde wijze geanalyseerd als de prestaties in groep 8
in 1998. Dat wil zeggen met een analysemodel met tussen- en binnenschoolse compo-
nenten. De analyseresultaten in tabel 3.6 bevestigingen en preciseren een aantal
bevindingen uit de beschrijvende analyse waar deze paragraaf mee begint. Bij taal
realiseren leerlingen uit de minderheden alleen in groep 6 een hogere leerwinst dan
autochtone leerlingen. De winst die de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen hier
behalen, is niet significant groter dan die van de autochtone leerlingen. Bij rekenen,
behalen de Turkse en Marokkaanse leerlingen hun grootste winst tussen groep 6 en
groep 8. De Surinaamse, Antilliaanse en overige allochtone leerlingen gaan verhoudings-
gewijs het meest vooruit tussen groep 4 en groep 6.
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De leerwinst op zwarte scholen blijkt niet geringer dan op scholen met weinig of geen
leerlingen uit de minderheden. Dit resultaat is van bijzondere betekenis omdat tot dusver
uitgevoerde analyses altijd een negatief effect voor zwarte scholen hebben opgeleverd.
In de analyse van de prestaties in 1998 kwam dit ook weer naar voren, zij het in beperkte
mate en niet over de gehele linie: de rekenprestaties op de 'zwartste' scholen deden
niet onder voor de prestaties op witte scholen.
De belangrijkste reden voor het ontbreken van een zwarteschooleffect is vrijwel zeker
dat bij leerwinst wordt gecontroleerd voor aanvangsverschillen. Leerwinst is toegevoegde
waarde en die is op zwarte scholen dus niet geringer dan op witte scholen. Dat de
prestaties in sommige gevallen toch nog achterblijven, moet dan worden toegeschreven
aan het lagere aanvangsniveau van leerlingen op deze scholen. Om dit weg te kunnen
werken, zouden zwarte scholen een hogere toegevoegde waarde moeten opleveren dan
witte scholen, maar dat lijkt té veel gevraagd.

De analyse levert nog een bijzonder resultaat op: de tussenschoolse verschillen in
leerwinst zijn in groep 6 veel groter dan in groep 8. Dit is bij taal nog in beduidend
sterkere mate het geval dan bij rekenen. In feite is de omvang van de tussenschoolse
verschillen in leerwinst tussen groep 6 en groep 8 nogal klein. Tussen scholen met
veel en weinig leerwinst is het verschil zo'n 13 punten. Bij een gemiddelde leerwinst
van 79 punten met een standaardafwijking van 28 stelt een verschil van 13 punten niet
al te veel voor. Bij taal en rekenen in groep 6 en ook bij rekenen in groep 8 kunnen de
leerwinstverschillen tussen scholen aanzienlijk zijn.

De vraag is waar de verschillen tussen groep 6 en 8 vandaan komen. Het lijkt niet erg
aannemelijk dat de verschillen in effectiviteit tussen scholen in de lagere jaargroepen
groter zijn dan in de hogere groepen. Een meer plausibele verklaring zou kunnen zijn
dat er tussen scholen grote verschillen zijn in het gemiddelde aanvangsniveau van de
leerlingen. Die worden door het onderwijs in de eerste jaren na de kleutergroepen
voor een deel geëgaliseerd. Leerlingen die laag beginnen, moeten daarbij een grotere
afstand overbruggen dan leerlingen die bij de start van groep 3 al verder zijn gevorderd.
Hun leerwinst is daardoor groter. De aanvangsverschillen vertalen zich dan in tussen-
schoolse verschillen in leerwinst. Na groep 6 is dit effect waarschijnlijk min of meer
uitgewerkt en wat er dan nog aan tussenschoolse verschillen in leerwinst overblijft,
zou meer het gevolg kunnen zijn van echte effectiviteitsverschillen tussen scholen.

3.6 Over het doorgeven van achterstand: transmissie of reproductie
In de gedachtevorming over de prestaties van leerlingen uit de minderheden speelt de
metafoor van het doorgeven van achterstand een belangrijke rol. Het idee is dat de
leerlingen al voordat ze aan het basisonderwijs beginnen een achterstand hebben in
cognitieve ontwikkeling. Als gevolg daarvan hebben ze meer moeite met de verwerking
van de leerstof in de eerste jaren van het basisonderwijs. De leerstofordening in het
basisonderwijs is min of meer sequentieel. Leerstof in latere leerjaren bouwt voort op
kennis en vaardigheden die in eerdere leerjaren zijn verworven. Technisch lezen is een
voorwaarde voor begrijpend lezen, voor rekenen met breuken moet je de elementaire
rekenkundige bewerkingen kunnen toepassen.
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De sequentiële leerstofordening heeft tot gevolg dat wie in de eerste leerjaren achterop
is geraakt de leerstof in de latere leerjaren minder goed kan verwerken. In deze zin
zou achterstand van jaar tot jaar worden 'doorgegeven' (Meijnen en Riemersma 1992).
Men kan spreken van een transmissiemodel.
De metafoor van de transmissie van achterstand heeft praktische implicaties voor de
aanpak van achterstand. De belangrijkste is dat de meeste winst valt te behalen met
het reduceren van aanvangsachterstand. Als het zou lukken om de achterstand in de
eerste jaren van het basisonderwijs weg te werken, dan zouden de leerlingen in de
latere leerjaren ook minder moeite hebben met de verwerking van de leerstof en wordt
er dus minder achterstand doorgegeven. 

Het transmissiemodel heeft een zekere intuïtieve plausibiliteit, maar dat betekent niet
noodzakelijk dat het de werkelijkheid ook goed weergeeft. Transmissie van achterstand
is namelijk niet de enig denkbare voorstellingswijze voor de geringere prestaties van
leerlingen uit de minderheden in elke jaargroep van het basisonderwijs. Een alternatieve
voorstellingswijze is die van de jaarlijkse terugkeer van hetzelfde: het reproductiemodel.
In deze voorstelling wordt het succes in de verwerking van de leerstof in elke jaargroep
opnieuw bepaald door de leervaardigheden van de leerling. Tussen leerlingen bestaan
deels erfelijke bepaalde, deels vroegtijdig verworven verschillen in de vaardigheden
voor het verwerken van nieuwe informatie. Het gaat om het soort vaardigheden dat
met klassieke intelligentietests wordt gemeten. Laten we dit aanduiden als de toerusting
van de leerlingen. 
Bij een gegeven, voor alle leerlingen min of meer gelijk, leerstofaanbod zullen de
beter toegeruste leerlingen daar meer van opsteken dan leerlingen met geringere leer-
vaardigheden. Dit houdt in dat ook wanneer bij de start in een bepaald leerjaar de
voorkennis en de vakinhoudelijke vaardigheden gelijk zijn, de beter toegeruste leerlingen
meer van de nieuw aangeboden leerstof opnemen. Achterstand wordt dan niet door-
gegeven, maar telkens opnieuw gereproduceerd.
De praktische consequentie van deze zienswijze is dat voor het tegengaan van achter-
stand niet kan worden volstaan met een inzet in de eerste leerjaren. Bij elk nieuw
leerstofaanbod moet er rekening mee worden gehouden dat de minder toegeruste leer-
lingen meer moeite zullen hebben met de verwerking ervan, waardoor de achterstand
in elk nieuw leerjaar opnieuw wordt gereproduceerd; ook al zou het zijn gelukt om in
een voorgaande fase van de leerlingen de achterstand geheel of gedeeltelijk weg te
werken.

Met de gegevens die hiervóór zijn gebruikt om de leerwinst van leerlingen uit de minder-
heden te analyseren, kunnen de prestaties van de leerlingen van groep 4 naar groep 8
worden gevolgd. Dat biedt een aanknopingspunt om meer duidelijkheid te krijgen over
de verschillende voorstellingswijzen over de manier waarop de achterstand van de
leerlingen uit de minderheden totstandkomt, transmissie of reproductie. Het beschikbare
materiaal maakt longitudinale analyses mogelijk van de effecten prestaties in groep 2
op de vorderingen in groep 4 én van de relaties tussen de prestaties in groep 4, 6 en 8.
Kijken we eerst naar de prestaties in groep 2 en groep 4. Het gaat daarbij om de scores
op de Begrippentoets en de Ordeningtoets (zie hoofdstuk 2) van de leerlingen die in
1996 in groep 2 zaten en de scores op de taal- en rekentoetsen van diezelfde leerlingen
in 1998 in groep 4.
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Volgens het transmissiemodel zou de voorschoolse achterstand van leerlingen uit de
minderheden moeten resulteren in lagere scores op de toetsen in groep 2. In hoofdstuk
2 is gebleken dat dit het geval is. De geringere begrips- en ordeningsvaardigheden
zouden de verwerking van de leerstof van taal- en rekenonderwijs nadelig beïnvloeden
en dus een negatief effect hebben op de taal- en rekentoetsscore in groep 4. Als er sprake
is van zuivere transmissie, dan zouden er in groep 4 geen directe herkomsteffecten op de
prestaties meer mogen zijn. De herkomsteffecten op de prestaties in groep 4 zouden
volledig indirect moeten zijn; via de prestaties in groep 2.

Een test
Dit valt uit te zoeken, en wel met statistische modellen die de samenhangen tussen de
herkomst van de leerlingen, hun prestaties in groep 2 en hun prestaties in groep 4
schatten. We schatten twee modellen, een model waarin de effecten van herkomst op
de prestaties in groep 4 volledig door de prestaties in groep 2 worden bemiddeld en
een ander model met directe effecten van herkomst op de prestaties in groep 2 en
groep 4. Het eerste model beantwoordt aan de vooronderstellingen van transmissie
van achterstand, het tweede model sluit aan bij de zienswijze van reproductie.
Het tweede model blijkt veel beter bij de gegevens te passen dan het eerste. De toe-
voeging van de herkomsteffecten op de prestaties in groep 4 verbetert de passing van
het model met 369 chi2-punten. Die verbetering gaat ten koste van zes vrijheidsgraden
en dat betekent dat de fit van het model door deze ingreep sterk verbetert.
Figuur 3.6 toont het tweede model, met de directe effecten van herkomst op de prestaties
in groep 4. Het model heeft betrekking op de gegevens van de jongens. Voor de meisjes
geldt eenzelfde model met vrijwel gelijke effecten. Jongens en meisjes kunnen niet
samen in één model, omdat de effecten van geslacht op taal anders zijn dan op rekenen.

Uit de modelschattingen blijkt dat er een stevig effect is van de prestaties in groep 2
op de prestaties in groep 4. Een verhoging van de prestaties in groep 2 met 1 standaard-
punt gaat gepaard met een verhoging van de prestaties in groep 6 met gemiddeld 0,6
standaardpunt. Maar de effecten van herkomst worden door de prestaties in groep 2
bij lange na niet volledig doorgegeven aan groep 4. Bij de Turkse en Marokkaanse
leerlingen is het directe effect van de herkomst op de prestaties in groep 4 met –0,21
vrijwel even sterk als het indirecte effect dat –0,22 bedraagt. Bij de Surinaamse en
Antilliaanse leerlingen is het directe effect op de prestaties in groep 4 een fractie groter
dan het indirecte effect: –0,05 tegen –0,04. Alleen bij de overige allochtone leerlingen
is er sprake van volledige transmissie. Voor het schatten van de samenhang tussen her-
komst en de prestaties is voor deze groepering geen direct effect op de prestaties in
groep 4 nodig. 

Geen zuivere transmissie, maar evenmin zuivere reproductie
Het effect van herkomst is na groep 2 niet uitgewerkt. Ook bij gelijke prestaties in
begrips- en ordeningsvaardigheden in groep 2 blijven de taal- en rekenprestaties van de
leerlingen uit de minderheden in groep 4 nog achter bij de prestaties van de autochtone
leerlingen. Bij de vier grootste minderheidsgroeperingen zijn de directe effecten van de
herkomst op de prestaties in groep 4 ongeveer even groot als het totaal van de indirecte
effecten. Van zuivere transmissie van aanvangsachterstand kan dus geen sprake zijn.
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Tegelijkertijd maakt de analyse duidelijk dat de reproductiemetafoor in zijn zuivere
vorm evenmin houdbaar is. Een deel van het effect van herkomst op de prestaties in
groep 4 wordt immers via het pad van groep 2 naar groep 4 wel degelijk bemiddeld.

Gestandaardiseerde effecten, jongens

Gestandaardiseerde effecten, meisjes

Figuur 3.6
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2 = 322,16 (df = 18), genormeerd passingindex = 0,97; gemiddelde gestandaardiseerde 
residuen = 0,02.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96 en Prima'98), SCP-bewerking
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Longitudinale prestatieontwikkeling van groep 4 naar groep 8
Dat het zuivere transmissiemodel voor de longitudinale prestatieontwikkeling van
groep 2 naar groep 4 niet past bij de gegevens blijkt niet alleen uit de directe effecten
van de herkomst op de prestaties in groep 4.
Figuur 3.6 bevat ook een gebogen verbindingslijn tussen ordenen in groep 2 en ordenen
in groep 4. Als deze verbinding uit het model wordt weggelaten, past het model signi-
ficant slechter. Ook dit duidt erop dat er meer onder de zon is dan alleen het doorgeven
van prestatieverschillen vanuit de lagere jaargroep naar de hogere jaargroep. Het wijst
op reproductie van specifieke vakinhoudelijke prestaties vanuit een algemene factor die
zou kunnen worden aangeduid als het ordenings- of rekenvermogen van de leerlingen.

De resultaten van de analyse van de prestatieontwikkeling van groep 2 naar groep 4 zijn
verwerkt in het analysemodel dat is ontworpen voor de prestaties in de groepen 4, 6
en 8. In dit model is ook de toerusting van de leerlingen expliciet opgenomen. Als
indicatoren zijn hiervoor twee subtesten uit een intelligentietest gebruikt. Ze meten de
vaardigheid in het abstract redeneren, het abstractievermogen. Deze vaardigheid wordt
hier kortheidshalve aangeduid als IQ. 

Figuur 3.7
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= 109,30 (df = 31), genormeerd passingindex = 0,999; gemiddelde gestandaardiseerde residuen = 0,014.
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Mede door de toevoeging van het IQ is het model een nogal ingewikkeld plaatje
geworden (figuur 3.7), maar het past mooi bij de gegevens, beter dan de vele alternatieve
modellen die ook denkbaar zijn. Het model vormt een rijke bron van inzichten in de
prestatieontwikkeling van leerlingen uit de minderheden in het basisonderwijs.

De hoofdlijnen van de hiervoor ontwikkelde gedachtegang over de prestatieontwikkeling
zijn uit figuur 3.7 gemakkelijk af te lezen. De verbindingen tussen ellipsvormige vakken
waarin de prestaties per jaargroep zijn afgebeeld ('pres.gr4, gr6, gr8') representeren de
transmissie van prestatieverschillen van jaar tot jaar. Om echter een passend model te
krijgen, zijn deze effecten ontoereikend. De vakken rechts ervan ('taal' en 'rekenen')
die de deels verworven, deels erfelijk bepaalde taal- en rekencapaciteiten van de leer-
lingen representeren, zijn zonder meer nodig voor een accurate schatting van de
samenhangen tussen de gegevens. Ze wijzen op een telken jare hernieuwde (re)pro-
ductie van prestatieverschillen door de latente taal- en rekencapaciteiten van de leer-
lingen. Het hoofdmotief van deze paragraaf dat de prestatieontwikkeling een combinatie
is van transmissie en reproductie van verschillen tekent zich ook hier helder af.

Dat geldt ook voor de wijze waarop de achterstand van leerlingen uit de minderheden
zich tijdens hun gang door het basisonderwijs manifesteert. Volgens het model zijn er
onafhankelijke effecten van de herkomst van de leerlingen en het opleidingsniveau van
hun ouders. Het behoren tot een minderheidsgroepering beïnvloedt de prestaties op
verschillende manieren. Om te beginnen zijn er negatieve effecten op de prestaties in
groep 4, die overigens worden bemiddeld door het abstractievermogen (IQ in figuur 3.7)
van de leerlingen in groep 4. De in groep 4 gerealiseerde prestatieverschillen worden
vervolgens voor een groot deel doorgegeven aan groep 6 en resulteren ten slotte in
een gecombineerd indirect herkomsteffect op de prestaties in groep 8. Dit is het trans-
missiedeel van de herkomst. 
Vervolgens zijn er, in overeenstemming met de gedachte van een combinatie van
transmissie en reproductie van achterstand, ook directe effecten van een deel van de
herkomstvariabelen op de prestaties in groep 6 en groep 8. 
Het bijzondere van deze directe effecten op de prestaties is dat ze positief zijn. Dit
betekent dat in groep 6 en 8 een deel van de eerder opgebouwde achterstand weer
ongedaan wordt gemaakt. Dit komt overigens overeen met de bevinding in paragraaf
3.4 over de grotere leerwinst van de leerlingen uit de minderheden.
De jaarlijkse reproductie van de achterstand van leerlingen uit de minderheden verloopt,
in ieder geval voor wat de taalprestaties betreft, ook nog via een andere weg, namelijk
via de algemene taalvaardigheid in het Nederlands. Die is vooral bij Turkse en Marok-
kaanse leerlingen relatief laag en beïnvloedt de taalprestaties in alle leerjaren. Op analoge
wijze als bij taal beïnvloeden de rekencapaciteiten de rekenprestaties in alle leerjaren,
maar het grote verschil is dat de rekencapaciteiten onafhankelijk zijn van de herkomst
van de leerlingen. Achterstanden van leerlingen uit de minderheden in rekenen, zijn
dus meer het gevolg van transmissie van aanvangsachterstand dan achterstanden in
taal. Met dien verstande overigens dat de rekencapaciteiten voor een deel afhankelijk
zijn van het opleidingsniveau van de ouders, en deze zijn bij de minderheden veel
lageropgeleid dan bij de autochtone en andere leerlingen. Verder zijn er de achterstand
verminderende, directe herkomsteffecten die vooral doorwerken op de rekenprestaties.
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Het model valt nog fiks te verbeteren door het opnemen van directe effecten van IQ in
groep 4 op de latente taal- en rekenfactoren. Het resulterende model reproduceert de
samenhangen tussen de model tot op 1% nauwkeurig. Het effect van IQ op de latente
taalfactor is 0,30 en op de rekenfactor 0,63. Inhoudelijk gezien versterken de effecten
van IQ het reproductieaspect van het model.

De longitudinale analyses maken duidelijk dat de prestatieontwikkeling van leerlingen
uit de minderheden in het basisonderwijs een complex verschijnsel is. Eenvoudige
metaforen als de transmissie of reproductie van achterstand schieten tekort. De analyse
bevestigt nog een keer de eerdere constatering dat de leerlingen uit de minderheden in
de loop van het basisonderwijs hun achterstand voor een deel inlopen. Verder blijkt
dat de prestatieontwikkeling is te beschrijven als een combinatie van transmissie én
jaarlijkse reproductie van prestatieverschillen. Bij rekenen speelt het abstractievermogen
in groep 4 een belangrijke rol en dit is maar in beperkte mate afhankelijk van de her-
komst van de leerlingen. De vaardigheid in het Nederlands wordt veel sterker en direct
beïnvloed door de herkomst. Wellicht is de taalachterstand van de leerlingen uit de
minderheden daardoor weerbarstiger dan de rekenachterstand. 

Figuur 3.8
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2 (29) = 76,66, p <, 001; genormeerde passingindex = 1,00; gemiddelde gestandaardiseerde residuen = 0,01.
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Hoe dan ook valt uit de analyses af te leiden dat het wegwerken van achterstand bij
aanvang van het onderwijs niet voldoende is. Ook bij gelijke aanvangsprestaties zullen
leerlingen uit de minderheden in de hogere jaargroepen achterstand oplopen. Voor- en
vroegschoolse interventies zijn dus ontoereikend, ook in latere leerjaren is een extra
inspanning voor deze leerlingen nodig.

3.7 Het eindniveau en de adviezen
De prestatieontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs vormt de basis voor de
overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze overgang vormt de sleutel voor de verdere
schoolloopbaan en bepaalt in hoge mate waar de leerlingen uiteindelijk terechtkomen.
Bij de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs spelen de Cito-eindtoets
basisonderwijs en het advies van het hoofd van de basisschool een centrale rol. De
eindtoets meet niet alleen wat de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs moeten
kennen of kunnen, maar is zo geconstrueerd dat op basis van de resultaten de potentiële
vwo-leerlingen zo goed mogelijk zijn te onderscheiden van de havo-leerlingen, de havo-
leerlingen van de mavo-leerlingen en deze weer van de vbo-leerlingen. De toets is
gebaseerd op de leerstof die de leerlingen in het basisonderwijs krijgen aangeboden.
De eindtoets bestaat uit vier delen: taal, rekenen, informatieverwerking en wereld-
oriëntatie. 

Progressie in Cito-eindtoetsscores
De eindtoets geeft in verschillende opzichten andersoortige informatie over de leerlingen
dan de prestatiegegevens die tot nu toe in dit hoofdstuk zijn behandeld. In de eerste
plaats heeft de eindtoets een ander doel, namelijk zo goed mogelijk onderscheid te
maken tussen leerlingen naar hun potentiële mogelijkheden voor verschillende typen
vervolgonderwijs. De toetsen van de Prima-onderzoeken meten meer basisvaardigheden
van de leerlingen in het taal- en rekendomein. In de tweede plaats zijn de condities
waaronder de eindtoets wordt afgenomen anders. De eindtoets heeft meer het karakter
van een examen met alles wat daarbij komt kijken.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'94/'96/'98) SCP-bewerking
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Alleen de totaalscores van de eindtoets zijn over de jaren heen vergelijkbaar. Van een
deel van de leerlingen die aan de Prima-onderzoeken hebben meegedaan, zijn de scores
op de eindtoets opgevraagd. De gegevens maken een vergelijking mogelijk van de
eindtoetsscores in 1994, 1996 en 1998 (figuur 3.9).
Behalve bij de Antilliaanse leerlingen gaan de eindtoetsscores in alle herkomstgroepe-
ringen sinds 1994 omhoog. Gerekend naar het verschil in gemiddelde tussen 1994 en
1998 is de progressie het sterkst bij de Turkse leerlingen. Hun gemiddelde eindtoets-
score is in 1998 bijna 3 punten hoger dan in 1994. Afgezet tegen de standaardafwijking
van de eindtoetsscores die ongeveer 10 punten bedraagt, is dat een substantieel verschil.

Tegenover de winst bij de leerlingen uit de minderheden staat een lichte teruggang in
de scores van de autochtone leerlingen. Het saldo van deze twee bewegingen levert
een flinke reductie op van de achterstand van de leerlingen uit de minderheden ten
opzichte van de autochtone leerlingen (tabel 3.7). De Turkse en Marokkaanse leerlingen
hebben in 1998 ongeveer een derde van de achterstand in Cito-eindtoetsscores die ze
in 1994 hadden, weggewerkt. Bij de Surinaamse leerlingen is de procentuele reductie
van de achterstand nog iets groter. De absolute winst is bij hen echter kleiner dan bij
de Turkse leerlingen. De overige allochtone leerlingen en de leerlingen uit de gemengde
groep halveren hun achterstand.

Tabel 3.7 Verschil in Cito-eindtoetsscores tussen autochtone leerlingen en allochtone leerlingen, naar leerjaar en land
van herkomst, 1994-1998 (gemiddelde verschillen en procentuele reductie van het verschil in 1998 ten opzichte van 1994)

Nederland- Nederland- Nederland- Nederland- Nederland- Nederland-
Turkije Marokko Suriname Antillen overig gemengd

1994 11,30 10,29 8,26 8,54 6,34 3,38
1996 9,92 8,78 7,77 9,56 5,79 1,93
1998 7,22 7,22 4,9 8,59 2,77 1,58

reductie in 1998 t.o. v. 1994 (%) 36 30 41 –1 56 53

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'94/'96/'98) SCP-bewerking

Raadsels rond de adviezen
Naast de score op de eindtoets speelt ook het advies van het schoolhoofd een belang-
rijke rol bij de keuze van een schooltype na het basisonderwijs. In het advies wordt
niet alleen de eindtoetsscore meegewogen, maar ook het oordeel van het hoofd over
de mogelijkheden van de leerling. Het oordeel van het hoofd kan soms een toevallig
laag uitgevallen eindtoetsscore corrigeren of rekening houden met verschillen in ont-
wikkeling op verschillende leerdomeinen. Ook de inzet en de belangstelling van de
leerlingen kan in het advies worden meegewogen. Hoe dat ook zij, op grond van de
prestatieontwikkeling bij de leerlingen uit de minderheden is het te verwachten dat de
adviezen die zij krijgen in loop van de tijd hoger zijn geworden.

Het is niet zo gemakkelijk om de ontwikkeling van de advisering in de loop van de
tijd op een overzichtelijke manier in beeld te brengen. Dat komt door de veranderingen
die zich de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs hebben voorgedaan. Als gevolg
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van fusies in samenhang met de vmbo-ontwikkeling is het palet van de schoolkeuzen
veranderd en in samenhang daarmee zijn de adviezen die nu worden gegeven niet
goed meer vergelijkbaar met de adviezen van, zeg, tien jaar geleden. Dit probleem
valt enigszins te omzeilen door uit gaan van de hoogste adviezen. Dat wil zeggen de
adviezen voor de keuze van havo, havo/vwo en vwo, verder aan te duiden als havoplus-
adviezen (figuur 3.10).

Het plaatje van de adviezen ziet er raadselachtig uit. Dat het aandeel havoplus-adviezen
onder de leerlingen uit de minderheidsgroeperingen in elk van de afgebeelde schooljaren
veel lager is dan onder autochtone leerlingen is natuurlijk niet zo vreemd. Hun prestaties
zijn immers veel lager. Wel merkwaardig is de ontwikkeling in de loop van de tijd, in
het bijzonder bij de Turkse, Marokkaanse leerlingen. De relatief hoge aandelen havoplus-
adviezen in 1988 zijn ongerijmd. Gegeven hun prestatieontwikkeling zou men juist
verwachten dat de adviezen in 1988 lager zouden zijn dan in 1994 en volgende jaren.
Maar nee, ze zijn juist hoger, een niet zo'n klein beetje ook. Vanaf 1994 lijkt de advi-
sering zich te normaliseren. Tussen 1994 en 1998 lopen de adviezen van de Turkse en
Marokkaanse leerlingen veel beter in de pas met de ontwikkeling van hun prestaties.
Het aandeel havoplus-adviezen van de Antilliaanse leerlingen ziet er zo mogelijk nog
onwaarschijnlijker uit, maar bij hen kan het beeld enigszins zijn vertekend door hun
kleine aantal. Overigens blijkt op tal van plaatsen in deze rapportage dat de Antillianen
door een voortgaande instroom van nieuwe migranten in tal van opzichten een afwijkend
beeld vertonen. 

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'94/'96/'98) SCP-bewerking
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Wat is hier gaande? De gang van zaken rond de advisering van leerlingen uit de minder-
heden is in de SCP-minderhedenrapportages al herhaaldelijk besproken. Daarbij is
naar voren gekomen dat leerlingen uit de minderheden bij gelijke prestaties een hoger
advies krijgen dan autochtone leerlingen. Betoogd is dat deze praktijk uiteindelijk een
ongunstige invloed kan hebben op de schoolloopbanen van deze leerlingen. Bij een te
hoog advies in verhouding tot de prestaties beginnen de leerlingen in het voortgezet
onderwijs met een relatieve prestatieachterstand ten opzicht van leerlingen die een
advies hebben gekregen dat wel in overeenstemming is met de prestaties. In hoofdstuk 4
zal blijken dat de aanvangsachterstand doorwerkt in de rapportcijfers in het eerste
leerjaar en bovendien verklaart waarom leerlingen uit de minderheden in veel grotere
getale het voortgezet onderwijs zonder een diploma verlaten. Er zijn overigens ook
leerlingen voor wie de overadvisering gunstig uitpakt. Zij komen dankzij hun hoger
advies verder dan wanneer zij een lager schooltype zouden hebben gekozen (Koeslag
en Dronkers 1994; Hustinx 1999).
De zogeheten overadvisering van leerlingen beperkte zich in het verleden niet tot de
minderheden. Elders in deze rapportage is vermeld dat overadvisering in Amsterdam
jarenlang een gangbare praktijk is geweest. De kwestie is breed onder de aandacht
gebracht en er zijn in de grote steden met de scholen procedureafspraken gemaakt om
de advisering beter af te stemmen op de prestaties van de leerlingen. Het is denkbaar
dat hierin een deel van de verklaring zit voor het merkwaardige verloop van het aandeel
havoplus-adviezen van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. 

Als deze verklaring hout snijdt, dan moeten de effecten van de prestaties op de adviezen
in de loop van de tijd zijn toegenomen. Om dit uit te zoeken, zijn de effecten van de
prestaties op de adviezen voor de verschillende jaren geschat met een multilevelmodel
(tabel 3.8). In het model zijn naast de prestaties ook de herkomst van de leerlingen en
het opleidingsniveau van hun ouders opgenomen. Op schoolniveau zijn effecten 
opgenomen van het aandeel leerlingen uit de minderheden in de school. De adviezen
zijn gekwantificeerd op basis van de zogeheten leerjarenladder.

De effecten in het model voor de adviezen in 1988 wijken sterk af van de modellen
voor 1994 en verder. Anders dan in de latere schooljaren zijn de effecten van de taal-
en rekenprestaties in 1988 niet significant, evenmin als de effecten van de herkomst-
variabelen. Dit suggereert dat de prestaties in 1988 nauwelijks een rol speelden bij de
advisering en dat leerlingen uit de minderheden vrijwel even hoge adviezen kregen als
autochtone leerlingen. Uit figuur 3.10 blijkt dat dit laatste niet juist kan zijn. De adviezen
van de leerlingen uit de minderheden zijn in 1988 wel onverklaarbaar hoog in verge-
lijking met de latere jaren, maar ze blijven toch nog ver achter bij de adviezen van de
autochtone leerlingen. 

Dat de schoolhoofden in 1988 bij de het opstellen van hun adviezen in het geheel
geen rekening zouden houden met de prestaties van de leerlingen is onaannemelijk.
Waarschijnlijk is er het volgende aan de hand. In eerdere analyses van de adviespraktijk
aan het einde van de jaren tachtig is gebleken dat de adviezen wel worden afgestemd
op de prestaties, maar dat daarbij voor leerlingen uit de minderheden en voor autochtone
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leerlingen verschillende waarden worden aangehouden. Bij eenzelfde prestatieniveau
kreeg een leerling uit minderheden bijna een heel schooltype hoger geadviseerd dan
een autochtone leerling. Uit tabel 3.11 kan vervolgens worden afgeleid dat de samen-
stelling van de leerlingbevolking op de scholen hier nog weer eens doorheen loopt, in
die zin dat de adviezen op scholen met een hoog aandeel minderheidsleerlingen lager
zijn dan op scholen met weinig of geen leerlingen uit de minderheden. Het is denkbaar
dat als gevolg van het een en het ander het verband tussen prestaties en advies voor
alle leerlingen tezamen zoek is geraakt. 

Tabel 3.8 Regressies van adviezen op leerling- en schoolkenmerken, naar schooljaar, 1988-1994 (multilevel regressie-

coëfficiënten en variantiecomponenten)

1988 1994 1996 1998

effecten
constante 4,80 –4,35 –4,61 –5,04
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko n.s. 0,55 0,48 0,33
Suriname/Antillen n.s. 0,33 0,38 n.s.
overige landen n.s. 0,61 0,46 0,40

opleiding ouders 0,07 0,35 0,42 0,32
prestaties in groep 8

taal n.s. 0,07 0,07 0,06
rekenen n.s. 0,10 0,10 0,12

% minderheidsleerlingen op school 
(0%–10% = ref. cat.)

10%–25% n.s. n.s. n.s. n.s.
25%–50% –0,48 n.s. n.s. n.s.
50%–75% –0,71 0,40 0,36 n.s.
75%–100% –0,66 0,77 0,63 0,44

variantiecomponenten
tussen scholen 0,27 0,28 0,26 0,31
tussen leerlingen 3,51 1,40 1,46 1,30

schoolcomponent % 7,2 16,9 14,9 19,4

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'94/'96/'98) SCP-bewerking

Vanaf 1994 zien de adviesmodellen er veel beter uit. De effecten van de prestaties
gedragen zich naar behoren: bij hogere prestaties krijgen de leerlingen een hoger
advies. Bij de leerlingen uit de minderheden is er nog steeds sprake van enige over-
advisering, maar over de jaren heen zit er een afnemende tendens in de mate van over-
advisering. Dat is in tabel 3.11 te zien aan het kleiner worden van de herkomsteffecten
op de adviezen bij controle voor de prestaties. Bij de Surinaamse/Antilliaanse is de
overadvisering in 1998 geheel verdwenen. Ook op schoolniveau is de overadvisering
afgenomen. In 1998 zijn alleen op scholen met de hoogste percentages allochtone
leerlingen de adviezen nog enigszins aan de hoge kant.
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De relatief hoge adviezen voor leerlingen uit de minderheden worden doorgaans gerecht-
vaardigd door een relativering van hun zwakke taalprestaties. Docenten constateren
vaak dat allochtone leerlingen ondanks zwakke scores op de Cito-taaltoets zich goed
in het Nederlands kunnen uitdrukken en dat zij de betekenis van teksten goed kunnen
vatten. En verder houden ze rekening met de progressie die de leerlingen maken. Die
komt bij een eenmalige toetsafname niet zo goed uit de verf.
De prestaties op taaltoetsen van leerlingen uit de minderheden zouden dus een vertekend
beeld geven van hun werkelijke capaciteiten. Dat zou komen doordat in de taaltoetsen
de vormaspecten van het Nederlands naar het oordeel van de docenten een te zwaar
gewicht hebben. Voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, lukt
het zonder grote extra inspanning niet deze vormaspecten, dat wil zeggen het gebruik
van de juiste woord- en zinsvormen, op een vergelijkbaar niveau onder de knie te krijgen
als moedertaalsprekers. Wanneer het onderwijs zich hierop zou richten, zou er te veel
tijd moeten worden besteed aan het taalonderwijs en dit zou ten koste kunnen gaan
van andere leerdomeinen. 
Bij het vaststellen van het advies leidt dit ertoe dat in de beoordeling van de vorderingen
van leerlingen uit de minderheden de prestaties op andere leerdomeinen dan taal een
zwaarder gewicht krijgen (tabel 3.9). Het effect van rekenen is bij de minderheids-
groepen ongeveer twee keer zo groot is als het effect van taal. Bij de autochtone leer-
lingen is de verhouding tussen de gewichten van taal en rekenen 8:11. Het relatieve
gewicht van rekenen is bij leerlingen uit de minderheden dus ruim anderhalf keer zo
groot als bij autochtone leerlingen. Merk op dat het aandeel van de verschillen in de
adviezen dat wordt gebonden, door de prestaties bij leerlingen uit de minderheden niet
zo erg veel kleiner is dan bij autochtone leerlingen. Ook bij leerlingen uit de minder-
heden worden de adviezen dus afgestemd op de prestaties, maar de taalprestaties worden
daarbij minder zwaar meegewogen dan de rekenprestaties. Per saldo resulteert dit ook
in 1998 nog tot een zekere overadvisering.

Tabel 3.9 Effecten van taal- en rekenprestaties op adviezen, naar land van herkomst, 1998 (ongestandaardiseerde
effecten)

Turkije/Marokko Suriname/Antillen overige landen Nederland/gemengd

constante –2,69 –2,76 –2,98 –4,33
taal 0,05 0,06 0,06 0,08
rekenen 0,11 0,11 0,12 0,11

verklaarde variantie: R2 53,3 57,7 66 62,7

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Positieve ontwikkelingen op het breukpunt van basisonderwijs en voortgezet onderwijs
De gegevens over de Cito-eindtoets en de adviezen die in deze paragraaf zijn besproken,
maken duidelijk dat de leerlingen uit de minderheden aan het einde van het basisonderwijs
nog ver verwijderd zijn van het niveau van autochtone leerlingen. Kijkend naar de
ontwikkeling in de tijd vormen de resultaten op het breukpunt van basis- en voortgezet
onderwijs echter een bevestiging van de positieve tendensen die eerder in dit hoofd-
stuk zijn gesignaleerd. De scores van de leerlingen uit de minderheden op de Cito-
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eindtoets zijn in de jaren negentig geleidelijk aan verbeterd. De achterstand op de
eindtoets ten opzichte de autochtone leerlingen is tussen 1994 en 1996 met ongeveer
een derde verminderd.
Positieve ontwikkelingen zijn er ook bij de advisering voor de keuze van een schooltype
in het voortgezet onderwijs. De adviezen lopen steeds beter in de pas met de prestaties,
en de overadvisering is afgenomen. Het aandeel havoplus-adviezen onder de leerlingen
uit de minderheden beweegt zich in een stijgende lijn. 

3.8 De werkwijze in de klas en de organisatorische condities op basisscholen

Effectief achterstandsonderwijs
In de voorgaand paragrafen zijn positieve ontwikkelingen in de prestaties van leerlingen
uit de minderheden in het basisonderwijs vastgesteld. Hoe gunstig de ontwikkelingen
ook zijn, ze nemen niet weg dat ook in de meest recente leerlingencohorten de leerlingen
uit de minderheden nog steeds te kampen hebben met aanzienlijk prestatieachterstanden.
Op verschillende manieren wordt geprobeerd daar iets aan te doen: leerlingen krijgen
voorschoolse programma's ter stimulering van hun cognitieve ontwikkeling, scholen
ondernemen activiteiten om ouders meer bij het onderwijs te betrekken, in brede
buurtscholen worden welzijnsactiviteiten voor de leerlingen georganiseerd en wordt
via schoolmaatschappelijk werk geprobeerd de sociale omgeving van de leerlingen te
verbeteren, leerlingen met een anderstalig thuismilieu krijgen extra onderwijs in het
Nederlands. De belangrijkste schoolgebonden determinanten van de prestaties zitten
echter in de primaire onderwijsleerprocessen in de klas. Gebleken is dat bij leerlingen
uit achterstandsgroepen een sterk gestructureerde manier van lesgeven, met een nadruk
op de kernvakken, waarbij de vorderingen van de leerlingen systematisch worden
gevolgd en waarbij opgelopen achterstanden snel worden bijgewerkt de beste resultaten
opleveren (Slavin en Madden 1989; Chall 2000). Deze werkwijze wordt hier verder
aangeduid als effectief achterstandsonderwijs.
Effectief achterstandsonderwijs als ideaaltype heeft als tegenpool leerlinggericht
onderwijs dat uitgaat van en aansluit bij de behoeften van de leerlingen (Chall 2000).
Kenmerkend voor dit onderwijs is de neiging tot steeds verdergaande individualisering
en onderwijs op maat. Bij leerlinggericht onderwijs staat niet het leerresultaat in termen
van kennis en vaardigheden op de eerste plaats, maar de leerervaringen die de leerling
opdoet.

Vanwege de nog steeds bestaande prestatieachterstanden van leerlingen uit de minder-
heden is de vraag relevant in hoeverre het onderwijs dat deze leerlingen op de basis-
school krijgen, beantwoordt aan de kenmerken van effectief achterstandsonderwijs.
Het is niet zo gemakkelijk een goed beeld te verkrijgen van de werkwijze in scholen
en klassen. In de Prima-onderzoeken zijn vragen over de werkwijze gesteld aan de
leerkrachten van de groepen 4, 6 en 8, maar het Prima-onderzoek is niet specifiek
gericht op vragen rond effectief achterstandsonderwijs. Toch kunnen enkele van de
vragen die aan de aan de docenten zijn gesteld hiermee in verband worden gebracht.
Ze gaan over de tijd die wordt besteed aan de kernvakken, over het geven van huiswerk,
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het registreren en toetsen van vorderingen, het hanteren van minimumdoelen, het aan-
bieden van herhalingsstof voor zwakke leerlingen, het werken met een specifieke
methode voor het Nederlands als tweede taal en het inzetten van extra personeel voor
anderstalige leerlingen. 

Verschillende van de genoemde aspecten van de werkwijze in de klas hangen samen
met het aandeel leerlingen uit de minderheden in de schoolbevolking (tabel 3.10). 

Tabel 3.10 Werkwijze in groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs naar aandeel minderheidsleerlingen op school, 
1998 (gemiddelden en percentages)

0%–10% 10%–25% 25%–50% 50%–75% 75%–100%

tijd besteed aan (gemiddeld aantal minuten per week)
lezen (technisch en begrijpend 149 159 157 158 170
taal (schrijven, spreken, luisteren) 288 301 311 324 322
rekenen 278 284 300 304 293

geregeld huiswerk voor (%)
taal 62 66 70 69 78
rekenen 58 66 66 70 75

vorderingen registeren, gemiddelde (1 = niet,..., 4 = 5 keer of meer per jr.)
technisch lezen 2,7 2,8 3,0 2,9 2,9
begrijpend lezen 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0
woordenschat 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6
spelling 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4
taal (overig) 2,9 3,1 3,0 2,9 3,1
rekenen 3,4 3,5 3,4 3,4 3,6
totaal 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1

toetsfrequentie, gemiddelde (1 = niet,..., 4 = 5 keer of meer per jr.)
totaal 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6

minimumdoelen (% vastgesteld)
technisch lezen 47 46 57 49 52
begrijpend lezen 43 42 49 44 47
taal 62 64 66 57 60
rekenen 68 71 72 72 70

werken met herhalingsstof voor zwakke leerlingen (%)
begrijpend lezen 39 44 41 35 47
taal 66 66 65 58 54
rekenen 80 84 78 70 75

onderwijs in het Nederlands als tweede taal (%)
met een specifieke methode 6 15 42 49 63
met extra personeel 3 6 15 18 20

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Meer tijd voor kernvakken op concentratiescholen
De tijd besteed aan de kernvakken kan worden beschouwd als een indicatie van het
belang dat aan deze vakken wordt gehecht. Belangrijker is echter dat vergroting van
de hoeveelheid tijd die aan deze vakken wordt besteed de leerlingen die minder vaardig
zijn in het verwerken van de leerstof in de gelegenheid stelt daar wat langer over te
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doen. De tijd die door leerlingen aan een taak wordt besteed, bepaalt namelijk in hoge
mate het resultaat. Een geringere verwerkingsvaardigheid of een aanvangsachterstand
kunnen binnen zekere grenzen worden gecompenseerd door een verlenging van de
leertijd. 
Uit tabel 3.10 blijkt dat scholen met een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden
van dit principe gebruikmaken. De tijd besteed aan lezen, taal en rekenen ligt op scholen
met de hoogste concentratie minderheidsleerlingen wekelijks zo'n 20 minuten tot een
halfuur hoger dan op scholen met weinig of geen minderheidsleerlingen.
Een andere mogelijkheid om de leertijd op te rekken, is het geven van huiswerk. Ook
hiervan maken scholen met een hoge concentratie allochtone leerlingen meer gebruik.

Op de aspecten vorderingen registreren en toetsen, minimumdoelen stellen en werken
met herhalingsstof voor zwakke leerlingen is het verband met de concentratie minder-
heden op een school veel minder eenduidig. In de meeste gevallen is er geen noemens-
waardige samenhang. Alleen het registreren van vorderingen en het vergroten van de
Nederlandse woordenschat gebeurt op scholen met een hoge concentratie minderheids-
leerlingen duidelijk meer. Dit komt waarschijnlijk omdat juist op deze scholen het
woordenschatonderwijs in de afgelopen jaren meer expliciet een onderdeel van het
curriculum is geworden. Ook op het punt van het Nederlands als tweede taal onder-
scheiden de concentratiescholen zich. Ze werken veel vaker met een specifieke NT2-
methode en zetten vaker extra personeel in voor NT2-onderwijs. 

De inspectie over de werkwijze in klassen en scholen
De gegevens over de werkwijze in de klas in het Prima-bestand zijn verkregen door
middel van schriftelijk vragen aan docenten. Die vragen kunnen aanleiding geven tot
interpretatieproblemen en bovendien is het niet zeker dat de antwoorden die de docenten
geven, overeenkomen met wat zij in de klas feitelijk doen. Daarom is het nuttig om
ook naar andere bronnen van gegevens over de werkwijze in te klas te kijken. Een
betrekkelijk nieuwe en zeer aantrekkelijke bron vormen de gegevens uit het scholen-
toezicht van de Inspectie van het onderwijs. In het scholentoezicht wil de inspectie
een beeld geven van het functioneren van een school op een groot aantal aspecten die
van belang zijn voor de deugdelijkheid van het onderwijs.
De inspectie heeft voor het scholentoezicht een uitgebreid systeem ontwikkeld van
standaarden op verschillende domeinen van het functioneren van een school: het leer-
stofaanbod, de leertijd, het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen, de leerlingen-
zorg, de opbrengsten, de kwaliteitszorg, professionalisering van het team, contacten
met de ouders, de inzet van middelen en de schooladministratie. De inspectiestandaarden
zijn te groeperen in drie hoofdcategorieën: de resultaten of de opbrengst van de school
in termen van leerprestaties, de kwaliteit van de primaire processen en de organisato-
rische condities op de school.
Of een school voldoet aan een standaard wordt beoordeeld op basis van een aantal
indicatoren. Over deze indicatoren verzamelen de inspecteurs gegevens bij de scholen.
Een belangrijk deel van de indicatorgegevens wordt verkregen door observatie van
lessen in de klas. Andere gegevens worden ontleend aan gesprekken met de schoolleiding
en aan het bestuderen van documenten uit de schooladministratie. 
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Van der Grift (2000) heeft laten zien dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen
de drie categorieën van indicatoren waar de inspectie mee werkt. De resultaten van de
leerlingen blijken beter te zijn naarmate de kwaliteit van de primaire processen in de
klas hoger is. Van de primaire processen zijn vooral verschillende aspecten van het
leerstofaanbod, het didactisch handelen en de leerlingenzorg van belang. De kwaliteit
van de primaire processen hangt vervolgens weer sterk samen met de organisatorische
condities waaronder de leerkrachten moeten werken. Belangrijkste aspecten daarvan
zijn: het interne kwaliteitssysteem van de school, de professionalisering van het team
en de gerichtheid op kwaliteit van de communicatie in het team. Wanneer de prestaties
van de leerlingen te wensen overlaten, blijkt de schoolleiding geneigd meer werk te
maken van de organisatorische condities op de school.

Standaarden voor primaire processen in de klas
Hier gaat de belangstelling in de eerste plaats uit naar de betekenis van de indicatoren
voor het onderwijs aan leerlingen uit de minderheden. Net zoals bij de Prima-gegevens
zijn ook de gegevens over die standaarden van de inspectie die het meest relevant zijn
voor de onderwijsresultaten in verband gebracht met het aandeel leerlingen uit de
minderheden op de scholen. Kijken we eerst naar de indicatoren voor de primaire 
processen in de klas (tabel 3.11).

Tabel 3.11 Primaire onderwijsleerprocessen in het basisonderwijs, naar aandeel leerlingen uit de minderheden op
school, 1998/'99/'00 (aandeel scholen dat voldoet aan de standaard, in procenten)

0-%10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

klassenorganisatie is doelmatig 97 96 97 97 94
instructie en verwerking zijn helder en goed gestructureerd 93 92 93 89 81
leraren bevorderen actieve betrokkenheid van leerlingen 77 76 76 65 59
leraren volgen systematisch de ontwikkeling van leerlingen 58 60 67 47 44
didactisch handelen is gericht op gebruik van leerstrategieën 56 56 54 36 38
Leerstofaanbod houdt rekening met verschillen tussen leerlingen 42 44 44 28 32
leraren stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften 

van leerlingen 36 40 41 31 22

Bron: Inspectie van het onderwijs (IST'98/'99/00) SCP-bewerking

Tussen de onderscheiden standaarden zijn er grote verschillen in de mate waarin de
scholen eraan voldoen. Zo zijn op vrijwel alle scholen de instructie en de verwerking
helder en goed gestructureerd. Ook de klassenorganisatie is op bijna alle scholen
doelmatig. Op deze standaarden is er ook weinig verschil tussen scholen met veel en
weinig leerlingen uit de minderheden. Het bevorderen van actieve betrokkenheid van
leerlingen, gerichtheid op leerstrategieën en het systematisch volgen van de ontwikkeling
van leerlingen is volgens de inspecteurs ook op een meerderheid van de scholen op
orde, maar scholen met veel leerlingen uit de minderheden komen hier duidelijk minder
aan toe. Dat geldt ook voor de twee standaarden die verwijzen naar differentiatie in de
klas: het werken met een leerstofaanbod dat rekening houdt met verschillen tussen leer-
lingen en het afstemmen van het handelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Aan
deze twee standaarden voldoet echter überhaupt maar een minderheid van de scholen.
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Bij het beoordelen van de inspectiegegevens moet men er rekening mee houden dat op
scholen met een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden de neiging bestaat om
het onderwijs op een meer traditionele wijze in te richten (Driessen en Bezemer 1999).
Het onderwijs is hier meer klassikaal, met een stevig accent op orde en rust in de klas.
Zo'n werkwijze brengt met zich mee dat het onderwijs minder leerlinggericht is.
Differentiatie in het leerstofaanbod en het afstemmen van het handelen van de leerkracht
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen hebben daarbij geen prioriteit. 
De klassikale werkwijze bevat een aantal aspecten van de gestructureerde aanpak die
hiervoor is aangeduid als effectief achterstandsonderwijs. Wanneer een klassikale
werkwijze wordt gecombineerd met aanvullende instructie of herinstructie van leerlingen
die tekorten oplopen in de verwerking van de leerstof en wanneer bovendien het werken
met leerstrategieën op een gestructureerde wijze wordt aangepakt, dan zou dit de 
kwaliteit van de primaire processen op scholen met veel leerlingen uit de minderheden,
onder handhaving van de klassikale aanpak, ten goede kunnen komen. 

Organisatorische condities
Interne kwaliteitszorg, deskundigheidsbevordering van het team en een functionele
interne communicatie zijn aspecten van de organisatorische condities van scholen die
het sterkst samenhangen met effectieve primaire processen in de klas (Van der Grift
2000). Kwaliteitszorg houdt in dat een school systematisch de kwaliteit van het onderwijs
bewaakt en maatregelen neemt om die kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.
Bevordering van de deskundigheid wordt niet alleen gezien als een activiteit en een
gerichtheid van de schoolleiding, maar ook van de teamleden onderling. De interne
communicatie kan functioneel worden genoemd wanneer deze is gericht op de opti-
malisering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Tabel 3.12 Organisatorische condities in basisscholen, naar aandeel leerlingen uit de minderheden op school,
1998/'99/'00 (aandeel scholen dat voldoet aan de standaard, in procenten)

0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

school heeft functionele interne overlegstructuren 89 86 88 80 66
school werkt continue aan deskundigheidsbevordering van team 61 62 65 34 31
school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs 28 30 40 10 25

Bron: Inspectie van het onderwijs (IST'98/'99/00) SCP-bewerking

Het systematisch bewaken van kwaliteit van het onderwijs blijkt op het merendeel van
de scholen een zwak punt (tabel 3.12). Minder dan een derde van alle scholen voldoet
aan deze standaard. Er is geen systematisch verband met het aandeel leerlingen uit de
minderheden op school. Zo'n verband is er wel bij de andere twee standaarden voor de
organisatorische condities. Bij de standaard voor de interne communicatie springen de
scholen met de hoogste concentratie minderheidsleerlingen er in negatieve zin uit. Bij
de standaard voor professionalisering ligt het breukpunt bij 50% minderheidsleerlingen.
De deskundigheidsbevordering blijft op een relatief groot aantal scholen met meer dan
de helft leerlingen uit de minderheden achter bij de standaard.
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Ruimte voor verbetering op achterstandsscholen
De gegevens over de aard van het onderwijs en de organisatorische condities op scholen
met veel leerlingen uit de minderheden die in deze paragraaf zijn besproken, leveren
geen eenduidig beeld op. Effectief achterstandsonderwijs vraagt om een sterk gestructu-
reerde, docentgerichte, klassikale aanpak waarin prioriteit wordt gegeven aan de kern-
vakken, wordt toegewerkt naar duidelijke prestatiestandaarden en waarin opgelopen
achterstanden snel worden weggewerkt. De gegevens suggereren dat de concentratie-
scholen enkele elementen van effectief achterstandsonderwijs in praktijk brengen. Ze
besteden relatief veel tijd aan het onderwijs in de kernvakken en maken gebruik van
de mogelijkheid om de leertijd uit te breiden door het geven van huiswerk. In de aan-
bieding van de leerstof gaan ze gestructureerd te werk met een duidelijke lijn in het
aanbod. 
Op het punt van het wegwerken van achterstand in het verwerken van de leerstof zijn
er geen directe indicaties beschikbaar. De gegevens die er wel zijn, wekken de indruk
dat er hier ruimte is voor verbetering. Effectief achterstandsonderwijs vraagt om een
combinatie van een klassikale benadering en aanvullende instructie voor leerlingen die
achteropraken. Dit laatste vergt van de docent dat deze rekening houdt met verschillen
tussen leerlingen en het impliceert een zekere aanpassing van het didactisch handelen
aan de leerbehoeften van de leerlingen. Juist op deze punten komen de concentratie-
scholen niet goed uit de verf. Ook in de organisatorische condities die direct te maken
hebben met de kwaliteit van het onderwijs valt er juist op de concentratiescholen nog
het nodige te verbeteren.

Vergroting van de effectiviteit van het onderwijs door interventie 
Verdere vergroting van de effectiviteit van het onderwijs aan leerlingen uit de minder-
heden is nodig. Dit is in de eerste plaats te bereiken door verbetering van de primaire
processen in de klas in de richting van wat hiervoor effectief achterstandsonderwijs is
genoemd. Het houdt onder meer in dat docenten de leerstof en hun lessen leerstof
sterker structureren dan zij gewend zijn te doen. Dat wil zeggen dat ze vooraf de leer-
stofordening nauwkeurig vaststellen en daarbij zorgen voor een ordening van de
onderwerpen die is afgestemd op de hiërarchie van vaardigheden die voor de beheersing
van een leerdomein moet worden doorlopen.
In de lessen zelf vraagt het principe van structurering dat de docent vooraf duidelijk
maakt waar de les over gaat en wat het belang is van het te behandelen onderwerp. Zo
nodig wordt hierbij de kennis uit voorgaande lessen die nodig is voor het nieuwe
onderwerp nog even opgehaald. Vervolgens geeft de docent op een heldere en aan-
trekkelijke wijze instructie over het onderwerp van de les. Daarbij probeert hij door
vragen aan de leerlingen na te gaan of de leerlingen de instructie begrijpen. De volgende
stap in de les is de gezamenlijke oefening. Een of meer opgaven waarin de instructie-
stof is verwerkt, worden met de hele groep doorgenomen. Ten slotte maken de leerlingen
individueel of in groepjes nog een aantal opgaven voor de verwerking van de leerstof. 

Een elementair onderdeel van effectief achterstandsonderwijs is het geregeld toetsen
van de vorderingen van de leerlingen. Essentieel is daarbij dat de toetsing in dienst
staat van de planning van het leerstofaanbod en de instructie. Wanneer bij de toetsing
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blijkt dat leerlingen bepaalde leerstofonderdelen onvoldoende hebben verwerkt, dan
krijgen deze leerlingen aanvullende instructie en oefening. Dit is een van de lastigste
onderdelen van effectief achterstandsonderwijs omdat het veel vergt van het klassen-
management van de docent. Een hulpleerkracht kan hierbij goede diensten bewijzen.
Structurering resulteert niet vanzelf in kwalitatief goed onderwijs. Daarvoor is ook
nodig dat de docent de leerlingen weet te motiveren, erin slaagt hun aandacht vast te
houden en de rust en orde in de klas bewaart. 

Voor verbetering van de primaire processen in de hier aangegeven richting is het nodig
dat docenten zich de principes van effectief achterstandsonderwijs eigen maken en
zich bewust worden van hun manier van lesgeven. Als dit met een programmatische
aanpak kan worden gerealiseerd, dan kan zo'n programma een krachtig instrument
zijn voor verdere verbetering van de onderwijsprestaties van leerlingen uit de minder-
heden. Een deel van de activiteiten die zijn en worden opgezet voor het tegengaan van
onderwijsachterstand bevatten elementen van zo'n programma. Voorbeelden van een
integraal programma dat werkt volgens de principes van effectief achterstandsonderwijs
zijn er in de Verenigde Staten. Met bekendste ervan, het programma Succes for all
(Slavin 1996) zijn goede resultaten bereikt bij leerlingen uit achterstandsgroepen.
In ons land zijn de principes van effectief achterstandsonderwijs door het Rotterdamse
centrum voor educatieve dienstverlening verwerkt in een onderwijsverbeteringsproject
dat bekendstaat onder de naam kea. Kea staat voor kleinschalig experiment achterstands-
bestrijding. 

In kea zijn de principes van effectief achterstandsonderwijs uitgewerkt in de vorm van
handleidingen bij bestaande onderwijsmethoden. Voor bewustwording en bijsturing
van het gedrag in de klas worden lessen geobserveerd door een extern begeleider of
een medeleerkracht (intern begeleider) die de docent feedback geeft over zijn aanpak
in relatie tot de principes van effectief achterstandsonderwijs. 
De begeleiding duurt een schooljaar lang, zodat alle onderdelen van een jaargang een
keer de revue passeren. Het project is in 1991 gestart op vier scholen met een hoog
aandeel leerlingen uit de minderheden. In het eerste jaar is het onderwijs in groep 1
onder handen genomen. In elk volgend schooljaar is het project doorgeschoven naar
een hogere jaargroep. 

De vorderingen van de leerlingen in de klassen die aan kea hebben meegedaan, zijn
vastgesteld met methodeonafhankelijke toetsen. De meeste toetsen maken deel uit van
het Cito-leerlingvolgsysteem. De vorderingen van de leerlingen in het kea-jaar worden
vergeleken met de resultaten van leerlingen in het voorafgaande schooljaar. Van de
scholen die in 1991 in groep 1 met kea zijn gestart, zijn inmiddels resultaten gepubli-
ceerd tot en met groep 8 (Wolfgram 1999). De resultaten gaan over een groot aantal
groepen en er is een veelheid van vergelijkingen met voorafgaande jaargroepen waardoor
het moeilijk is zicht te krijgen op de precieze effecten van het project. 

Aangezien het er in kea uiteindelijk om gaat de resultaten van leerlingen aan het einde
van het basisonderwijs op een hoger niveau te krijgen, zijn vooral de effecten in groep 8
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relevant. De vorderingen van de leerlingen zijn vastgesteld met negen toetsen op drie
leerdomeinen: tekstbegrip (aanvankelijk lezen, begripsrelaties verwijsrelaties, woorden-
schat, leeswoordenschat en begrijpend lezen), tekststructuur (spelling, technisch lezen)
en rekenen (tempotest en toets rekenen/wiskunde Cito-lvs). Op de toetsen voor woorden-
schat en begripsrelaties scoorden de kea-leerlingen in groep 8 op alle vier scholen
hoger dan de leerlingen die in het jaar voor de invoering van kea op dezelfde scholen
in groep 8 zaten. Op drie van de vier scholen waren ook de scores voor begrijpend
lezen beter. Spelling, technisch lezen en de twee rekentoetsen werden op twee scholen
door de kea-leerlingen beter gemaakt, terwijl op de leeswoordenschat de kea-leerlingen
het er maar op één school beter vanaf brachten. 
Wanneer ook de resultaten in de andere jaargroepen erbij worden betrokken, dan zijn
de resultaten van kea-leerlingen in een duidelijke meerderheid van de gevallen beter
dan de resultaten van leerlingen die in het jaar voorafgaand aan het project in de over-
eenkomstige jaargroep zaten. In vergelijking met het landelijk gemiddelde doen de
kea-leerlingen het goed op spelling, technisch lezen en cijferen. Op woordenschat,
begrijpend lezen en rekenen/wiskunde blijven hun prestaties in de hogere jaargroepen
echter nog duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde. 

De kea-resultaten laten zien dat verhoging van de prestaties van leerlingen uit achter-
standsgroepen mogelijk is door toepassing van de principes van effectief achterstands-
onderwijs. Tegelijkertijd maken de resultaten duidelijk dat achterstand op sommige
leerdomeinen weerbarstiger is dan op ander domeinen. Progressie realiseren in de
hoger jaargroepen blijkt moeilijker dan in de lagere jaargroepen. Een eenjarige kwaliteits-
impuls voor het handelen van de leerkracht is waarschijnlijk ontoereikend. Een bena-
dering als toegepast in kea behoeft zelf ook revisie, verfijning en leren van fouten. 
Effectief achterstandsonderwijs vraagt om een voortdurende betrokkenheid van het
leerkrachtenteam bij het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de primaire
processen in de klas. Een project als kea zou er toe moeten leiden dat de scholen zelf
verdergaan met het toepassen van de principes van effectief achterstandsonderwijs en
dat interne begeleiders de functie van de externe begeleiding grotendeels overnemen.

3.9 Wat merken scholen van achterstandsbeleid?
De minder gunstige onderwijskansen van leerlingen uit maatschappelijke achterstands-
groepen zijn al sinds de jaren zeventig van de vorig eeuw voorwerp van overheidsbeleid.
Met het oog op de integratie van de minderheden is de overheid is er veel aan gelegen
de onderwijsprestaties en de schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheids-
groeperingen te verhogen. De ontwikkeling van dit beleid wordt in hoofdstuk 5 in
extenso besproken. Hier is van belang dat basisscholen als uit hoofde van het achter-
standsbeleid vanuit twee hoeken extra middelen krijgen. In de eerste plaats is er in de
toewijzing van personele middelen aan scholen een voorziening die inhoudt dat de
hoeveelheid personeel waar een school recht op heeft groter is naarmate er meer leer-
lingen uit achterstandsgroepen op die school zitten. In de tweede plaats kunnen scholen
met leerlingen uit achterstandsgroeperingen in het kader van het Gemeentelijk onder-
wijsachterstandenbeleid (goa) sinds 1998 van de gemeente extra middelen krijgen
voor het uitvoeren van projecten die zijn gericht op het tegengaan van achterstand.
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De extra middelen die scholen krijgen, hebben tot doel de materiële randvoorwaarden
voor het geven van onderwijs aan achterstandsleerlingen te verbeteren. Deze paragraaf
onderzoekt wat hiervan op de scholen is te merken en wat de scholen met de extra
middelen doen. Omdat scholen met een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden
voor een zwaardere taak staan, zijn de analyses in de eerste plaats gericht op verschillen
tussen scholen in samenhang het aandeel leerlingen uit de minderheden. 
Aangezien scholen niet alleen uit hoofde van het onderwijsachterstandenbeleid extra
middelen krijgen, maar ook ten gevolge van een aantal andere beleidsmaatregelen,
zoals de klassenverkleining in de onderbouw, Weer Samen Naar School, Onderwijs in
Allochtone Levende talen, wordt ook de aanwending van deze middelen in de
beschouwing betrokken.

Directeuren zijn beter op de hoogte 
In het eerste onderzoek naar het functioneren van het onderwijsvoorrangsbeleid, de
voorloper van het goa, dat in 1988 plaatsvond, bleek dat een groot deel van de school-
directeuren niet wist of de school extra middelen voor achterstandsleerlingen kreeg
(Tesser et al. 1989). Dat kwam onder andere doordat bij de toekenning van middelen
de opslag voor achterstandsleerlingen niet afzonderlijk werd gespecificeerd. Dit is nu
veranderd. Scholen krijgen duidelijk aangegeven welk deel van hun jaarlijkse personeels-
formatie regulier is en wat ze daarbovenop extra krijgen voor hun achterstandsleerlingen.
Uit de gegevens van Prima'98 blijkt dan ook dat er nu vrijwel geen directeuren meer
zijn die niet weten of zij extra middelen krijgen. Dit komt alleen op scholen met geen
of vrijwel geen achterstandsleerlingen nog sporadisch voor. 

Naast de extra formatie kunnen achterstandsscholen uit hoofde van het goa ook extra
middelen krijgen van de gemeenten en bovendien zijn er zoals gezegd ander vormen
van beleid waarmee extra middelen worden gegenereerd. Tabel 3.13 geeft een overzicht. 

Tabel 3.13 Extra formatie en middelen voor basisscholen anders dan via de opslag voor achterstandsleerlingen, naar
aandeel minderheidsleerlingen op school, 1998 (in procenten)

0%–10% 10%–25 % 25%–50 % 50%–75 % 75%–100%

gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (goa) 9 22 60 76 85
onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2 20 57 66 82
eerste opvang zij-instromers 1 2 8 14 18
overige middelen ten behoeve van vernieuwing 8 7 13 12 24
weer samen naar school (wsns) 87 80 80 83 76
ambulante begeleiding 25 22 13 34 23
eigen middelen schoolbestuur 18 18 5 19 11

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking

Goa- en oalt-middelen en ook de tegemoetkoming voor zij-instromers zijn expliciet
gerelateerd aan achterstandsbeleid. Van de scholen met een hoog aandeel leerlingen
uit de minderheden krijgt een groter deel dit soort extra middelen dan van de scholen
met minder doelgroepleerlingen. Twee van de overige bronnen hebben te maken met
aanwezigheid van leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden. Ook deze leerlingen
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hebben te kampen met prestatieachterstanden, maar deze staan los van de maatschap-
pelijke situatie van hun ouders. Concentratiescholen van leerlingen uit de minderheden
maken er in ongeveer gelijke mate gebruik van als scholen met weinig of geen minder-
heidsleerlingen. Dat geldt ook voor de eigen middelen van het schoolbestuur.
Bij de overige middelen voor vernieuwing is er weer wel een zeker verband met het
aandeel leerlingen uit de minderheden, maar het aantal scholen dat deze bron weet
aan te boren, is over het geheel genomen betrekkelijk klein.
Naast de extra middelen die in tabel 3.13 zijn opgesomd, krijgen de scholen ook nog
extra formatie voor het verkleinen van de klassen in de onderbouw. Scholen met veel
leerlingen uit de minderheden profiteren hiervan in gelijke mate als scholen met weinig
of geen minderheidsleerlingen. 

Middelen niet alleen voor klassenverkleining
In eerdere onderzoeken is herhaaldelijk vastgesteld dat veel basisscholen de extra achter-
standsmiddelen die zij krijgen, gebruiken voor het verkleinen van de groepsgrootte.
Deze aanwending hiervan is veelal gekritiseerd als weinig doelmatig. In hoofdstuk 2
is echter gebleken dat kleinere klassen voor leerlingen uit achterstandsgroepen toch
relevante voordelen kunnen hebben. Meer in het bijzonder gaan ze gepaard met meer
taakgerichte contacten tussen docent en leerlingen. Meer taakgerichte interactie gaat
over het algemeen gepaard met een beter leerresultaat.
Ook al is er wellicht een autonoom effect van een kleinere klassengrootte, toch is er
met de extra middelen waarschijnlijk meer te bereiken wanneer deze weloverwogen,
als onderdeel van een achterstandsbeleid op schoolniveau worden ingezet. Verkleining
van de groepen kan onderdeel van zo'n beleid zijn, waarbij de verkleining dan bijvoor-
beeld in verband wordt gebracht met het verruimen van de mogelijkheden om leerlingen
die op achterstand raken bij de verwerking van de leerstof bij te werken met extra
instructie of begeleiding. 

Hoe staat het volgens nieuwere gegevens met de aanwending van extra middelen voor
achterstandsbestrijding? Ook hier is Prima'98 de meest recente bron. Nog maar weinig
schoolhoofden zeggen in 1998 dat zij de achterstandsmiddelen uitsluitend gebruiken
om kleinere groepen te maken (tabel 3.14).

Tabel 3.14 Inzet van extra personeel ten behoeve van achterstandsleerlingen, naar aandeel minderheidsleerlingen 
op school, 1998 (in procenten)

gebruik van extra achterstandsformatie: 0%–25%a 25%–50% 50%–75% 75%–100%

(vrijwel) volledig voor groepsverkleining 27 18 6 7
deels voor groepsverkleining, deels voor specifieke activiteiten 47 56 76 74
(vrijwel) volledig voor specifieke activiteiten 26 27 18 19

a De categorieën 0-10% en 10-25% zijn hier samengevoegd vanwege te kleine aantallen scholen.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking
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Er is een zeker verband tussen de inzet van de middelen en de mate van concentratie
van de leerlingen uit de minderheden. Op concentratiescholen overheerst de gemengde
inzet. Een uitsluitend gebruik van de extra middelen voor groepsverkleining komt op
deze scholen vrijwel niet voor.
Van de scholen met weinig minderheidsleerlingen kiest een groter deel voor ofwel
groepverkleining of een specifiekere inzet. Deze scholen beschikken over minder extra
middelen en zijn, om volledige verdamping van het extra te voorkomen, waarschijnlijk
meer gedwongen tot een keuze.

Er zijn ook specifiekere gegevens over de inzet van de extra middelen waar scholen over
beschikken. Dit betreft het totaal van de opslagen die scholen vanwege verschillende
beleidsmaatregelen krijgen bovenop hun reguliere middelen (tabel 3.15). Aan school-
directeuren is gevraagd waarvoor zij deze middelen gebruiken. Als een klein of aan-
zienlijk deel van de middelen voor een bepaald doel is gebruikt, dan is dit gerekend
als gebruik.

Tabel 3.15 Gebruik van extra formatie en middelen, naar aandeel leerlingen uit de minderheden, 1998 (in procenten)

0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

aanwendingen in samenhang met achterstanda

taalstimulering voor leerlingen uit achterstandsgroepen 13 30 64 78 71
Nederlands als tweede taal 0 26 55 62 68
leermiddelen voor leerlingen uit achterstandsgroepen 23 36 58 68 64
ontwikkelen van taalbeleid 14 19 45 82 64
contacten met ouders van achterstandsleerlingen 8 11 33 49 61
contacten met andere goa-scholen 11 12 46 58 60
oudercontacten algemeen 10 8 24 42 52
extra voorzieningen voor achterstandsleerlingen 2 3 29 37 53
dubbele bezetting lees-,taal-, rekenlessen 14 20 28 37 37

aanwendingen in samenhang met zorgleerlingen
ontwikkelen leerlingvolgsysteem 53 48 64 75 68
interne begeleiding 61 58 70 80 64
contacten met andere scholen t.b.v. wsns 50 44 57 65 61
leermiddelen voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen 34 30 45 53 55
nascholing voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen 23 18 21 38 50
coördinatie leerlingenzorg 45 42 61 72 48
ambulante begeleiding 23 19 17 37 32

aanwendingen in samenhang met achterstand én zorgleerlingen
remedial teaching 52 48 62 65 69
nascholing voor achterstandsleerlingen 0 10 17 25 37
extra voorzieningen voor zorgleerlingen 8 3 11 13 24

a Hoofdcategorieën onderscheiden op basis van principale componentenanalyse.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'98) SCP-bewerking
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Op basis van principale componentenanalyse zijn in het gebruik van de extra formatie
en middelen twee clusters onderscheiden: gebruik in samenhang met achterstand en
gebruik in samenhang met zorgleerlingen. De achterstandsfactor hangt ook samen met
de beschikbaarheid van achterstandsformatie op de school en met het gecombineerde
gebruik daarvan voor groepsverkleining en specifieke activiteiten. De zorgfactor is
gerelateerd aan de beschikbaarheid van wsns-formatie. Op scholen met een hoge con-
centratie van leerlingen uit de minderheden worden extra formatiemiddelen veel meer
ingezet voor activiteiten ten behoeve van leerlingen uit de doelgroepen van het achter-
standsbeleid dan op scholen met een laag aandeel minderheidsleerlingen. Een meer-
derheid van de scholen met meer dan 50% leerlingen uit de minderheden gebruikt de
middelen voor taalstimulering, het onderwijs in het Nederlands als tweede taal, specifieke
leermiddelen voor leerlingen uit achterstandsgroepen, voor contacten met de ouders van
de leerlingen en voor contacten met ander goa-scholen. Ze gebruiken de extra middelen
ook veel vaker om in de taal- en rekenlessen een dubbele bezetting te realiseren, maar
deze toepassing blijft toch beperkt tot niet veel meer dan een derde van de concentratie-
scholen. 
Het gebruik van extra formatie voor zorgtoepassingen vertoont een heel ander patroon.
Ook deze toepassingen komen op scholen met een hoge concentratie minderheidsleer-
lingen veel voor, maar de scholen met weinig of geen leerlingen uit de minderheden
doen hierin maar weinig onder voor de concentratiescholen. Dit geldt vooral voor het
gebruik extra middelen voor de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem, interne
begeleiding, de coördinatie van leerlingenzorg en ook voor remedial teaching.

Weinig samenhang met prestaties
De toekenning van extra middelen aan scholen ter verbetering van de prestaties van
leerlingen uit achterstandsgroepen brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Alleen al
daarom is er altijd veel belangstelling voor de ultieme vraag: helpt het? Op basis van
de gegevens die in dit hoofdstuk zijn behandeld, is deze vraag niet te beantwoorden.
De beste benadering ervan die hier mogelijk is, bestaat uit het analyseren van samen-
hangen tussen de leerwinst die leerlingen boeken en de beschikbaarheid en toepassing
van extra middelen in een multilevel model. Die analyses zijn uitgevoerd voor de leer-
winst in taal en rekenen die de leerlingen boeken tussen groep 6 en groep 8. In de
modellen zijn op leerlingniveau gegevens opgenomen over de etnische herkomst van
de leerlingen, hun geslacht en de opleiding van de ouders. Op schoolniveau zijn effecten
opgenomen van het aandeel allochtone leerlingen en van de twee hiervoor besproken
clusters in de beschikbaarheid en het gebruik van extra middelen (tabel 3.16).

De twee clusters hangen niet samen met de taalwinst. Er is een zwak positief verband
tussen het achterstandscluster en de rekenwinst, maar dit is net niet significant. Scholen
die extra formatie voor achterstandsleerlingen krijgen en deze gebruiken voor groeps-
verkleining, gecombineerd met specifieke maatregelen voor deze leerlingen, lijken
wat meer leerwinst te boeken bij rekenen.
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Tabel 3.16 Regressies van leerwinst tussen groep 6 en groep 8 op leerling- en schoolkenmerken, 1998-1994 
(multilevel regressiecoëfficiënten en variantiecomponenten, schattingsfouten tussen haakjes)

taal rekenen

effecten
constante 43,5 (2,1) 77,3 (1,9)
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije/Marokko –1,8 (1,8) 6,7 (1,7)
Suriname/Antillen –3,4 (2,7) –0,2 (2,4)
overige landen 0,1 (2,1) 3,3 (1,8)

opleiding ouders 0,1 (0,6) –0,4 (0,5)
geslacht (jongens = ref. cat.)

meisje –3,6 (0,9) 2,2 (0,8)

% allochtone ll'n op school (0%–10% = ref. cat.)
10%–25% 1,1 (1,7) 0,9 (2,0)
25%–50% –0,4 (2,4) 0,3 (2,5)
50%–75% 0,7 (2,8) –0,2 (3,0)
75%–100% 1,4 (3,1) 2,5 (3,2)

gebruik extra middelen
voor achterstandsleerlingen 0,6 (1,0) 1,9 (1,1)
voor zorgleerlingen 0,6 (0,6) –0,2 (0,7)

variantiecomponenten
tussen scholen 40,2 (8,4) 74,6 (10,6)
tussen leerlingen 889,4 (19,4) 693,6 (15,2)

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'98) SCP-bewerking

3.10 Conclusies: positieve prestatieontwikkeling, maar nog steeds achterstand
De prestaties in groep 4, 6 en 8 van de leerlingen uit de verschillende herkomst-
groeperingen die in dit hoofdstuk zijn geanalyseerd, lopen sterk uiteen. In taal vormen
autochtone leerlingen en leerlingen met ouders van gemengde herkomst de best 
presterende groep. Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen blijven daar het
verst bij achter. Surinaamse en overige allochtone leerlingen nemen een middenpositie
in. In leerjaren bedraagt de achterstand in groep 8 van de slechtst presterende groep,
de Turkse leerlingen, ruim twee jaar. 
De driedeling van de herkomstgroepen is bij rekenen niet terug te vinden. Bij rekenen
zijn eigenlijk alleen de prestaties van de autochtone leerlingen en de leerlingen van
gemengde ouders duidelijk beter dan die van de overige herkomstgroepen. Tussen
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en overige allochtone leerlingen zijn de prestatie-
verschillen betrekkelijk gering. De achterstand van de leerlingen uit de vier grootste
minderheidsgroeperingen is bij rekenen ook veel kleiner dan bij taal. In groep 8 liggen
de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen in rekenen een klein halfjaar achter
op de autochtone leerlingen. 

De achterstand van de leerlingen uit de minderheden kan voor een belangrijk deel
worden toegeschreven aan het lage opleidingsniveau van hun ouders. Dit geldt voor
Turkse en Marokkaanse leerlingen overigens in sterkere mate dan voor Surinaamse en
Antilliaanse leerlingen. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen verklaart het lage
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opleidingsniveau van de ouders ongeveer een derde deel van hun prestatieachterstand
in taal. De veel geringere prestatieachterstand in rekenen, kan volledig worden toe-
geschreven aan het lagere opleidingsniveau van de ouders. Bij een gelijke opleiding
van de ouders zijn de rekenprestaties van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in
groep 8 niet lager dan de prestaties van de autochtone leerlingen. 
Een tweede belangrijke bron van prestatieverschillen zijn de scholen. Ook wanneer
rekening wordt gehouden met verschillen in herkomst en het opleidingsniveau van de
ouders is tussen de 15% best presterende scholen en onderste 15% een prestatieverschil
van om en nabij een leerjaar. De zwarte school levert echter maar een bescheiden bij-
drage aan de tussenschoolse prestatieverschillen. Op scholen met meer dan 50% minder-
heidsleerlingen zijn de taalprestaties substantieel lager, maar de rekenprestaties op
scholen met meer dan 75% allochtone leerlingen zijn van gelijk niveau als op volledig
witte scholen. Minder dan 5% van de tussenschoolse verschillen in rekenprestaties is
geassocieerd met de 'zwartheid' van de school. Bij taal is dit minder dan 10%. 

De prestatieachterstand van de leerlingen uit de minderheden is niet in alle leerjaren
even groot. Bij rekenen is de achterstand in groep 8 kleiner dan in groep 6 en daar is
de achterstand weer kleiner dan in groep 4. Het gangbare beeld is dat de leerlingen uit
de minderheden in de loop van het basisonderwijs steeds verder achteropraken. De
prestatieverschillen tussen de leerjaren suggereren echter het tegenovergestelde. Het lijkt
erop dat de achterstand kleiner wordt. Longitudinale analyse van de prestaties van
leerlingen die in 1994 in groep 4 zaten, bevestigt dit. De verschillen in taal- en reken-
prestaties tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen worden in de
loop van het basisonderwijs kleiner. Leerlingen uit de minderheden boeken van groep
4 naar groep 8 meer leerwinst dan autochtone leerlingen. De extra leerwinst is bij
rekenen groter dan bij taal. Bij rekenen wordt de meeste winst geboekt tussen groep 6
en groep 8, bij taal is er vooral winst van groep 4 naar groep 6. Op zwarte scholen is
de leerwinst even groot als op witte scholen. 

Integratie wordt graag voorgesteld als een proces dat lineair afhankelijk is van de tijd:
hoe langer migrantengroepen zich in een land hebben gevestigd, des te minder onder-
scheiden zij zich van de autochtone bevolking. Daarom is er ook veel belangstelling
voor de ontwikkeling van de schoolprestaties van opeenvolgende groepen leerlingen
uit de minderheden in de loop van de tijd. Vergelijking van de toetsresultaten in 1988,
1994 , 1996 en 1998 maakt duidelijk dat er beweging zit in de prestaties van de leer-
lingen uit de minderheden. Vooral in groep 8, aan het einde van het basisonderwijs, zit
er een stijgende lijn in de prestaties van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leer-
lingen. De positieve prestatieontwikkeling is het meest prominent bij de rekenprestaties.
Tussen 1988 en 1998 is de achterstand van Turkse leerlingen ten opzichte van de
autochtone leerlingen bijna gehalveerd. Wanneer deze ontwikkeling zich onveranderd
voortzet, dan zal de prestatieachterstand bij rekenen rond 2010 ongedaan zijn gemaakt.
Ook bij taal is er progressie, maar deze is minder sterk dan bij rekenen en bovendien
ligt het startpunt bij taal op een lager niveau. Bij taal boeken de Marokkaanse leerlingen
de meeste vooruitgang, maar als zij zich in het huidige tempo verder verbeteren, duurt
het toch nog tot 2020 voor zij het niveau van de autochtone leerlingen hebben bereikt.
De Turkse leerlingen doen er naar verwachting nog langer over, bovendien lijkt bij
hen de vooruitgang enigszins af te vlakken.
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Van de leerlingen uit de minderheden is een steeds groter deel in Nederland geboren en
het opleidingsniveau van de ouders beweegt zich in een stijgende lijn. Het is denkbaar
dat de vooruitgang van de leerlingen in de loop van de tijd hierop valt terug te voeren.
Het is denkbaar, maar de analyseresultaten vertellen iets anders. Ook als rekening
wordt gehouden met het opleidingsniveau van de ouders en het geboorteland van de
leerlingen is er onverminderd sprake van een positieve prestatietrend in de tijd. 
Daar komt nog iets bij. De geconstateerde vooruitgang betreft de prestaties in groep 8.
Kijken we naar de prestaties in groep 4 in de overeenkomstige jaren dan zit daar veel
minder ontwikkeling in. In hoofdstuk 2 is gebleken dat ook de prestaties in groep 2 in
de loop van de tijd min of meer constant zijn gebleven. In feite is de taalachterstand
waarmee de leerlingen uit de minderheden aan het basisonderwijs beginnen in 1998
nauwelijks geringer dan in 1988. Winst in de hogere groepen bij gelijkblijvende achter-
stand bij aanvang van het basisonderwijs impliceert dat de winst vooral op het conto
van de scholen moet worden geschreven. De resultaten suggereren dat basisscholen in
de loop van de tijd meer vat hebben gekregen op de prestaties van de leerlingen uit de
minderheden en nu beter dan in het verleden erin slagen om aanvangsachterstanden bij
deze leerlingen te verminderen.

De prestatievooruitgang komt ook tot uitdrukking in de scores van de leerlingen uit de
minderheden op de Cito-eindtoets. De eindtoetsscores van Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en overige allochtone leerlingen zijn tussen 1994 en 1998 substantieel
omhooggegaan. Aangezien in diezelfde periode de scores van de autochtone leerlingen
enigszins zijn gedaald, is de achterstand van de minderheidsgroepen op de eindtoets
substantieel verminderd. Bij Turkse en Marokkaanse leerlingen is het verschil met
ongeveer een derde afgenomen. De achterstand van de Surinaamse leerlingen is ruim
40% kleiner geworden en de overige allochtone leerlingen zijn meer dan de helft van
hun achterstand kwijtgeraakt. 

De hogere eindtoetsscores vertalen zich ook in hogere adviezen, maar de adviezen
zijn eigenlijk een verhaal apart. In het verleden is herhaaldelijk vastgesteld dat leerlingen
uit de minderheden bij gelijke prestaties een hoger advies krijgen dan autochtone leer-
lingen. Deze zogeheten overadvisering werkt voor sommige leerlingen positief uit,
maar over het geheel genomen zijn de effecten ervan niet gunstig. De overadvisering
leidt tot prestatieachterstand in het voortgezet onderwijs en dat heeft weer een overmaat
aan voortijdig school verlaten tot gevolg (zie hoofdstuk 4).
Waarschijnlijk mede door de overadvisering is eind jaren tachtig het verband tussen
prestaties en advies enigszins zoekgeraakt en kregen leerlingen uit de minderheden
adviezen die niet veel lager waren dan de adviezen van autochtone leerlingen. In loop
van de jaren negentig is dit veranderd. De adviezen zijn beter afgestemd op de prestaties
en de overadvisering neemt af. Bij Turkse en Marokkaanse leerlingen was er in 1998
nog steeds enige overadvisering, maar duidelijk minder dan in de voorgaande jaren.
Bij de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen was de overadvisering in 1998 verdwenen.
Tegelijkertijd bevindt het aandeel adviezen voor de hoogste schooltypen zich bij de
leerlingen uit de minderheden in een stijgende lijn. Hoge adviezen aan leerlingen uit
de minderheden worden mede mogelijk gemaakt doordat de docenten bij deze leerlingen
de taalprestaties minder zwaar laten meewegen dan de rekenprestaties. 
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De vooruitgang in prestaties van leerlingen uit de minderheden, ondanks een min of meer
gelijkblijvend beginniveau, en de betere afstemming van de adviezen op de prestaties
suggereren zoals gezegd dat de basisscholen zich langzaamaan beter hebben ingesteld
op de specifieke eisen die het onderwijs aan leerlingen uit de minderheden stelt. Effectief
achterstandsonderwijs vraagt van leerkrachten een sterke nadruk op de kernvakken van
het curriculum, een sterk gestructureerde aanpak van de leerstof, een gerichtheid op leer-
standaarden en op het toetsen van de vorderingen van leerlingen tegen die standaarden;
met zo nodig, indien de toetsuitslagen daartoe aanleiding geven, herinstructie en aan-
vullend onderwijs bij onvoldoende verwerking van de leerstof. 
Analyse van gegevens over de werkwijze in de klas wijst uit dat scholen met veel
minderheidsleerlingen zich enkele van de aspecten van effectief achterstandsonderwijs
expliciet hebben eigen gemaakt. Ze steken meer lestijd in de kernvakken en besteden
veel aandacht aan de structurering van de leerstof en de verzorging van de instructie.
Bovendien zorgen ze door doelmatig klassenmanagement voor een rustige en ordelijke
sfeer in de klas.
Voor werkelijk effectief achterstandsonderwijs is echter meer nodig. Vooral het bijwerken
van leerlingen op basis van toetsuitslagen vormt een essentieel element. Er zijn geen
aanwijzingen dat dit deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk op concentratiescholen.
Ook de organisatorische condities waaronder het team werkt, zijn een factor. Op een
belangrijk deel van de concentratiescholen lijkt er onvoldoende aandacht voor het bij-
houden en verbeteren van de kwaliteit van de primaire onderwijsprocessen. 
Valt hieraan iets te doen met interventie van buitenaf? Het Rotterdamse kea-project is
in ons land de meest vergaande poging om door middel van externe interventie effectief
achterstandsonderwijs te realiseren. Het project heeft aantoonbare resultaten, maar maakt
de hooggestemde verwachtingen nog niet geheel waar. Duidelijk is in ieder geval
geworden dat een eenmalige ondersteuningsimpuls niet voldoende is om effectief achter-
standsonderwijs in al zijn facetten van de grond te krijgen. Bovendien moet er voor de
meer complexe vaardigheden, met name op het gebied van het taalonderwijs nog het
nodige ontwikkelingswerk worden verzet. 

In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat er een sterk toegenomen aandacht is voor
achterstanden van leerlingen uit de minderheden in de voor- en vroegschoolse fase.
Als gevolg hiervan kan de indruk zijn ontstaan dat het probleem kan worden opgelost
door de aanvangsachterstand van leerlingen uit de minderheden weg te werken. Dit
veronderstelt dat bij gelijke aanvangsvaardigheden er geen achterstanden in de ver-
werking van de leerstof meer hoeven te ontstaan. De achterliggende gedachte is dat
aanvangsachterstanden van jaar tot jaar min of meer onveranderd worden doorgegeven.
Dit transmissiemodel van achterstand geeft de werkelijkheid echter maar ten dele
weer. Naast transmissie van achterstand vindt er in elk schooljaar ook een hernieuwde
productie van achterstand plaats. Als gevolg hiervan is binnen de schoolloopbanen
van afzonderlijke leerlingen uit achterstandsgroepen een eenmalige prestatie-impuls
niet toereikend. Het terugdringen van aanvangsachterstand is noodzakelijk, maar niet
voldoende om achterstand aan het einde van de rit te voorkomen.
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Als gevolg van het overheidsbeleid krijgen scholen met veel leerlingen uit de minder-
heden extra middelen. In het verleden is geconstateerd dat veel scholen hiervan niet
op de hoogte waren en dat de middelen min of meer gedachteloos werden gebruikt
voor het verkleinen van de groepsgrootte. Zowel het een als het ander is veranderd.
Schooldirecties weten nu wel dat ze extra middelen krijgen voor de doelgroepleerlingen
op hun school en het overgrote deel van de scholen gebruikt de middelen deels voor
het verkleinen van de groepen en voor een ander deel voor specifieke activiteiten voor
de doelgroepleerlingen. In hoofdstuk 2 is gebleken dat groepsverkleining autonome
positieve effecten kan hebben voor leerlingen uit achterstandsgroepen door een toename
van de hoeveelheid taakgerichte interacties tussen leerlingen en docenten. 
Aanwending van extra middelen voor doelgroepleerlingen komt op scholen met veel
minderheidsleerlingen veel vaker voor dan op scholen met weinig doelgroepleerlingen.
Er is een zwak positief effect van het gebruik van extra middelen voor doelgroepleer-
lingen op de prestatiewinst in rekenen die leerlingen tussen groep 6 en groep 8 boeken.

De gemeentelijke betrokkenheid bij het onderwijsachterstandsbeleid krijgt in deze
rapportage bijzondere aandacht. Acht gemeenten hebben aan de rapportage meegewerkt.
Sinds 1998 hebben gemeenten tot taak de regie te voeren over de aanpak van onderwijs-
achterstand op de scholen. Gegevens over de vorderingen van de doelgroepleerlingen in
het basisonderwijs kunnen hierbij op verschillende manieren een rol spelen. Ze kunnen
de gemeenten aanknopingspunten bieden voor de probleemanalyse en de prioriteits-
stelling die idealiter vooraf dient te gaan aan de vorming van een beleidsplan. Informatie
over vorderingen kan ook relevant zijn voor het traceren van beleidseffecten. Van de
gemeenten wordt daarom verwacht dat zij de vorderingen van de leerlingen uit de
doelgroepen volgen. Het ministerie van OCenW heeft hiervoor in samenspraak met de
vier grootste gemeenten en de G21 een zogeheten kernmonitor opgesteld.
Het volgen van leerresultaten is een complexe opgave. Er moeten keuzen worden
gemaakt ten aanzien van de onderwerpen en er moet een logistiek worden opgezet
voor het verkrijgen en verwerken van de gegevens. Daar komt bij dat het opzetten van
een monitor nog iets anders is dan het onderhouden ervan. Dit neemt niet weg dat de
acht gemeenten die aan deze monitor hebben meegewerkt zich met veel inzet, zij het
met wisselend succes, op het onderwerp monitoring hebben gestort. In die gemeenten
waar een eerste proeve van een monitor daadwerkelijk is geproduceerd, is dit gebeurd
door inschakeling van een extern bureau. Voor de meeste gemeenten moet er nog een
lange weg worden afgelegd voordat een onderwijsmonitor daadwerkelijk kan gaan
functioneren als instrument in een onderwijsachterstandsbeleid. Het is de vraag of dit
niet een opgave is die de draagkracht van het merendeel van de gemeenten eigenlijk te
boven gaat en of de gemeenten bij het bepalen van hun prioriteiten niet beter kunnen
aansluiten bij analyses en resultaten van landelijk onderzoek. Daaruit valt immers ook
af te leiden dat de gemeenten geen specifieke component in de schoolresultaten van
leerlingen uit de minderheden vormen. 
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4 NA HET BASISONDERWIJS

Na het basisonderwijs staan de leerlingen voor de keuze van een schooltype in het
voortgezet onderwijs. De schoolkeuze na de basisschool is voor een groot deel bepalend
voor de verdere schoolloopbaan. Globaal genomen zijn er sinds de introductie van het
vmbo in de eerste fase van het voortgezet onderwijs twee naar niveau onderscheiden
en van elkaar gescheiden stromen: vmbo en havo/vwo. Het belangrijkste onderscheid
tussen de stromen is sinds de invoering van de basisvorming niet langere gelegen in
de vakken die worden onderwezen. De stromen onderscheiden zich in de eerste plaats
in de diepgang, het abstractieniveau en de complexiteit van de behandelde leerstof.
Het onderscheid tussen de stromen is dus vooral een onderscheid in niveau en daarmee
ook een onderscheid in prestige. De verschillende schooltypen vormen een duidelijke
prestigeladder met het vwo bovenaan en het praktijkonderwijs van het vmbo aan de
onderkant. 
De keuze voor een schooltype in het voortgezet onderwijs is niet geheel vrij. De vorde-
ringen in de kernvakken van het basisonderwijs en het advies van het hoofd van de
basisschool zijn in hoge mate bepalend. Bij een laag prestatieniveau in het basisonderwijs
komt een keuze op havo/vwo-niveau eenvoudigweg niet in aanmerking. Bij een hoog
prestatieniveau kiezen vrijwel alle leerlingen het vwo. Maar tussen deze twee uitersten
zijn de demarcatielijnen minder scherp.

De verschillen in prestige ontlenen de verschillende schooltypen vooral aan het uitzicht
dat ze de leerlingen na afsluiting bieden. Het praktijkonderwijs, de laagste leerweg van
het vmbo, geeft directe aansluiting op de arbeidsmarkt. De basisberoepsgerichte leerweg
sluit aan op de lagere niveaus (niveau 1 en 2) van het mbo. De kaderberoepsgerichte
leerweg en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo, die te beschouwen
zijn als de lower middle class van de opleidingshiërarchie, maken een overgang naar
de hogere opleidingsniveaus (niveau 3 en 4) in het mbo mogelijk. De theoretische
leerweg geeft bovendien toegang tot het havo. De meest prestigieuze schooltypen van
het voortgezet onderwijs, het havo en vwo openen de weg naar tot het hbo en het
wetenschappelijk onderwijs. 
Door hun aansluiting op verschillende typen en niveaus van vervolgonderwijs zijn de
twee stromen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs niet alleen bepalend voor
de verdere loopbaan van leerlingen in het onderwijs, maar leggen ze ook voor een
groot deel de beroeps- en carrièreperspectieven vast. Dit geldt niet zozeer voor de
inhoudelijke werkvelden waarop de leerlingen zich in de toekomst kunnen bewegen,
maar wel voor het niveau waarop beroepsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd. Het
beroepsniveau is vervolgens weer verbonden met maatschappelijk prestige en daarmee
met de sociale laag waartoe men zich mag rekenen.
De toekomstige verdeling van de minderheden over de sociale lagen van de Nederlandse
samenleving kan dus voor een belangrijk deel worden afgelezen uit hun positie in het
voortgezet onderwijs. Wanneer integratie wordt opgevat als een evenredige verdeling
van groeperingen over maatschappelijke posities, dan zijn de resultaten van de leerlingen
uit de minderheden in het voortgezet onderwijs hiervoor doorslaggevend. Afgezien
natuurlijk van de externe invloed die uitgaat van voortgezette immigratie.
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Dit hoofdstuk analyseert hoe het de leerlingen uit de minderheden na het basisonderwijs
vergaat. Ook dit is in de SCP-minderhedenrapportage van 1999 al uitvoerig gedaan.
Toch is dit hoofdstuk geen herhaling van de zetten uit de voorgaande rapportage. Ook
over het voortgezet onderwijs zijn inmiddels nieuwe gegevens beschikbaar gekomen
en het is denkbaar dat deze net zoals in het basisonderwijs leiden tot bijstelling van
gangbare opvattingen over de positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs.
De gemeentelijke invalshoek ontbreekt ook in dit hoofdstuk niet, maar gemeenten
profileren zich ten opzichte van het voortgezet onderwijs in mindere mate dan in het
basisonderwijs. Vanuit hun betrokkenheid bij het achterstandsbeleid is er vanuit
gemeenten in ieder geval belangstelling voor gegevens over de doorstroming van leer-
lingen uit achterstandsgroepen naar de verschillende schooltypen in het voortgezet
onderwijs en voor hun examenresultaten. Vervolgens hebben de gemeenten taken bij
het terugdringen van het voortijdig school verlaten, het spijbelen en het voorkomen
van het marginaliseren van schoolgaande jongeren in het kader van het jeugdbeleid.
Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat dit type problemen zich concentreert in het
vmbo en daarom richten gemeenten zich vooral op deze sector.
Het is denkbaar dat de betrokkenheid van gemeenten bij scholen voor voortgezet
onderwijs onder invloed van het Onderwijskansenplan sterker wordt. Het onderwijs-
kansenbeleid is een initiatief van staatssecretaris Adelmund. Het is een intensivering
van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en het heeft tot doel de kwaliteit
van het onderwijs op scholen met een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden te
verhogen. Het onderwijskansenbeleid is niet alleen gericht op basisscholen, maar ook
op scholen voor voortgezet onderwijs. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de merites en de
voortgang van het onderwijskansenbeleid.

De belangrijkste nieuwe bronnen waaruit in dit hoofdstuk wordt geput, bestaan uit
onderzoeken van het CBS naar de schoolloopbanen van leerlingen in het voortgezet
onderwijs. Het hoofdstuk over het voortgezet onderwijs in de minderhedenrapportage
van 1999 is voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens uit het CBS-cohortonder-
zoek waarin leerlingen zijn gevolgd die in 1993 met voortgezet onderwijs zijn begonnen:
de Voortgezetonderwijscohort leerlingen 1993, kortweg vocl'93. 
In de rapportage van 1999 zijn de loopbanen van de leerlingen van vocl'93 tot in het
vijfde jaar na de start geanalyseerd. Inmiddels zijn er gegevens beschikbaar tot en met
het zevende jaar na de start. Ze worden in dit hoofdstuk gebruikt om het beeld van de
loopbanen van de leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs te com-
pleteren. Hierbij kan nu ook de doorstroming naar het mbo vrijwel volledig in beeld
komen. Voor de snelste leerlingen wordt de doorstroming naar het hbo en wetenschap-
pelijk onderwijs beschreven. Deze beschrijving wordt aangevuld met recente door-
stromingsgegevens van voortgezet onderwijs naar hbo en wetenschappelijk onderwijs
van de Inspectie van het onderwijs

In het schooljaar 1999/'00 is het CBS een nieuw onderzoek gestart naar de loopbanen
in het voortgezet onderwijs van bijna 20.000 leerlingen die in dat schooljaar in het
eerste leerjaar zaten: het vocl'99. Dit is de meest recente bron van gegevens over
schoolkeuzen en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs. In samenwerking met
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medewerkers van het CBS zijn ten behoeve van deze rapportage de schoolkeuzen van
de leerlingen uit de minderheden in de 1999-cohort geanalyseerd. Deze nieuwe gegevens
bieden ook de mogelijkheid om ontwikkelingen in de loop van de tijd te bestuderen.
De schoolkeuzen en de prestaties van de leerlingen uit de minderheden in 1999 worden
daarbij vergeleken met die van hun herkomstgenoten in 1993.
Op basis van de gegevens uit 1993 wordt in dit hoofdstuk speciale aandacht besteed aan
het voortijdig school verlaten door leerlingen uit de minderheden en aan hun examen-
resultaten. Voor dit laatste worden ook gegevens van de Inspectie van het onderwijs
gebruikt.

In de analyse van gegevens over de loopbanen van leerlingen na het basisonderwijs
die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, zijn, net als bij de analyse van de prestaties
in het basisonderwijs, de leerlingen ingedeeld naar herkomstgroepering op basis van
het geboorteland van beide ouders. Alleen wanneer beide ouders in het buitenland zijn
geboren, is de leerling tot een van de buitenlandse herkomstgroeperingen gerekend.
Leerlingen met naar geboorteland gemengde ouders zijn ingedeeld in een afzonderlijke
categorie 'gemengd'. 

4.1 Gevarieerde doorstroming
De introductie van het vmbo heeft de kaart waarop leerlingen hun weg door het
voortgezet onderwijs kunnen uitstippelen flink overhoop gegooid. Vbo en mavo zijn
formeel opgegaan in één gemeenschappelijk schooltype waarbinnen leerlingen kunnen
kiezen uit vier naar niveau onderscheiden leerwegen: praktijkonderwijs, de beroeps-
gerichte leerwegen (basis- en kaderberoepsgericht) en de gemengde en theoretische
leerweg. Het vmbo impliceert een samengaan van het vroegere vbo en het mavo. In
praktijk kwamen er in het schooljaar 1999/'00, het jaar waarin het vocl'99 is gehouden,
in het eerste leerjaar naast vmbo-klassen ook ivbo-, vbo- en mavo-klassen voor. In de
mavo-klassen wordt uitsluitend onderwijs gegeven op het niveau van de theoretische
leerweg van het vmbo. 
Door de invoering van het vmbo hebben de brede brugklassen waarin drie of meer
schooltypen zijn vertegenwoordigd sterk aan betekenis ingeboet. Ze zijn vervangen
door de smalle brugcombinaties mavo/havo en havo/vwo. Daarnaast is er de vwo-klas
als keuzemogelijkheid in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.
De mogelijkheden om in de brugperiode de definitieve keuze van een schooltype nog
enige tijd uit te stellen, zijn door deze ontwikkelingen verminderd. De brugklastypen
die nu beschikbaar zijn, beperken de mogelijke vervolgkeuzen.

De verspreiding van de leerlingen over de verschillende typen klassen in het eerste
leerjaar van het voortgezet onderwijs vertoont in 1999 een zeer gevarieerd beeld
(figuur 4.1). Vanwege hun lagere prestaties aan het einde van het basisonderwijs zit
van de Turkse en Marokkaanse leerlingen vanzelfsprekend een veel kleiner deel in een
havo/vwo- of vwo-klas dan van de autochtone leerlingen, toch zijn zij niet in sterke
mate geconcentreerd in de laagste schooltypen. 
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Van de Turkse leerlingen koos in 1999 iets meer dan 20% de hoogste twee klastypen.
Nog eens 20% zat in een mavo/havo-klas. De Marokkaanse leerlingen blijven hier iets
bij achter, maar ook van hen zat in 1999 bijna een derde in een mavo/havo klas of hoger.
De categoriale vwo-klas ligt nog enigszins buiten het bereik van de Turkse en Marok-
kaanse leerlingen. Aan de onderkant van de verdeling zijn de Turkse en Marokkaanse
leerlingen veel meer in vmbo-klassen te vinden dan in klassen voor ivbo of vbo.
Opvallend hoog is echter het aandeel ivbo-keuzen onder de Marokkaanse leerlingen. 

De deelnamepatronen van de Antilliaanse en de westerse allochtone leerlingen benaderen
iets meer het patroon van de Nederlandse leerlingen. Dit is in nog sterkere mate het
geval bij de Surinaamse en niet-westerse leerlingen en bij de leerlingen met ouders
van gemengde herkomst. De Surinaamse leerlingen blijven alleen nog iets achter in
hun keuze voor een categoriaal vwo, maar het aandeel havo/vwo-keuzen is onder de
Surinaamse leerlingen iets groter dan onder autochtone leerlingen. 
De leerlingen met ouders van gemengde herkomst maken over het geheel genomen de
hoogste brugklaskeuzen, hoger nog dan de autochtone leerlingen. Van deze leerlingen
heeft in 1999 44% een havo/vwo- of vwo-brugklas gekozen. 

In 1999 hogere keuzen dan in 1993
De herstructurering van de eerste fase van het voortgezet onderwijs belemmert enigszins
het zicht op de ontwikkeling van de schoolkeuzen in de loop van de tijd. Toch is er
door een zo veel mogelijk vergelijkbare indeling van eersteklastypen te maken, wel
een zeker beeld van te geven (figuur 4.2). 
Voor de vergelijking van de schoolkeuze in 1993 en 1999 is een beknopte indeling in

Bron: CBS/GION (vocl'99) SCP-bewerking
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vier typen brugklassen ontworpen. De ivbo-, vbo-, vbo/mavo- en vmbo-klassen zijn
ondergebracht in de één vbo/mavo-categorie. Het mavo vormt een afzonderlijke cate-
gorie, maar daarbij moet wel worden bedacht dat de klassen die in 1999 de aanduiding
mavo krijgen formeel de theoretische leerweg van het vmbo representeren. De categorie
mavo/havo omvat ook de brede brugklassen vbo/mavo/havo/vwo. Die zijn in 1999 echter
bijna allemaal verdwenen. De brede brugklassen mavo/havo/vwo die in 1999 ook vrijwel
zijn verdampt, zijn ondergebracht in de categorie mavo/havo. Brugklassen havo/vwo
vormen samen met categoriale vwo-klassen de categorie havo/vwo.

Er zijn aanzienlijke verschuivingen in de verdelingen van leerlingen over brugklastypen,
niet alleen bij de autochtone leerlingen, maar ook bij leerlingen uit de minderheden.
In vergelijking met 1993 kiezen in 1999 meer leerlingen voor de hogere brugklastypen.
Onder autochtone leerlingen is bijvoorbeeld het aandeel havo/vwo-keuzen toegenomen
van 35% naar 40%.
Het aandeel havo/vwo-keuzen is niet alleen onder autochtonen leerlingen toegenomen,
ook leerlingen uit de minderheden zijn in 1999 in grotere getale in vwo- en havo/vwo-
klassen te vinden. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen is de toename met iets
minder dan 5 procentpunten nog bescheiden, maar de Surinaamse en Antilliaanse
leerlingen maken een spectaculaire sprong voorwaarts. Het aandeel van hen dat voor
havo/vwo kiest, is toegenomen van 23% in 1993 tot ruim meer dan 40% in 1999. Ze
streven in dit opzicht de autochtone leerlingen voorbij.
De winst van de Turkse en Marokkaanse leerlingen op het hoogste niveau is bescheiden,
maar zij gaan op het daaronder gelegen niveau van mavo/havo flink vooruit. Het aandeel
van hen dat voor dit klastype kiest is in 1999 meer dan verdubbeld in vergelijking met
1993. Overigens zit ook in 1999 nog ongeveer de helft van de Turkse en Marokkaanse
leerlingen in een ivbo/vmbo-klas (voorheen (i)vbo/mavo). Dat is bijna twee keer zoveel
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als bij de autochtone leerlingen. Doordat Turkse en Marokkaanse leerlingen zich in
vrijwel gelijke mate in de richting van hogere brugklastypen bewegen als autochtone
leerlingen, verandert er weinig in de onderlinge verhoudingen tussen deze groeperingen.
Bij de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen ligt dit anders. Hun verdeling over de
eerste voortgezetonderwijs-klassen is sterker verschoven naar de hogere typen dan de
verdeling van de autochtone leerlingen. In termen van evenredigheid kan hun integratie
wat betreft de keuze van het eerste schooltype in het voortgezet onderwijs vrijwel als
voltooid worden beschouwd. Gegeven de zwakke prestaties van de Antilliaanse leer-
lingen in het basisonderwijs is het overigens de vraag of toekomstige voortgezetonder-
wijs-instromers van Antilliaanse herkomst de behaalde winst kunnen vasthouden.

Gemeentelijke bronnen en gegevens
Bij de introductie van dit hoofdstuk is al opgemerkt dat gemeenten niet zoveel directe
betrokkenheid bij het voortgezet onderwijs hebben. In het Gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid ligt het accent op de voorschoolse fase en op het basisonderwijs. De
doorstroming van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs mag zich wel verheugen
in belangstelling van de kant van de gemeenten. Het niveau van doorstroming geldt
als een van de indicatoren waaraan de effecten van gemeentelijk beleid zijn af te lezen.
Daarom is er in het bijzonder interesse in de doorstroming van leerlingen uit de achter-
standsgroepen naar de verschillende schooltypen in het voortgezet onderwijs. In het
ontwerp van de goa-kernmonitor vormt de verdeling van de doelgroepleerlingen een
van de indicatoren (OCenW 1998). 

In sommige van de acht gemeenten die aan deze beleidseffectenrapportage hebben
meegewerkt, is de advisering en doorverwijzing van leerlingen van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs een specifiek onderdeel van het beleid, bijvoorbeeld in Amsterdam
en Utrecht. Daar zijn afspraken gemaakt over de procedures die de scholen hanteren
bij de advisering van leerlingen. In Amsterdam is dit gebeurd omdat er daar een cultuur
bestond waarin de adviezen min of meer losgezongen waren geraakt van de prestaties
van de leerlingen. Als gevolg daarvan kwamen veel leerlingen terecht op een hoger
schooltype dan ze aankonden. En dat had weer tot gevolg dat zitten blijven en voortijdig
school verlaten in Amsterdam buitenproportionele vormen had aangenomen. 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat bijna alle acht gemeenten die hebben meegewerkt aan
deze rapportage een onderwijsmonitor of een aanzet daartoe hebben vervaardigd. Meestal
bevat deze ook gegevens over de doorstroming van basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs (tabel 4.1).

Alleen Utrecht en Eindhoven hebben gegevens over de doorstroming van leerlingen
uit de minderheden naar het voortgezet onderwijs. Deventer en Rotterdam zijn er mee
bezig, maar zijn nog niet zover. In de Den Haag en Enschede werkt men met gegevens
over de adviezen. Amsterdam voert een kwaliteits-/diversiteitsbeleid en kijkt ook wat
dit onderdeel betreft alleen naar geaggregeerde gegevens zonder specificatie naar de
herkomst van de leerlingen. Helmond geeft aan niet te beschikken over deze gegevens. 
De gegevens uit het vocl die in dit hoofdstuk worden gebruikt, laten geen specificatie
naar gemeente toe. 
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Tabel 4.1 Gemeentelijke gegevens over doorstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

aard van de  
gemeente gegevens/bron/jaar specificatie publicatie(s)

Amsterdam - instroom, doorstroom en uitstroom - geen specificatie naar interne publicatie; Dienst Welzijn
gegevens van alle leerlingen op herkomst of doelgroep Amsterdam
Amsterdamse vo-scholen, 1999 - geaggregeerde gegevens

over alle scholen

Rotterdam - verdeling van leerlingen over verdeling over schooltypen, onderwijsmonitor 2000;
schooltypen in het vo, 1999 naar cumi Dienst Stedelijk Onderwijs,

- leerlingen in het voortgezet - zij-instroom naar herkomst extern vervaardigd 
onderwijs naar etniciteit, 1995-2000 (Regioplan)

- zij-instroom vanuit het buitenland,
1996-1999

Den Haag - geen gegevens over doorstroming, n.v.t. monitor onderwijs, cultuur, 
wel veel over adviezen welzijn; vervaardigd door des-
(zie hoofdstuk 3) betreffende dienst, analyse

eindtoets extern (Cito)

Utrecht - doorstroming naar brugklastypen - verdeling van leerlingen over monitor lokaal onderwijsbeleid 
in 1999 brugklastypen, naar etniciteit van Dienst Maatschappelijke

Ontwikkeling, extern vervaardigd
(Oberon)

Eindhoven - doorstroming bao-vo, 1997 en 1998 - verdeling van leerlingen uit evaluatie/monitor goa; OVG-
goa- scholen over vo-typen, Eindhoven; analyse toetsscores
naar wegingsfactor extern (ITS)

- verdeling per school

Enschede - alleen gegevens over adviezen n.v.t. aanzet tot onderwijsmonitor;
(zie hoofdstuk 3) Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling

Deventer - doorstroming bo-vo, 1998 - driejaarsgegevens over ver- ontwerp onderwijsmonitor;
deling van leerlingen, naar vo- afdeling O&S
type

- geen specificatie naar 
herkomst, wel naar wijk

Helmond - geen gegevens over verdeling van tussentijdse evaluatie OK-beleid;
leerlingen over vo-typen afdeling onderwijs; analyse

toets-scores als bij Eindhoven

Bron: diverse gemeentelijke publicaties, zie kolom 4 van de tabel

4.2 De doorstroming nader onderzocht

Verschillen in schoolkeuze in samenhang met geslacht en geboortelandgeneratie
Met enige regelmaat wordt in de media aandacht gevraagd voor Turkse en Marokkaanse
meisjes die het in het onderwijs zo goed zouden doen. Bij de keuze van een klastype
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in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs is het aandeel havo/vwo-keuzes onder
de meisjes uit de minderheidsgroepen wel iets groter, maar de verschillen zijn in de
meeste gevallen gering (figuur 4.3). Bij de Turkse en Marokkaanse meisjes is het aan-
deel havo/vwo keuzen 4,5 procentpunten hoger dan bij de jongens. Bij de Surinaamse
en Antilliaanse leerlingen is het verschil met 7 procentpunten iets groter. Wel is het
opvallend dat de verschillen tussen meisjes en jongens alleen bij de allochtone groepen
voorkomen. De schoolkeuzen van de autochtone meisjes zijn over het geheel genomen
vrijwel identiek aan die van de jongens.

Het overgrote deel van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen die instromen
in het voortgezet onderwijs is in Nederland geboren en behoort daarmee tot de tweede

Eerste schooltype in het vo naar land van herkomst, geslacht en geboortelandgeneratie
Figuur 4.3
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generatie van de minderheden. Bij de Antilliaanse leerlingen ligt dit anders. Van hen
behoort het merendeel tot de eerste generatie. Algemeen is de verwachting dat de
tweede generatie veel minder problemen in het onderwijs zal ondervinden dan de eerste
generatie. Een betere beheersing van het Nederlands, een grotere vertrouwdheid met
de Nederlandse omgeving en geen aanpassingsproblemen als gevolg van tussentijdse
instroom gelden als de belangrijkste voordelen voor de tweede generatie. Wat betreft
de keuze van het eerste schooltype in het voortgezet onderwijs blijken er inderdaad
duidelijke verschillen tussen de eerste en de tweede generatie te zijn. In alle herkomst-
groeperingen komt van de tweede generatie een substantieel groter deel in de hogere
schooltypen terecht. Surinaamse en Antilliaanse leerlingen van de tweede generatie
maken zelfs nog iets hogere schoolkeuzen dan autochtone leerlingen. Dat is ook het
geval bij de tweede generatie van de niet-westerse allochtonen.

Schoolkeuzedeterminanten
Geslacht en geboortelandgeneratie vormen niet de belangrijkste bronnen van verschil
in de eerste schoolkeuze. Hiervoor is immers al opgemerkt dat de keuze van het eerste
schooltype geen vrije keuze is maar in belangrijke mate wordt bepaald door de prestaties
aan het einde van het basisonderwijs en het advies van het hoofd van de basisschool.
Hoe die verschillende factoren in elkaar grijpen en door welke factoren de lagere
schoolkeuzen van de leerlingen uit de minderheden worden bepaald, valt af te leiden
uit tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Determinanten van relevante variabelen in verband met de schoolkeuze, 1999 (ongestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten)

Cito-score doubleren bao advies keuze
min.-max. = 0-60 min.-max. = 0-1 min.-max. = 1-7 min.-max. = 1-7

constante 32,71 0,24 –0,76 1,13
land van herkomst (nl = ref. cat.)

Turkije –3,95 0,11 n.s. 0,20
Marokko –5,00 0,07 n.s. n.s.
Suriname n.s. n.s. n.s. n.s.
Antillen –6,80 n.s. n.s. n.s.
overig niet-westers n.s. n.s. n.s. 0,17
overig westers –2,78 n.s. n.s. n.s.
gemengd –1,08 n.s. n.s. n.s.

geslacht (jongen = ref. cat.)
meisje n.s. 0,04 0,02 0,04

opleiding ouders (max. bao = ref. cat.)
vo eerste fase 1,17 –0,07 n.s. 0,10
vo tweede fase 4,42 –0,11 n.s. 0,21
hoger onderwijs 8,42 –0,15 0,54 0,30

Cito-score 0,12 0,04
doubleren in het bao –0,39 –0,27

advies 0,51

R2 0,10 0,03 0,58 0,76

Bron: CBS/GION (vocl'99) SCP-bewerking
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Zoals kon worden verwacht zijn de lagere prestaties van de leerlingen uit de minder-
heden de belangrijkste factor in hun lagere schoolkeuzen. Door hun lagere prestaties
krijgen ze lagere adviezen en op grond daarvan kiezen ze in het voortgezet onderwijs
voor een lager schooltype. Daarnaast speelt voor Turkse en Marokkaanse leerlingen
nog een zekere rol dat zij in het basisonderwijs vaker een klas doubleren. 
Maar dit is niet het hele verhaal. Het advies van het schoolhoofd en de prestaties zoals
die tot uiting komen in de Cito-toets zijn de belangrijkste directe determinanten van
de schoolkeuze. Er zijn echter ook nog directe effecten van herkomst, het opleidings-
niveau van de ouders, geslacht en het doubleren op de basisschool. De uitkomsten
suggereren dat bij gelijke prestaties en een gelijk advies Turkse en niet-westerse
allochtone leerlingen hoger kiezen dan autochtone leerlingen en meisjes hoger dan
jongens. Leerlingen met hogeropgeleide ouders kiezen hoger dan leerlingen met
lageropgeleide ouders, terwijl leerlingen die in het basisonderwijs een klas hebben
gedoubleerd lager kiezen dan leerlingen die zonder zittenblijven de eindstreep hebben
gehaald.

De directe effecten op de schoolkeuzen zijn enigszins onverwacht. Het zou kunnen
dat er in de schoolkeuze nog andere factoren een rol spelen dan de prestaties en het
advies, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. In hoofdstuk 3 is gebleken dat
de adviezen van leerlingen uit de minderheden op een andere manier totstandkomen
dan die van autochtone leerlingen. Ze zijn meer gebaseerd op de reken- dan op de
taalprestaties en als gevolg daarvan krijgen de leerlingen uit de minderheden bij een
gegeven totaalscore een hoger advies dan autochtone leerlingen. In tabel 4.2 komt dit
laatste er niet zo uit. De herkomsteffecten op het advies zijn in alle gevallen niet 
significant. De afwijkende adviespraktijk voor leerlingen uit de minderheden kan echter
wel een verstorende invloed hebben op de indirecte verbindingslijnen van herkomst en
opleiding van de ouders naar de schoolkeuze en ook op de directe lijn van prestaties
naar advies. 

In 1999 ook hogere prestaties dan in 1993
Leerlingen uit de minderheden kozen in 1999 gemiddeld hogere klastypen in het eerste
jaar van het voortgezet onderwijs dan in 1993. Uit de zojuist besproken analyse is
duidelijk geworden dat de prestaties een centrale rol spelen in de schoolkeuze. In
hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de prestaties van de leerlingen uit de minderheden
in het basisonderwijs in de afgelopen tien jaar omhoog zijn gegaan. Het is dan ook te
verwachten dat in 1999 de prestaties bij aanvang van het voortgezet onderwijs ook
hoger zijn dan in 1993. En zo is het (figuur 4.4). 

Leerlingen uit de minderheden maken in 1999 rond de vijf opgaven méér goed dan in
1993. Het verschil is het grootste bij de Surinaamse leerlingen die in 1993 niet verder
kwamen dan 28 goedgemaakte opgaven en in 1999 maar liefst 35 opgaven goed
maakten. De autochtone leerlingen deden het in 1999 ook beter dan in 1993, maar de
winst van de leerlingen uit de minderheden is veel groter.
De gegevens over de toetsresultaten sporen goed met de bevindingen over de school-
keuzen. De grote sprong voorwaarts in de schoolkeuzen van de Surinaamse leerlingen
wordt zo ook inzichtelijk.
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4.3 De start in het voortgezet onderwijs 

Achterstand binnen schooltypen
De speciale behandeling die leerlingen uit de minderheden krijgen bij het geven van
adviezen voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs verstoort niet
alleen de analyse van de samenhangen tussen herkomst, prestaties, advies en school-
keuze, maar heeft ook praktische gevolgen. Als leerlingen bij een gelijke toetsscore
een hoger advies krijgen dan zullen zij, wanneer zij het geadviseerde schooltype ook
daadwerkelijk kiezen, starten met een flinke aanvangsachterstand ten opzichte van
autochtone leerlingen. In de SCP-minderhedenrapportage van 1999 bleek dat dit in
1993 inderdaad het geval was. 

Citoscores, naar land van herkomst en schoolklastype in eerste leerjaar vo 1993 en 1999 (gemiddeld aantal goed 

beantwoorde vragen)

Figuur 4.5
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In het voorgaande is duidelijk geworden dat de prestaties van de leerlingen uit de minder-
heden bij aanvang van het voortgezet onderwijs in vergelijking met 1993 flink vooruit
zijn gegaan. Bovendien is in hoofdstuk 3 gebleken dat de mate van overadvisering in
de loop van de tijd is afgenomen. Als gevolg van het een en het ander zou het kunnen
dat er ook iets is veranderd in de aanvangsachterstand van leerlingen uit de minderheden
in de onderscheiden brugklastypen. Dat is ook zo, zij het dat de aanvangsachterstand
ook in 1999 nog niet geheel is verdwenen (figuur 4.5). De verschillen zijn in drie van
de vier brugklastypen kleiner geworden. In ivbo/vmbo en havo/vwo-klassen is de
prestatieachterstand ongeveer gehalveerd. In mavo-klassen is de prestatieachterstand
ook flink afgenomen. Alleen in mavo/havo-klassen is de achterstand van de leerlingen
uit de minderheden in 1999 nog even groot als in 1993. 

Eerste resultaten in het voortgezet onderwijs: het kerstrapport
De Cito-toets is gebaseerd op de leerstof die de leerlingen in het basisonderwijs krijgen.
De mate van beheersing van die leerstof is bepalend voor overgang naar een schooltype
in het voortgezet onderwijs, maar dat betekent niet dat verschillen in Cito-scores binnen
een schooltype in het voortgezet onderwijs ook bepalend zijn voor de resultaten die
leerlingen daar behalen. Uit de cijfers die de leerlingen op het kerstrapport halen, kan
blijken in hoeverre de prestatieachterstand van bij aanvang nog doorwerkt.

De rapportcijfers tonen een wisselend beeld (figuur 4.6). In ivbo/vmbo-klassen zijn de
rapportcijfers voor Nederlands van de Turkse en Marokkaanse leerlingen nauwelijks
lager dan die van autochtone leerlingen. In de andere klastypen halen de Turkse en
Marokkaanse leerlingen wel substantieel lagere cijfers voor Nederlands. Het is
opmerkelijk dat de rapportcijfers voor Nederlands van de Surinaamse en Antilliaanse
leerlingen nog wat lager zijn dan die van Turkse en Marokkaanse leerlingen. In het
basisonderwijs scoren zij op taaltoetsen immers beduidend beter. 

Cijfers op het kerstrapport, naar land van herkomst brugklastype, 1999 (gemiddelden) 
Figuur 4.6

Bron: CBS/GION (vocl'99) SCP-bewerking
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Voor wiskunde halen de Turkse en Marokkaanse leerlingen in alle klastypen lagere
rapportpunten. In havo/vwo-klassen is het verschil het kleinst. In de lagere schooltypen
zijn de cijfers van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen ook bij wiskunde slechter
dan die van de Turkse en Marokkaanse leerlingen, maar in de hogere schooltypen zijn
hun rapportcijfers beter. 

Dat de leerlingen uit de minderheden op het kerstrapport lagere rapportcijfers krijgen
dan autochtone leerlingen wil nog niet zonder meer zeggen dat dit wordt veroorzaakt
door hun aanvangsachterstand. Of dit zo is, valt uit te zoeken met regressieanalyse en
wel door modelvergelijking (tabel 4.3). Eerst wordt een model met herkomst en andere
determinanten geschat en vervolgens wordt daar de Cito-toetsscore aan toegevoegd.
Als de lagere rapportcijfers het gevolg zijn van de aanvangsachterstand, dan moeten in
het tweede model de effecten van herkomst veel kleiner zijn dan in het eerste model.

Tabel 4.3 Regressies van kerstrapportcijfers op land van herkomst en andere kenmerken, 1999 
(ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

Nederlands wiskunde

constante 6,76 6,15 6,84 6,07
land van herkomst (Nederland = ref. cat.)

Turkije –0,25 –0,21 –0,26 n.s.
Marokko n.s. n.s. –0,28 n.s.
Suriname n.s. n.s. –0,25 n.s.
Antillen –0,77 –0,63 –0,77 –0,56
overig niet-westers –0,21 –0,19 –0,21 –0,18
overig westers n.s. n.s. –0,40 –0,36
gemengd n.s. n.s. –0,16 –0,13

geslacht (jongen = ref. cat.)
meisje 0,33 0,27 –0,12 n.s.

opleiding ouders (max. bao = ref. cat.)
vo eerste fase n.s. n.s. n.s. n.s.
vo tweede fase n.s. n.s. 0,11 n.s.
ho 0,11 n.s. 0,16 n.s.

toetsscore
taal 0,04 –0,01
rekenen n.s. 0,06
informatieverwerking 0,01 0,01

doubleren bao n.s. n.s.

R2 0,04 0,08 0,01 0,07

Bron: CBS (vocl'93) SCP-bewerking

De prestaties op de Cito-toets zijn van invloed op de rapportcijfers. Dat geldt voor
wiskunde sterker dan voor Nederlands. Bij wiskunde doet vooral de score op het reken-
gedeelte van de toets ertoe. Een leerling die op rekenen 10 punten hoger scoort, heeft
op het kerstrapport gemiddeld een cijfer dat 0,6 hoger is. 
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Bij wiskunde is de impact van de aanvangsprestaties voor de verschillen in kerstrapport-
cijfers tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen dan ook groter
dan bij Nederlands. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen krijgen op het kerst-
rapport lagere wiskundecijfers dan autochtone leerlingen. Houdt men echter rekening
met hun lagere aanvangsniveau, dan is er geen verschil meer. Bij Nederlands doet het
aanvangsniveau er minder toe. Bij gelijk aanvangsniveau zijn de verschillen tussen
leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen niet veel anders dan wanneer
men geen rekening houdt met het aanvangsniveau.

De gang van zaken rond de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs en de keuze
van een brugklastype hebben ook in 1999 nog tot gevolg dat de leerlingen uit de minder-
heden in de verschillende eersteklastypen van het voortgezet onderwijs van start gaan
met een prestatieachterstand in taal en rekenen. Die achterstand is weliswaar beduidend
kleiner dan in het verleden, maar heeft wel gevolgen voor de prestaties in het eerste
trimester, vooral in wiskunde. De rapportcijfers voor wiskunde van de leerlingen uit
de minderheden zijn gemiddeld lager dan die van autochtone leerlingen en dat komt
door hun lagere aanvangsniveau.

4.4 De gang door het voortgezet onderwijs
Om zicht te krijgen op de lotgevallen van leerlingen uit de minderheden in het voort-
gezet onderwijs zijn de loopbanen geanalyseerd van leerlingen die in 1993 met het
voortgezet onderwijs zijn begonnen, de vocl-cohort 1993. De laatst beschikbare gegevens
over deze leerlingen gaan over het schooljaar 1999/'00, dat is het zevende jaar na hun
start in het voortgezet onderwijs. Veel leerlingen hebben het volledig dagonderwijs
dan alweer verlaten, het merendeel van hen zonder een zogeheten startkwalificatie te
hebben behaald. Dit is een voltooide opleiding op ten minste het niveau van het leer-
lingwezen. De volhouders zitten in het zevende jaar in het mbo, havo/vwo of hbo. De
vlotste leerlingen uit de '93-cohort hebben in 1999 hun vwo-examen achter de rug en
zijn eerstejaarsstudenten op een van de universiteiten. Deze paragraaf onderzoekt wat
er is gebeurd met de leerlingen uit de minderheden die in 1993 met het voortgezet
onderwijs zijn begonnen. Kijken we eerst naar hun positie in het vijfde jaar na de start.

Driedeling in het vijfde jaar
In het vijfde jaar na de start in het voortgezet onderwijs kunnen de vlotste leerlingen
van de vocl-cohort in het vijfde leerjaar van havo of vwo zitten of in het eerste leerjaar
van het mbo. Vbo/mavo-leerlingen die een jaar hebben gedoubleerd, zitten dan nog in
het vbo/mavo. Verder is er uitstroom naar het leerlingwezen, de combinatie van werken
en leren. De overstap naar het leerlingwezen wordt vooral gemaakt na afronding van
het vbo, maar er zijn ook leerlingen die deze stap eerder zetten, nog voordat zij het vbo
of het mavo hebben afgemaakt.

Net zoals in andere delen van het onderwijs tekent zich ook in het voorgezet onder-
wijs een driedeling af tussen de verschillende herkomstgroeperingen. De verdelingen
van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen over de verschillende posities
die in het vijfde jaar na de start in het voortgezet onderwijs mogelijk zijn, ontlopen
elkaar niet veel (figuur 4.7).
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Tussen 25 en 35% van hen neemt niet meer deel aan volledig dagonderwijs en ongeveer
een derde volgt een opleiding in het mbo. Een betrekkelijk groot deel van de Turkse,
Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen is op het vbo/mavo minstens een jaar achter
geraakt. De Antilliaanse leerlingen onderscheiden zich nog door een relatief hoog
aandeel ongediplomeerde onderwijsverlaters en een laag aandeel havo/vwo'ers. Wat
dat laatste betreft lijken ze overigens weer op de Marokkaanse leerlingen. 
De middengroep wordt gevormd door de Surinaamse en overige allochtone leerlingen.
Zij onderscheiden zich in het vijfde jaar na de start van het voortgezet onderwijs vooral
door een hoger aandeel havo/vwo-deelnemers. Hun verdeling is eigenlijk niet veel anders
dan die van de kopgroep, de autochtone leerlingen en de leerlingen met ouders van
gemengde herkomst. Het belangrijkste verschil zit in het wat hoger aandeel onderwijs-
verlaters.

Ter oriëntatie zijn in figuur 4.7 ook de verdelingen van de leerlingen in het eerste leerjaar
opgenomen. Daarbij zijn de vele brugklastypen ondergebracht in een viertal categorieën.
Het eerst wat opvalt bij vergelijking van de verdelingen van het eerste en het vijfde
leerjaar is de gelijkvormigheid van de rechterkant van de grafieken. De aandelen leer-
lingen in havo/vwo komen in het vijfde leerjaar in de verschillende herkomstgroepe-
ringen vrijwel exact overeen met de aandelen havo/vwo in het eerste leerjaar. Verder
springt in het oog dat de groeperingen met de grootste aandelen vbo/mavo-leerlingen
in het eerste jaar ook de grootste aandelen onderwijsverlaters in het vijfde jaar kennen.

De situatie in het vijfde jaar geeft al enig zicht op de ondergrens van het te verwachten
aantal leerlingen dat geen startkwalificatie zal halen. Rekening houdend met een uitval
in het mbo van 30% (Inspectie van het onderwijs 2000: 181) komt dit bij de autochtone
leerlingen uit op ten minste 25% en bij de leerlingen uit de minderheden op minstens
40%. Teruggerekend naar de totale cohort komt dit erop neer dat van de ongeveer

Positie in het vijfde  en het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, naar land van herkomst, 1997/1993
Figuur 4.7

Bron: CBS (vocl'93) SCP-bewerking

a       De categorie llw betreft leerlingen die naar het leerlingwezen zijn gegaan. Deze leerlingen zijn verder niet gevolgd, zodat het niet zeker is dat zij 
         in het vijfde jaar nog deelnemen aan het llw.
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180.000 leerlingen die in 1993 aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen er ruim
meer dan 40.000 het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Onder deze 40.000
zijn de leerlingen uit de minderheden flink oververtegenwoordigd.

Ongunstiger doorstroming bij een gegeven starttype 
De vergelijking van de posities in het eerste leerjaar met het vijfde jaar geeft wel een
zeker beeld van de loopbanen van de leerlingen uit de verschillende herkomstgroepe-
ringen, maar is toch nogal globaal. Meer zicht op de loopbanen is te verkrijgen door
de positie in het vijfde jaar op individueel niveau in verband te brengen met de positie
in het eerste jaar. 
Wat is de positie in het vijfde jaar van leerlingen die in het eerste jaar in een vbo/-
mavo-klas zaten, of in een havo/vwo-klas of in een ander brugklastype? Figuur 4.8
geeft uitsluitsel.

De posities in het vijfde jaar vertonen vanuit elk van de vier startypen die worden
onderscheiden een karakteristiek patroon. Bij een start in een (i)vbo/mavo-klas is het
aandeel leerlingen dat in het vijfde jaar het volledig dagonderwijs heeft verlaten het
grootst, tegen de 40%. De leerlingen uit de minderheden onderscheiden zich hierin
niet van de autochtone leerlingen, maar bij de leerlingen uit de minderheden is wel
het aandeel dat het onderwijs heeft verlaten zonder een diploma te hebben behaald
hoger dan bij de autochtone leerlingen en is het aantal doorstromers naar het leerling-
wezen lager.
Het aandeel leerlingen dat is doorgestroomd naar het mbo is ook ongeveer 40% en
een op de vijf leerlingen zit nog op een vbo- of mavoschool of afdeling. Dit geldt
voor leerlingen uit de minderheden in vrijwel gelijke mate als voor autochtone leerlingen.

Van de mavo-starters zit in het vijfde jaar ongeveer de helft in het mbo. Zo'n 10 tot 15%
heeft de overstap naar het havo gemaakt. Bij een start in (i)vbo/mavo maakt vrijwel
geen enkele leerling deze overstap. Het aandeel leerlingen dat is achter geraakt, maar
nog wel op het mavo of vbo zit, is ongeveer even groot als bij vbo/mavo-starters. 
De loopbanen van de mavo-starters uit de minderheden onderscheiden zich na vier
jaar voortgezet onderwijs eigenlijk nauwelijks van de loopbanen van de autochtone
leerlingen die een mavo-klas zijn begonnen. 

Een start in een mavo/havo-klas mondt voor de meeste leerlingen na vier jaar uit in mbo
of havo. En wel in ongeveer gelijke mate. Iets meer dan een derde van de leerlingen zit
in het vijfde jaar in het mbo en een even groot deel in het havo. Het aandeel leerlingen
dat vertraging heeft opgelopen, maar nog wel deelneemt aan volledig dagonderwijs is
bij een mavo/havo-start iets kleiner dan bij de twee hiervoor besproken eersteklastypen. 
Turkse en Marokkaanse mavo/havo-starters hebben een duidelijk ongunstiger door-
stroom-profiel dan autochtone leerlingen. Een beduidend groter deel van hen (12%)
heeft het onderwijs zonder diploma verlaten en het aandeel vertraagden is bij hen ook
groter. De doorstroming naar mbo en havo blijft aanzienlijk achter. Het doorstroom-
patroon van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen wijkt veel minder af van dat van
de autochtone leerlingen. Alleen het aandeel onderwijsverlaters zonder diploma is bij
hen substantieel hoger.
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Ten slotte de havo/vwo-starters. De overgrote meerderheid van hen, zo'n 80%, zit in
het vijfde jaar na de start nog op havo/vwo. Iets meer dan 10% is overgestapt naar het
mbo. Het aandeel onderwijsverlaters zonder diploma is bij een start in havo/vwo zeer
gering. Een klein deel is op vbo/mavo terechtgekomen.
De Turkse en Marokkaanse leerlingen hebben het ook bij een start in havo/vwo duidelijk
moeilijker dan de autochtone leerlingen. Het deel van hen dat in het vijfde jaar nog
deelneemt aan havo/vwo is ongeveer 20 procentpunten kleiner dan bij de autochtone
leerlingen. Ze zijn vooral in grotere getale afgedaald naar het (vbo/)mavo.

Over het geheel genomen kan worden vastgesteld dat de leerlingen uit de minderheden
in elk van de starttypen, behalve het mavo, in het vijfde jaar een ongunstiger door-
stroomprofiel hebben dan autochtone leerlingen. Het aandeel onderwijsverlaters zonder
diploma is bij hen groter, ze lopen vaker vertraging op en stromen in mindere mate
door naar de hogere schooltypen. Alleen bij een start in het mavo onderscheidt hun
doorstroomprofiel zich niet van autochtone leerlingen, maar daarbij moet worden
bedacht dat het aandeel mavo-starters ook in 1993 al betrekkelijk klein was. 

In het zevende jaar na de start
In het vijfde jaar na de start heeft precies 20% van de leerlingen het volledig dagonder-
wijs verlaten. De vraag is hoe het verder is gegaan met degenen die zijn gebleven. We
pakken de draad weer op in het eerste trimester van het zevende jaar na de start
(figuur 4.9).
Bij het begin van het zevende jaar heeft bijna 95% van de cohort-'93 het voortgezet
onderwijs verlaten. Bijna 45% neemt ook niet meer deel aan volledig dagonderwijs.
Ongeveer een op de vijf leerlingen heeft het voortgezet onderwijs verlaten via het

Positie in het vijfde jaar  na de start in het voortgezet onderwijs, naar land van herkomst en klastype
Figuur 4.8
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leerlingwezen. Deze leerlingen zijn verder niet meer gevolgd, zodat het niet bekend is
of zij in 1999 nog deelnemen aan de opleiding of deze inmiddels met of zonder
afsluiting hebben verlaten.
Onder degenen die in 1999 nog volledig dagonderwijs volgen, vormen de mbo'ers met
65% de grootste groep. 

Na alles wat hiervoor al is geschreven over de positie van de minderheden in het voort-
gezet onderwijs is het weinig verbazingwekkend dat de positieprofielen van deze leer-
lingen in het zevende jaar na de start nogal afwijken van het profiel van de autochtone
leerlingen. In de eerste plaats is het aandeel leerlingen dat zonder diploma het onderwijs
heeft verlaten bij de minderheden veel groter. Waar dit bij autochtone leerlingen minder
dan 5% bedraagt, ligt het bij de leerlingen uit de minderheden ongeveer drie keer zo
hoog. Daarbij moet worden bedacht dat ook een deel van de leerlingen die via het
leerlingwezen het voortgezet onderwijs hebben verlaten geen diploma heeft behaald.
De precieze omvang van het voortijdig school verlaten vormt een van de onderwerpen
van paragraaf 4.5.

Onder de minderheden is vervolgens ook het aandeel leerlingen dat in het zevende
jaar mét een diploma uit het onderwijs is hoger dan onder autochtone leerlingen. Per
saldo heeft dit tot gevolg dat van de leerlingen uit de minderheden in het zevende jaar
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na de start een beduidend groter deel niet meer deelneemt aan het volledig dagonderwijs
dan van de autochtone leerlingen. Terwijl van de autochtone leerlingen ongeveer 45%
uit het volledig dagonderwijs is, is dit bij de leerlingen uit de minderheden tussen 55
en 70%. Vooral de Antilliaanse leerlingen houden het in het voortgezet onderwijs
vroegtijdig voor gezien.

Onder de leerlingen die in het zevende jaar nog wel deelnemen aan het onderwijs zijn
de leerlingen uit de minderheden in grotere getale te vinden op het mbo. Tot slot is
het aandeel studenten van het hbo en wetenschappelijk onderwijs in de minderheids-
groepen aanzienlijk kleiner dan onder de autochtone leerlingen.

Loopbanen sinds het vijfde jaar nader gepreciseerd
Net zoals in het vijfde jaar kunnen ook in het zevende jaar de loopbanen van de leer-
lingen nader worden gepreciseerd, nu door uit te gaan van de positie in het vijfde jaar.
We beginnen met de leerlingen die in 1997 nog met vertraging in het vbo/mavo zaten
(figuur 4.10). De meerderheid van deze leerlingen heeft in 1999 het volledig dag-
onderwijs verlaten. Ongeveer een derde van hen is nog een deeltijdopleiding in het
leerlingwezen gaan volgen.
Iets minder dan 40% van de vertraagde vbo/mavo-leerlingen is verdergegaan in het
mbo. 

Wat betreft de doorstroming naar vervolgonderwijs volgen de vbo/mavo-leerlingen uit
de minderheden hetzelfde patroon als de autochtone leerlingen. Ook van hen gaat
rond de 40% verder in het mbo. Het grootste verschil tussen de autochtone leerlingen
en de leerlingen uit de minderheden zit hier in het verlaten van het onderwijs zonder

uitzdip llw uitdip vo mbo

Positie in het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs van leerlingen die
in het vijfde   jaar in vbo/mavo zaten

Figuur 4.10
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a       De categorie llw betreft leerlingen die naar het leerlingwezen zijn gegaan. Deze leerlingen zijn verder 
         niet gevolgd, zodat het niet zeker is dat zij in het vijfde jaar nog deelnemen aan het llw.
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diploma. Dit komt bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen in deze groep bijna vier
keer zo vaak voor als bij autochtone leerlingen. Ook van de Surinaamse en Antilliaanse
achterblijvers in vbo/mavo verlaat een veel groter deel na het vijfde jaar het onderwijs
zonder een diploma te hebben behaald.

Twee derde van de leerlingen die in 1993 zijn begonnen met voortgezet onderwijs zit
in 1997, het vijfde jaar na de start in het voortgezet onderwijs, in het mbo of havo/vwo.
Van de mbo'ers is twee jaar later nog ongeveer 70% bezig met de mbo-opleiding
(figuur 4.11). De rest heeft het volledig dagonderwijs verlaten. Het aandeel verlaters
van het volledig dagonderwijs is onder de leerlingen uit de minderheden met bijna 40%
veel groter dan onder de autochtone leerlingen. Van hen neemt binnen deze categorie
een kwart niet meer deel aan het volledig dagonderwijs. 

De havo/vwo'ers uit 1997 vertonen in 1999 een zeer gevarieerd profiel. Een soepele
doorstroming naar hbo of wetenschappelijk onderwijs is voor minder dan de helft van
deze leerlingen weggelegd, althans wanneer zij tot de autochtonen behoren. Bij de
leerlingen uit de minderheden is de doorstroming naar hbo/wo aanzienlijk, maar toch
kleiner dan bij de autochtone leerlingen. Dit is vrijwel zeker een gevolg van het feit
dat zij meer moeite hebben met het eindexamen van het havo en vwo. Meer informatie
hierover is aan het einde van deze paragraaf te vinden.
Ruim meer dan 20% van de havo/vwo'ers heeft in het zevende jaar het volledig dag-
onderwijs verlaten. Dit komt bij Turkse en Marokkaanse leerlingen iets meer voor dan
bij autochtone leerlingen, maar de Turkse en Marokkaanse onderwijsverlaters hebben
veel vaker geen diploma behaald. Dat brengt hen in een ongunstige positie, want zij
hebben dan wel de hoogste vormen van voortgezet onderwijs bezocht, maar verlaten
in feite toch met lege handen het onderwijs. Bij de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen
is de aandeel havo/vwo'ers dat tussen het vijfde en het zevende jaar het onderwijs ver-
laat veel groter dan bij de andere groepen. Bijna 40% van hen geeft er na het vijfde
jaar de brui aan. Een groot deel van hen heeft overigens wel een diploma behaald.
Van de havo/vwo-leerlingen die (nog) niet zijn doorgestroomd naar het hbo/weten-

Positie in het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs, naar land van herkomst en positie in het vijfde jaar, 1999
Figuur 4.11
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schappelijk onderwijs zit het overgrote deel nog op een van deze twee schooltypen.
Een zeer klein deel is overgestapt naar het mbo.

Ongunstiger loopbanen voor leerlingen uit de minderheden
Het geheel overziend kan de conclusie geen andere zijn dan dat de gang van de leer-
lingen uit de minderheden door het voortgezet onderwijs ook bij een gelijke uitgangs-
positie een ongunstiger verloop kent dan die van autochtone leerlingen. De voornaam-
ste makke zit hem in het veel grotere aandeel ongediplomeerde onderwijsverlaters.
Ook is de doorstroming naar hogere vormen van vervolgonderwijs bij de leerlingen
uit de minderheden eigenlijk vanuit elk schooltype in het voortgezet onderwijs, behalve
wellicht vanuit het categorale mavo, lager dan die van autochtone leerlingen. Dit
gezegd zijnde moet ook worden opgemerkt dat leerlingen uit de minderheden inmiddels
wel in vrijwel alle uithoeken van het onderwijs zijn doorgedrongen. Ze stromen in
groten getale door naar het mbo. Hun vertegenwoordiging in het havo/vwo is substantieel
en een voorhoede dringt door tot het hbo/wetenschappelijk onderwijs.

4.5 Slagen of falen: voortijdig school verlaten en het behalen van een diploma
Uit de analyse van de loopbanen in het voortgezet onderwijs in paragraaf 4.4 kan een
zekere indruk worden verkregen van de vraag waar het ook in het voortgezet onderwijs
om draait: slagen of falen. Oftewel: wie haalt het diploma en wie verlaat voortijdig
het onderwijs. Het voortijdig school verlaten, kan al enige jaren rekenen op de warme
belangstelling van beleidsmakers en publiek. Het verlaten van het onderwijs zonder
een startkwalificatie of erger nog zonder een diploma is iets wat men het liefst met
een 'sluitende aanpak' zou willen tegengaan.
De zorg om onderwijsverlaters zonder diploma is zeker niet zonder grond. De positie
op de arbeidsmarkt van ongediplomeerde onderwijsverlaters is kwetsbaar. Bij een
recessie die nu weer meer tot de normale gang van zaken van de economie wordt
gerekend dan enkele jaren geleden zijn hun arbeidkansen gering, zeker als zij ook nog
eens tot de minderheden behoren. 

Voortijdig schoolverlaters breed en smal
Het terugdringen van het voortijdig verlaten van het onderwijs is al geruime tijd voor-
werp van overheidsbeleid. In het kader daarvan rapporteert de minister van OCenW
regelmatig aan de Tweede Kamer over aantallen voortijdig schoolverlaters en over de
aanpak van het voortijdig school verlaten. De gegevens komen uit registraties van de
Regionale meld- en coördinatiefuncties voortijdig school verlaten (RMC). 
Tot de voortijdig schoolverlaters worden alle leerlingen gerekend die het onderwijs
hebben verlaten zonder een startkwalificatie te hebben behaald. Dit is een diploma op
ten minste het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar. Hun aantal bedroeg in
het schooljaar 1999/'00 bijna 40.000 leerlingen (TK 2000/2001). Binnen de brede groep
van voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie wordt een prioritaire categorie
onderscheiden van voortijdig schoolverlaters die het onderwijs verlaten zonder enig
diploma te hebben behaald. Van hen zijn er in het schooljaar 1999/'00 ruim 12.000
leerlingen aangemeld.
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De meest recente rapportage aan de Kamer vermeldt ook gegevens uit de twee
voorafgaande schooljaren, en die zijn niet veel anders. Het jaarlijkse aantal voortijdig
schoolverlaters zonder startkwalificatie schommelt rond de 40.000 en het aantal priori-
tairen varieert van 12.000 tot 13.000. In de rapportages worden de absolute aantallen
voortijdig schoolverlaters gerelateerd aan het totaalaantal onderwijsdeelnemers aan
het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 1999/'00 resulteerde dit in een percentage
van 3,2%. In de twee voorafgaande jaren werd eenzelfde percentage berekend. 

De ministeriële overzichten van de RMC-registraties bevatten geen specificaties naar
de herkomst van de leerlingen. Het bureau Sardes heeft dit uitgezocht bij vijftien RMC-
regio's. Daarbij werd overigens ook duidelijk dat de registratie door de RMC's nog
verre van perfect is (Van Tilborg en Van Es 2001). Uiteindelijk kon over tien regio's
worden gerapporteerd. Van 7.851 voortijdig schoolverlaters die in die regio's waren
geregistreerd, was in 60% van de gevallen de herkomst bekend. Het aandeel voortijdig
schoolverlaters uit de minderheden bedroeg 14%. Dat is ongeveer evenveel als hun
aandeel in de overeenkomstige leeftijdscategorie. 
Het ministerie trekt op basis van de gegevens uit de Sardes-rapportage de conclusie
dat er geen indicatie is van een oververtegenwoordiging van allochtone jongeren
onder de voortijdig schoolverlaters. Dat lijkt wat kort door de bocht. In de SCP-minder-
hedenrapportage van 1999 is vastgesteld dat het percentage onderwijsverlaters zonder
enig diploma onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen ongeveer vier keer zo groot
is als onder autochtone leerlingen. Dit zijn voortijdig schoolverlaters die tot de zoge-
heten prioritaire groep behoren. Ander onderzoek wijst eveneens op een overmaat aan
voortijdig school verlaten onder de minderheden (De Wit en Dekkers 1996; Driessen
en Dekkers 1997).
Voor het bepalen van de mate van voortijdig school verlaten onder een specifieke
groep leerlingen is onderzoek waarbij de gang door het onderwijs van een cohort leer-
lingen van jaar tot jaar wordt gevolgd een betrouwbaardere methode dan het gebruik
van registratiegegevens. De cohortmethode geeft ook meer zicht op de factoren die
een rol spelen bij het voortijdig verlaten van het onderwijs.

Veel meer ongediplomeerde onderwijsverlaters onder de minderheden
De cohort '93 is zeer geschikt voor een nadere analyse van het ongediplomeerd verlaten
van het onderwijs door leerlingen uit de minderheden. Het overgrote deel van de leer-
lingen uit de cohort die nog deelnemen aan onderwijs heeft in 1999 een of ander
diploma behaald. Dat houdt in dat het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs binnen
deze cohort een min of meer afgerond verschijnsel is. Er is echter één probleem voor
de analyse en dat is de uitstroom naar het leerlingwezen. 
Zoals al is opgemerkt zijn de loopbanen van de uitstromers naar het leerlingwezen in
het vocl'93 niet verder gevolgd. Een deel van deze uitstromers heeft in het voorafgaande
onderwijs een diploma behaald, een ander deel echter niet. Of zij in het leerlingwezen
een diploma halen, weten we niet. Daarom hebben we hier gewerkt met twee indicatoren
voor voortijdige onderwijsverlaten, een met en een zonder de ongediplomeerde deel-
nemers aan het leerlingwezen. 
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Zoals na alle gegevens over de loopbanen in het voortgezet onderwijs die in dit hoofd-
stuk zijn behandeld wel kon worden verwacht, is het aantal ongediplomeerde onder-
wijsverlaters in de cohort-'93 onder de minderheden veel hoger dan onder autochtone
leerlingen (figuur 4.12). Van de Turkse en Marokkaanse leerlingen die in 1993 zijn
begonnen met voortgezet onderwijs heeft, wanneer de ongediplomeerde uitstroom
naar het leerlingwezen niet wordt meegeteld, ongeveer 15% het onderwijs verlaten
zonder een diploma te hebben behaald. Dat is bijna vier keer zoveel als bij de autochtone
leerlingen.
Ook onder Surinaamse en Antilliaanse leerlingen is het aandeel onderwijsverlaters
zonder diploma groot. Daarbij is er overigens een duidelijk onderscheid tussen deze
twee groepen. Van de Antilliaanse leerlingen verlaat een even groot deel het onderwijs
ongediplomeerd als van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Bij de Surinaamse
leerlingen is het aandeel van de ongediplomeerden iets kleiner. 

Als de leerlingen die het volledig dagonderwijs zonder een diploma verlaten via het
leerlingwezen worden meegeteld, is het aandeel ongediplomeerde onderwijsverlaters
bij de minderheden nog beduidend hoger. Het verschil kan oplopen tot zo'n 7 à 8 
procentpunten. Zo verlaat van de Surinaamse/Antilliaanse jongens volgens de ruimere
definitie een op de vier het onderwijs zonder een diploma van een opleiding in het
volledig dagonderwijs. Bij de autochtone leerling is de ongediplomeerde uitstroom via
het leerlingwezen veel minder omvangrijk en als gevolg daarvan maakt het bij hen
veel minder uit wanneer deze leerlingen ook tot de voortijdige onderwijsverlaters
worden gerekend.

De totale percentages ongediplomeerde onderwijsverlaters geven het voorkomen van
voortijdig school verlaten vooral onder de minderheden maar in beperkte mate weer.
Uit figuur 4.12 blijkt namelijk dat het binnen de minderheidsgroeperingen bij jongens
veel meer voorkomt dan bij meisjes. Bij de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen loopt

Ongediplomeerd verlaten van het onderwijs, bij het begin van het zevende jaar na de start, naar land van herkomst, 1999
Figuur 4.12

Bron: CBS (vocl'93) SCP-bewerking
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het verschil op tot meer dan 10 procentpunten. Vermeld is al dat van de Surinaamse/-
Antilliaanse jongens een kwart het onderwijs zonder een diploma verlaat. De Turkse/-
Marokkaanse jongens doen hier nauwelijks voor onder. De meisjes uit de minderheden
noteren percentages van hooguit 17%. Dat is natuurlijk ook niet gering, maar het is
toch beduidend minder dan bij de jongens.

Minderheden keren minder terug in het onderwijs
De RMC-functie heeft niet alleen tot taak de voortijdig schoolverlaters te registreren,
maar onderneemt ook activiteiten die erop zijn gericht dat de leerlingen, al dan niet via
een voortraject, toch nog weer gaan deelnemen aan onderwijs of aan een traject dat
uitmondt in een baan. De RMC's slagen hierin in toenemende mate. In 1997 bedroeg
het aantal herplaatste vsv'ers nog 14.600, dat is 35% van de ingeschreven vsv'ers. In
1999 was het aantal herplaatsingen toegenomen tot 18.100, hetgeen resulteerde in een
herplaatsingspercentage van 45%. De herplaatsingen zijn niet gespecificeerd naar her-
komst. Driessen en Dekkers (1997) laten echter zien dat terugkeer naar het onderwijs
bij autochtone voortijdig schoolverlaters veel vaker voorkomt dan bij voortijdig school-
verlaters uit de minderheden: 47% tegen 25%. 

Niet alleen een vbo-probleem
Uit publicaties over het voortijdig school verlaten kan men gemakkelijk de indruk
krijgen dat dit vooral een vbo-probleem is. Als gevolg van verlies aan maatschappelijk
prestige heeft het vbo steeds meer het karakter van restonderwijs gekregen. Daardoor
wordt het meer en meer bevolkt door leerlingen voor wie een ander (hoger) schooltype
echt niet kan. De keuze voor het vbo is daardoor een negatieve keuze geworden. Een
deel van deze leerlingen is als gevolg van de negatieve selectie die aan de keuze voor
het vbo is voorafgegaan vervreemd geraakt van onderwijs en leren. De school heeft
voor hen weinig aantrekkelijks en ze keren het onderwijs liefst zo snel mogelijk de
rug toe. Als er buiten school een alternatief is dat op korte termijn voordelen biedt,
dan is het met de school wat hen betreft gauw gedaan. Zo'n alternatief kan een groepje
spijbelaars zijn, snel verdiend geld in een of andere illegale handel of een tijdelijk
baantje in een krappe arbeidsmarkt. 
Bij de hogere schooltypen is in mindere mate sprake zijn van een negatieve keuze. De
push- en pullkrachten die leerlingen aanzetten tot het voortijdig verlaten van het
onderwijs kunnen daardoor in deze schooltypen minder invloed hebben op het gedrag
van de leerlingen. 

Bij de leerlingen uit de minderheden zou er nog iets anders bij kunnen komen. In
paragraaf 4.3 is gebleken dat zij in het voortgezet onderwijs beginnen met een prestatie-
achterstand. Dit is niet alleen in het vbo het geval, maar ook in de hogere schooltypen.
De aanvangsachterstand is in de loop van de tijd verminderd, maar in 1993, het jaar
dat de leerlingen over wier loopbanen in het voortgezet onderwijs hier wordt gerap-
porteerd zijn begonnen met voortgezet onderwijs, was er nog volop aanvangsachter-
stand. Het is zeer wel denkbaar dat de aanvangsachterstand de leerlingen uit de minder-
heden in de loop van het voortgezet onderwijs is gaan opbreken. Dat zij het tempo
niet kunnen bijhouden, achteropraken in de verwerking van de leerstof, de motivatie
verliezen en het vervolgens opgeven. 
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De onderscheiden factoren die bij minderheden en autochtone leerlingen een rol spelen,
brengen uiteenlopende verwachtingen met zich mee over het voortijdig verlaten van
het onderwijs. Bij alle leerlingen is het te verwachten dat het beduidend meer voorkomt
in het vbo dan in andere typen van voortgezet onderwijs. Bij leerlingen uit de minder-
heden zal het aandeel ongediplomeerde onderwijsverlaters in alle schooltypen groter
zijn dan bij autochtone leerlingen.

Kijken we naar de feiten. Uitgangspunt vormt het eerste schooltype in het voortgezet
onderwijs. De leerlingen die daar zijn begonnen in een categorale vbo-klas vormen een
te kleine groep, daarom zijn ze samengenomen met de leerlingen in vbo/mavo-klassen.

De autochtone leerlingen gedragen zich keurig volgens de verwachting. Het aandeel
ongediplomeerde onderwijsverlaters onder hen is bij een start in het vbo/mavo ongeveer
twee keer zo groot als in de andere aanvangstypen. Tussen die andere typen is er bij
de autochtone leerlingen vrijwel geen verschil.
De verwachting dat de leerlingen uit de minderheden in alle schooltypen een hoger
aandeel ongediplomeerde onderwijsverlaters kennen, wordt ook bevestigd, zij het met
één uitzondering. De Turkse en Marokkaanse havo/vwo-starters hebben het onderwijs
in 1999 niet vaker verlaten dan hun autochtone medestarters.
Bij de leerlingen uit de minderheden komt echter de verwachting dat een start in
vbo(/mavo) resulteert in meer ongediplomeerd onderwijs verlaten niet overeen met de
feiten. Het is vooral het mavo/havo dat roet in het eten gooit. Dit aanvangstype blijkt
voor leerlingen uit de minderheden geen gelukkige keus te zijn geweest. Zowel onder
Turkse/Marokkaanse als onder Surinaamse/Antilliaanse leerlingen levert het de hoog-
ste aandelen ongediplomeerde onderwijsverlaters op. 

Bron: CBS (vocl'93) SCP-bewerking
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Opmerkelijk groot is het aantal ongediplomeerde onderwijsverlaters onder de vbo/mavo-
starters uit de groep 'overige allochtonen'. Het zal hier veelal gaan om leerlingen die
nog niet zo lang in Nederland zijn en van wie de ouders weinig hulpbronnen hebben
ter ondersteuning van het leren van hun kind. Het is een bekend gegeven dat er onder
de nieuwkomers uit de zogeheten nieuwe etnische groepen sprake is van een tweedeling
als we kijken naar het opleidingsniveau. Een deel van deze nieuwkomers is relatief
hoog opgeleid, een ander deel heeft juist een zeer laag opleidingsniveau. Het ziet
ernaar dat het de kinderen van deze laatste categorie veel moeite kost in het onderwijs
aansluiting te vinden.

De aanvangsprestaties en daarmee samenhangende kenmerken doen ertoe
Hiervoor is op verschillende plaatsen gesuggereerd dat het veelvuldig voorkomen van
het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs onder leerlingen uit de minderheden te
maken heeft met hun geringere prestaties bij de start in de verschillende schooltypen.
De daaraan gekoppelde verwachting dat zij in elk schooltype van voortgezet onderwijs
in grotere getale het onderwijs ongediplomeerd zouden verlaten, is bevestigd. Daarmee
is het echter nog niet aangetoond dat dit daadwerkelijk het gevolg is van hun lagere
aanvangsprestaties. Uit een nadere analyse waarin de beginprestaties samen met andere
kenmerken worden gebruikt om de kans op het ongediplomeerd verlaten van het
onderwijs te schatten, wordt duidelijk dat de prestaties zeker een rol spelen, maar dat
ook andere kenmerken ertoe doen (tabel 4. 4).

Tabel 4.4 Effecten van land van herkomst en andere kenmerken op de kansverhouding voor het ongediplomeerd 
verlaten van het onderwijs (odds ratios)

excl. ongedip. llw-uitstroom incl. ongedip. llw-uitstroom

land van herkomst (nl = ref. cat.)
Turkije 2,8 n.s. 2,6 n.s.
Marokko 2,8 n.s. n.s. n.s.
Suriname 2,0 n.s. n.s. n.s.
Antillen n.s. n.s. n.s. n.s.
overige landen n.s. n.s. n.s. n.s.
gemengd n.s. n.s. 1,6 1,5

geslacht (jongens = ref. cat.)
meisjes 0,7 n.s. 0,8 n.s.

opleiding ouders (bao = ref. cat.)
vo eerste fase 0,6 0,7
vo tweede fase 0,5 0,5
hoger onderwijs 0,4 0,5

doubleren in het bao 1,7 1,8
Cito-scores

taal 0,9 0,9
rekenen n.s. n.s.
informatieverwerking 0,9 0,9

Bron: CBS (vocl'93) SCP-bewerking
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De prestaties spelen een rol, zij het alleen in taal en informatieverwerking, en ook zijn er
effecten van het opleidingsniveau van de ouders en het doubleren in het basisonderwijs.
Aanvangsverschillen in rekenvaardigheid hebben geen voorspellende waarde voor het
ongediplomeerd verlaten van het onderwijs. Leerlingen met laagopgeleide ouders die
in het basisonderwijs een keer zijn blijven zitten en die met lage scores op de Cito-
eindtoets aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen, lopen een groot risico het onder-
wijs zonder diploma te verlaten. Deze kenmerken komen bij leerlingen uit de minder-
heden vaker in deze combinatie voor dan bij autochtone leerlingen en dit verklaart waar-
om er onder leerlingen uit de minderheden in elk schooltype van het voortgezet onder-
wijs meer ongediplomeerde onderwijsverlaters zijn dan onder autochtone leerlingen. 

Gemeenten nauw betrokken bij het tegengaan van voortijdig school verlaten
Sinds de instelling van de RMC-functie zijn gemeenten steeds nauwer betrokken
geraakt bij het vsv-beleid. De RMC's rapporteren jaarlijks 'productiecijfers' zodat de
gemeenten zich een beeld kunnen vormen van de omvang van het voortijdig school
verlaten en van de ontwikkeling daarvan in de loop van de tijd. In het voorgaande is
echter al opgemerkt dat de registratie nog lang niet overal goed op orde is. Van Tilborg
en Van Es (2001) noemen een percentage van 25 van gemeenten die nog niet beschikken
over adequate gegevens. In het voorgaande is overigens al opgemerkt dat voor een
analyse van het voortijdig school verlaten en de factoren die daarvoor van belang zijn,
registratiegegevens ontoereikend zijn.

Rond het voortijdig verlaten van het onderwijs heeft zich in de afgelopen jaren een
geheel eigen infrastructuur ontwikkeld met een eigen informatiesystematiek. Er is een
monitor voortijdig school verlaten, het ministerie rapporteert jaarlijks aan de Kamer,
en Sardes publiceert met enige regelmaat Almanak voortijdig school verlaten. Tegen
de achtergrond daarvan is bij de acht gemeenten die aan deze rapportage hebben mee-
gewerkt niet systematisch ingegaan op de gegevens waarover de gemeenten op dit
punt beschikken. Voorzover dit onderwerp aan de orde is gekomen en op basis van de
gemeentelijke documenten over het onderwijsbeleid, krijgt men de indruk dat er sprake
is van een zekere verzelfstandiging van het voortijdigschoolverlatenbeleid als een
zelfstandig en mogelijk enigszins geïsoleerd beleidsonderdeel met losse binding aan
het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Het tegengaan van voortijdig school
verlaten, vormt overigens een van de doelstellingen van het landelijke beleidskader
voor het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Diploma en examenresultaten
Wanneer alle leerlingen het onderwijs hebben verlaten, is het percentage gediplomeerden
precies gelijk aan 100 min het percentage ongediplomeerde onderwijsverlaters. Het
opnemen van een apart onderdeel over het behalen van een diploma voegt dan geen
informatie toe aan de gegevens die al zijn behandeld over het ongediplomeerd verlaten
van het onderwijs. Van de leerlingen uit de minderheden die in 1993 zijn begonnen
met voortgezet onderwijs zit in 1999, het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar
zijn, echter nog meer dan de helft in het volledig dagonderwijs. Een deel van deze
leerlingen heeft nog geen diploma behaald, maar de mogelijkheid dat zij dit alsnog
doen is nog niet geheel verkeken. Het heeft dus zin om het behalen van een diploma
hier apart onder de loep te nemen (figuur 4.14).
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In het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs hebben ruim vier van de
vijf autochtone leerlingen een diploma behaald. Leerlingen uit de minderheden zijn
duidelijk minder succesvol. Van de Surinaamse leerlingen, de groep die het meeste
moeite heeft met het halen van de eindstreep, heeft maar iets meer dan 60% het diploma
van een opleiding gehaald. Van de minderheidsgroeperingen doen de Marokkaanse
leerlingen het met bijna 70% diplomabezitters nog het beste. 

De vergelijking met de autochtone leerlingen pakt negatief uit, maar men kan het
natuurlijk ook positiever formuleren: van de leerlingen uit de minderheden heeft ruim
meer dan de helft zes jaar na de start in het voortgezet onderwijs een diploma behaald.
Dat 'ruim' moet echter voor de Surinaamse/Antilliaanse jongens niet al te ruim worden
opgevat. Het percentage met een diploma is bij hen maar net iets meer dan 55. 
Ook op het punt van het behalen van een diploma verslaan de meisjes de jongens en
dat is bij de leerlingen uit de minderheden in sterkere mate het geval dan bij autochtone
leerlingen. 

Het aanvangstype speelt bij leerlingen uit de minderheden ook een rol
Herkomst is een factor en geslacht, maar wat doet het aanvangstype? De invloed van
het aanvangstype is vooral voor het vwo en in mindere mate ook voor het havo bij het
begin van het zevende jaar na de start nog niet goed vast te stellen. Veel leerlingen
doubleren in deze schooltypen een of meer keer en halen toch nog het diploma. Bij het
beschouwen van de percentages in figuur 4.15 moet dit voorbehoud in het achterhoofd
worden gehouden.

Vanwege het gemaakte voorbehoud kunnen de verschillende aanvangstypen niet zonder
meer met elkaar worden vergeleken. Dat neemt niet weg dat het mavo voor leerlingen
uit de minderheden in 1993 een veelbelovend aanvangstype was. Bijna 80% van de
mavo-starters onder de minderheden heeft zes jaar later een diploma bemachtigd. Het
verschil tussen minderheden en autochtone leerlingen is bij een start in het mavo ook
lager dan bij een start in de andere schooltypen. Vanuit dit gezichtspunt is het te
betreuren dat juist het mavo object is geworden van de niet-aflatende herordeningszucht
die het onderwijsbeleid kenmerkt.

Diploma in het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs, naar land van herkomst en geslacht, 1999 (in procenten)
Figuur 4.14

Bron: CBS (vocl'93) SCP-bewerking
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Voor leerlingen uit de minderheden zijn de diplomaperspectieven sterker verbonden
met het aanvangstype in het voortgezet onderwijs dan voor autochtone leerlingen. Vooral
leerlingen uit de minderheden die in mavo/havo aan het voortgezet onderwijs beginnen,
lopen een groot risico de eindstreep niet te halen. Bijna de helft van de Surinaamse/-
Antilliaans mavo/havo-starters valt dit lot ten deel. Ook de havo/vwo-starters uit de minder-
heden zullen nog goed hun best moeten doen om tot een behoorlijk resultaat te komen,
maar voor hen is er nog hoop.
Voor autochtone leerlingen maakt het aanvangstype veel minder uit voor hun diploma-
kansen. Met uitzondering van het havo/vwo behaalt vanuit elk aanvangstype meer dan
80% van hen een diploma.

Bij de bespreking van het verlaten van het onderwijs zonder diploma eerder in deze
paragraaf, is een analyse gepresenteerd van het gecombineerde effect van herkomst,
de opleiding van de ouders, de aanvangsprestaties en nog enkele andere kenmerken
van de leerlingen. Het zou inzichtelijk zijn om zo'n analyse ook te presenteren over
het behalen van een diploma, maar dit gaat niet goed omdat in de cohort 1993 een
deel van de leerlingen die nog geen diploma heeft gehaald de mogelijkheid heeft dit
alsnog te doen. De resultaten van de analyse, die overigens wel is uitgevoerd, zijn
hierdoor niet goed te interpreteren.

Het examen als struikelblok
Van de leerlingen uit de minderheden haalt een beduidend kleiner deel een diploma
dan van de autochtone leerlingen. Er zijn aanwijzingen dat dit vooral komt doordat
leerlingen uit de minderheden vaker voor het eindexamen zakken. Zo presenteren

Bron: CBS (vocl'93) SCP-bewerking

vbo/mavo mavo mavo/havo havo/vwo

Tur/Mar Sur/Ant overig Ned+

Diploma bij het begin van het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs, 
naar land van herkomst en vo-aanvangstype, 1999

Figuur 4.15
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Mulder et al. (1997) gegevens over de afsluiting van vbo en mavo van leerlingen die
in 1988 zijn begonnen met voortgezet onderwijs. Van de vbo-leerlingen uit de minder-
heden in het laatste leerjaar haalt 16% het diploma niet. Bij de mavo-minderheden is
dit 18%. Het overgrote deel van degenen die het diploma niet halen, is gezakt voor het
examen. Een klein deel heeft niet aan het examen deelgenomen. De zakpercentages
van de autochtone leerlingen liggen tussen 3 en 5.

De onderwijsinspectie presenteert actuelere gegevens over de eindexamenresultaten
van leerlingen uit de minderheden in elk van de schooltypen die het voortgezet onderwijs
kent. Het Onderwijsverslag over het jaar 2000 bevat de resultaten in de jaren 1998,
1999 en 2000 (figuur 4.16). De slaagpercentages van de leerlingen uit de minderheden
zijn in elk van de schooltypen van het voortgezet onderwijs lager dan die van autochtone
leerlingen. De verschillen hebben ook nog een patroon: naarmate het schooltype
hoger is, is het verschil in slaagpercentage hoger. In het vbo bedraagt het verschil 7
procentpunten, in het vwo 14 procentpunten. In het vbo en vwo zijn de verschillen in
de onderscheiden schooljaren vrijwel stabiel. In het havo is er sprake van een zekere
afname. In 1998 was het verschil daar 17 procentpunten tegen 13 procentpunten in
2000. Ook in het mavo is het verschil iets minder geworden. 

Dat het vbo het laagste verschil in slaagpercentage tussen autochtone leerlingen en
leerlingen uit de minderheden heeft, is niet zo verwonderlijk. In het vbo kunnen de
leerlingen immers examen doen op vier niveaus. Van de leerlingen uit de minderheden

Bron: Inspectie van het onderwijs (2000: 124) SCP-bewerking

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

autochtonen minderheden
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kiest een iets groter deel voor de lagere niveaus, maar het ziet ernaar uit dat eigenlijk
nog meer leerlingen dit zouden moeten doen. Want ondanks de lagere moeilijkheids-
graad van de examens is het percentage geslaagden toch nog lager dan bij de autochtone
leerlingen. 

De slaagpercentages van de leerlingen uit de minderheden aan het einde van het
voortgezet onderwijs geven nog een enigszins geflatteerd beeld van de werkelijke
kwaliteiten die deze leerlingen kunnen laten zien. Dat heeft te maken met de samen-
stelling van het examen. Dit bestaat uit een schoolonderzoek en een centraal eindexamen.
Het schoolonderzoek is eigenlijk een proefwerk dat door de school zelf wordt ontworpen,
afgenomen en gewaardeerd. Het centraal examen is in handen van het Cito.
De beslissing over slagen of zakken, wordt genomen op basis van de gecombineerde
resultaten van het schoolonderzoek en het centraal examen. Het blijkt nu dat de leer-
lingen voor het schoolonderzoek systematisch hogere cijfers krijgen dan voor het centraal
examen. Maar daar komt nog iets bij: de discrepantie is bij leerlingen uit de minderheden
beduidend groter dan bij autochtone leerlingen. In de SCP-minderhedenrapportage
van 1999 zijn hierover gegevens vermeld. Zouden alleen de resultaten van het centraal
examen meetellen, dan zouden de verschillen in slaagpercentages tussen leerlingen uit
de minderheden en autochtone leerlingen nog beduidend groter zijn. 

De inspectie heeft de discrepantie tussen de cijfers op het schoolonderzoek en het
centraal examen nog eens nader geanalyseerd en wel op schoolniveau. Uit die analyse
blijkt dat de verschillen tussen de cijfers op het centraal examen en het schoolexamen
toenemen naarmate het aandeel leerlingen uit de minderheden op school groter is. De
analyse bestrijkt een periode van vier jaar. Op scholen met geen of vrijwel geen leer-
lingen uit de minderheden ligt het verschil vrijwel altijd tussen 0 en 0,3 punt. Op
scholen met meer dan 25% leerlingen uit de minderheden is het vrijwel steeds 0,4 of
0,5 punt. In het vwo is het verschil echter groter en neemt het bovendien in de loop
van de tijd toe: van 0,5 in 1996 tot 0,8 in 2000. 

De inspectie vindt een gemiddeld verschil van 0,5 punt op schoolniveau acceptabel.
Bij een hoger verschil is naar de mening van de inspectie nader onderzoek gewenst.
Het blijkt dat op scholen die boven de 0,5 grens zitten het aandeel leerlingen uit de
minderheden beduidend groter is dan bij scholen onder deze grens.

Problemen van leerlingen uit de minderheden pas op de valreep zichtbaar
Pas tegen het einde van het voortgezet onderwijs worden de voorspelbare problemen
die leerlingen uit de minderheden met de leerstof hebben zichtbaar, zij het ook dan
nog in een enigszins toegedekte vorm. Voorspelbaar omdat ze in elk schooltype bij de
start al een achterstand hebben. Wanneer het er echt op aankomt, redt een belangrijk
deel van deze leerlingen het niet. Het gevolg is een overmaat aan voortijdig school
verlaten en teleurstellende resultaten bij het eindexamen.
Anders dan veelal wordt gedacht, blijven de problemen van leerlingen uit de minder-
heden in het voortgezet onderwijs niet beperkt tot het vbo. In alle schooltypen van
voortgezet onderwijs vallen leerlingen uit de minderheden meer uit en zakken ze
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vaker voor het examen. Daarbij kan de scholen bepaald geen strenge behandeling
worden aangewreven. Uit de hier beschreven gang van zaken bij het eindexamen blijkt
eerder het tegendeel. Leerkrachten lijken geneigd de prestaties van leerlingen uit de
minderheden hoger te waarderen dan objectief gerechtvaardigd is. Het ziet ernaar uit
dat dit 'zachte heelmeestersbeleid' zich uiteindelijk tegen de leerlingen keert. Daarnaast
zijn er de aanvangsachterstanden en een ongunstige loopbaan in het basisonderwijs die
in ieder geval bij de overmaat aan voortijdig verlaten van het onderwijs door leerlingen
uit de minderheden een doorslaggevende rol spelen. 

4.6 Na mbo en vwo/havo
Het beeld dat in de voorgaande paragrafen is gegeven van de positie en de loopbanen
van leerlingen uit de minderheden na het basisonderwijs is nog niet compleet. Wat
nog ontbreekt, zijn de verdere lotgevallen van de mbo- en havo/vwo-leerlingen. In
paragraaf 4.4 is voor de havo/vwo'ers al een tipje van de sluier gelicht, maar ook voor
hen is het beeld nog verre van volledig. 

Mbo voor veel leerlingen tussenstation
Het mbo is als typische beroepsopleiding voor een groot deel van de leerlingen eind-
onderwijs. Na afsluiting krijgen vrijwel alle leerlingen na korte of langere tijd een
baan, niet zelden in een bedrijf waar ze tijdens hun studie stage hebben gelopen. Toch
is er ook een aanzienlijk deel van de leerlingen voor wie het mbo een tussenstation
naar hoger is, en hoger is dan het hbo. De vraag is of leerlingen uit de minderheden
hierbij andere keuzen maken dan autochtone leerlingen. Het periodiek onderzoek
onder schoolverlaters van het Research centrum voor onderwijs en arbeidsmarkt, het
zogeheten Rubs-onderzoek, bevat hierover gegevens. Het laatst beschikbare bestand
van dit onderzoek betreft leerlingen die in 1997 het mbo hebben verlaten.

Het mbo mag dan een volwaardige beroepsopleiding bieden, iets minder dan de helft
van de mbo-verlaters blijkt toch meer te willen (figuur 4.17). Zij zetten na het mbo
hun onderwijsloopbaan nog voort. De mbo'ers uit de minderheden onderscheiden zich
hierin nauwelijks van de autochtone mbo-verlaters. Ook in de keuze van de vervolg-
opleiding zijn de verschillen tussen mbo'ers uit de minderheden en autochtone leerlingen
gering. Het hbo is in de meeste gevallen het favoriete vervolgtraject. Alleen de Turkse
en Marokkaanse leerlingen onderscheiden zich enigszins. Zij gaan minder naar het
hbo en meer naar een andere mbo-opleiding (= bol). Wat dit betreft is het beeld niet
anders dan uit de loopbaangegevens die in paragraaf 4.4 naar voren komt. De door-
stroming van de Turkse en Marokkaanse leerlingen is op elk niveau wat lager dan de
doorstroming van de autochtone leerlingen.
Bij het beschouwen van figuur 4.17 moet overigens wel worden bedacht dat de gegevens
over doorstroming na het mbo in hoofdzaak leerlingen betreft die het mbo met een
diploma hebben verlaten. Ongediplomeerde mbo-verlaters zijn in het Rubs-onderzoek
ondervertegenwoordigd. 

146 NA HET BASISONDERWIJS



Na havo/vwo
In paragraaf 4.4 is vastgesteld dat van de leerling uit de minderheden die in 1977 in
het havo/vwo zaten twee jaar later een kleiner deel in het hbo of wetenschappelijk
onderwijs was te vinden dan van de autochtone leerlingen. Het lijkt er dus op dat de
doorstroming van de minderheden vanuit havo/vwo naar de hoogste regionen van het
onderwijs nog enigszins achterblijft. Helemaal zeker is dit echter niet, want deze
resultaten gaan over de hele cohort. Doorstroming naar hbo of wetenschappelijk
onderwijs kan alleen met diploma en dus moeten we kijken naar de keuzen van de
gediplomeerde havo/vwo'ers (figuur 4.18). Dan blijkt dat leerlingen uit de minderheden
die het havo of vwo met een diploma hebben verlaten zelfs meer doorstromen naar
hbo en wetenschappelijk onderwijs dan autochtone leerlingen. Dit geldt nog het meest
voor de vrouwen uit de minderheden die een vwo-diploma hebben behaald. Van hen
gaat 70% naar het wetenschappelijk onderwijs. Autochtone vrouwen met een vwo-
diploma gaan meer naar het hbo. Ook bij de mannelijke vwo-abituriënten uit de minder-
heden is de doorstroming naar het wetenschappelijk onderwijs hoger dan bij de
autochtone vwo-uitstromers. 

Uit de gegevens over de doorstroming naar hbo en wetenschappelijk onderwijs kan
worden afgeleid dat voor leerlingen uit de minderheden die het voortgezet onderwijs
op het hoogste niveau hebben afgesloten de overgang naar het hoger onderwijs geen
speciale drempel meer vormt. Dit geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen.
De hoge doorstroming naar het hoger onderwijs verraadt het hoge ambitieniveau en
de sterke motivatie van de havo- en vwo-uitstromers uit de minderheden. 

llw = leerlingwezen; bol = beroepsopleidende leerweg van het mbo

Tur/Mar Sur/Ant overig Ned

geen vervolgopleiding llw/in-service bol hbo overige opleiding

Vervolgopleiding na het mbo, naar land van herkomst, 1997 (in procenten)
Figuur 4.17
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Minder gunstige start in het hoger onderwijs
De aspiraties van de havo/vwo-abituriënten uit de minderheden zijn hoog, maar het is
de vraag of hun toerusting voor het hoger onderwijs toereikend is voor een soepele gang
door de instellingen van het hoger onderwijs. Er zijn redenen om hier niet helemaal
gerust op te zijn vanwege de gang van zaken bij het eindexamen havo/vwo die in
paragraaf 4.6 is beschreven. Een onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut en de
Stichting voor Economisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de
resultaten van studenten die in 1997/'98 als eerstejaars zijn begonnen aan een hbo- of
wo-instelling geeft hier enig zicht op (De Jong et al. 2000). 
Kijken we naar de positie van de studenten in het tweede studiejaar, dan ziet het er
voor de minderheden nog redelijk gunstig uit (figuur 4.19).

Bron: De Jong et al. (2000:22)
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Figuur 4.19
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Doorstroming naar hbo en wo, naar geslacht, land van herkomst en behaald diploma, 2000 (in procenten)
Figuur 4.18
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In het hbo is wat uitval betreft vrijwel geen verschil naar herkomst. Wel is het zo dat
de studenten uit de minderheden, de niet-westerse allochtonen, wat meer omzwaaien
naar een andere studierichting. In het wetenschappelijk onderwijs is er vooral meer
uitval onder westerse allochtone studenten. Het aandeel uitvallers is bij hen ongeveer
twee keer zo groot als bij de autochtone studenten. Studenten uit de minderheden vallen
in het eerste jaar ook meer uit, maar het verschil ten opzichte van de autochtone 
studenten is bij hen kleiner. Ze veranderen wel minder vaak van studierichting.

Afgaande op de uitvalcijfers lijkt er weinig verschil tussen studenten uit de minderheden
en autochtone studenten. Dat ligt anders wanneer we prestaties in het eerste studiejaar
in de beschouwing betrekken. Er zijn gegevens over het behalen van het propedeuse-
diploma en het verkrijgen van voldoende studiepunten (figuur 4.20). Van de hbo-
studenten uit de minderheden slaagt minder dan de helft erin om in het eerste jaar het
propedeusediploma te halen. Dat is ruim 10 procentpunten minder dan onder de
autochtone hbo'ers. In het wetenschappelijk onderwijs is het verschil nog veel groter.
Hier haalt van de studenten uit de minderheden nog geen 40% in het eerste jaar het
propedeusediploma, tegen 60% van de autochtone studenten. 

Hoe deze verschillen moeten worden geïnterpreteerd, is niet zonder meer duidelijk.
Het lijkt erop dat de minderheden ook in het hoger onderwijs een examenprobleem
hebben, net zoals aan het einde van het voortgezet onderwijs (zie § 4.5). In studiepunten
zijn er echter nauwelijks verschillen naar herkomst tussen de studenten. Het aandeel

Bron: De Jong et al. (2000:22)

Ned nw west. Ned nw west.

propedeusediploma studiepunten

Resultaten in het eerste studiejaar, naar land van herkomst en onderwijstype, 1998
(studenten die in 1997/1998 zijn begonnen met hoger onderwijs)

Figuur 4.20
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eerstejaars dat de benodigde studiepunten haalt, is bij de minderheden niet significant
lager dan bij de autochtone studenten. Ook zijn er geen significante verschillen in de
cijfers voor de eerste jaarsvakken (niet in figuur 5.20).

4.7 Conclusie: ongunstiger loopbanen na het basisonderwijs, maar gunstige toekomstperspectieven
Positieve ontwikkelingen in de onderwijsresultaten van leerlingen uit de minderheden
beperken zich niet tot het basisonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs kan bij ver-
gelijking van de schoolkeuzen en de aanvangsprestaties in 1993 en 1999 een positieve
trend worden vastgesteld. In 1993 ging van de Turkse en Marokkaanse leerlingen iets
meer dan 20% naar een brugklastype met havo of hoger, in 1999 was dit toegenomen
tot bijna 40%. Bij de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen was de vooruitgang nog
groter, waardoor hun verdeling over de verschillende schooltypen in 1999 nog maar
weinig verschilde van die van de autochtone leerlingen. 
Van de leerlingen uit de minderheden die in Nederland zijn geboren, stroomt een
belangrijk groter deel door naar de hogere typen van voortgezet onderwijs dan van de
eerste generatie. Dat komt doordat hun prestaties aan het einde van het basisonderwijs
hoger zijn. In hoofdstuk 3 is gebleken dat de prestatieverbetering in het basisonderwijs
niet kan worden toegeschreven aan het feit dat in de jongere cohorten het aandeel van
de tweede generatie is toegenomen. 

De positieve trend in de doorstroming staat niet op zichzelf. Niet alleen de doorstroming
naar hogere vormen van voortgezet onderwijs is toegenomen, ook de prestaties bij
aanvang van het voortgezet onderwijs zijn in de loop van de tijd verbeterd. Bij de
prestaties is de grootste winst weer voor de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. De
aanvangsprestaties van de Surinaamse leerlingen doen nog maar weinig onder voor
die van de autochtone leerlingen.
De verbetering van de aanvangsprestaties is bij leerlingen uit de minderheden veel groter
dan bij autochtone leerlingen, zodat hun prestatieachterstand in de periode 1993-1999
aanzienlijk is verminderd. 
Het is een gunstige ontwikkeling dat de vermindering van achterstand zich ook voor-
doet binnen de afzonderlijk brugklastypen. Als gevolg van 'overadvisering' was het in
het verleden zo dat leerlingen uit de minderheden in elk van de schooltypen van het
voortgezet onderwijs van start gingen met een niet geringe prestatieachterstand. In
hoofdstuk 3 is gebleken dat de mate van overadvisering in de loop van de tijd is afge-
nomen. Als gevolg hiervan kiezen leerlingen uit de minderheden nu meer een school-
type dat past bij hun prestatieniveau en daardoor komen hun prestaties binnen een
gekozen schooltype beter overeen met de prestaties van de autochtonen leerlingen. 
De resterende prestatieachterstanden bij aanvang van het voortgezet onderwijs zijn
overigens wel van invloed op de eerste schoolresultaten. De cijfers op het kerstrapport
zijn bij leerlingen uit de minderheden in de meeste brugklastypen wat lager dan die
van autochtone leerlingen. Dit verschil is het gevolg van de lagere aanvangsprestaties. 

De leerlingen uit de minderheden die nu in de hogere jaren van het voortgezet onderwijs
zitten, hebben nog niet kunnen profiteren van de prestatieverbetering in de jongere
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cohorten. Dat is te zien aan hun schoolloopbanen. Degenen die in 1993 zijn begonnen
met voortgezet onderwijs hebben een ongunstiger doorstroomprofiel dan autochtone
leerlingen. Dat komt doordat ze vaker vertraging oplopen en doordat een veel groter
deel van hen het onderwijs verlaat zonder een diploma te hebben behaald. 
Ook bij een start in eenzelfde schooltype valt de vergelijking van de voortgezetonderwijs-
schoolloopbanen uit ten nadele van de leerlingen uit de minderheden. Dat neemt niet
weg dat hun schoolloopbanen inmiddels het hele spectrum van onderwijssectoren en
schooltypen bestrijken. Ze stromen in groten getale door naar het mbo en ze zijn met
substantiële aantallen vertegenwoordigd in het havo/vwo. De doorstroming naar het
hoger onderwijs van de nog beperkte groep leerlingen uit de minderheden die het
havo/vwo met succes doorloopt, doet niet onder voor de doorstroming van de autochtone
havo/vwo'ers. Hetzelfde geldt voor degenen die het mbo met een diploma hebben
afgesloten. 

De positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs na de basisschool wordt
vaak bezien vanuit het perspectief van de toegankelijkheid van de instellingen. Het gaat
dan in de eerste plaats om de vraag of er bij de toegangspoort van de school specifieke
belemmeringen zijn voor leerlingen uit de minderheden. Uit de gegevens die in dit
hoofdstuk zijn gepresenteerd, blijkt echter dat de toegankelijkheid op het niveau van
het eerste schooltype in het voortgezet onderwijs geen issue hoeft te zijn. De school-
keuzen van de leerlingen uit de minderheden zijn eerder aan de hoge dan aan de lage
kant en door de scholen worden deze keuzen geaccepteerd. Ook op het niveau van het
mbo en het hbo ondervinden de leerlingen uit de minderheden geen specifieke toegangs-
belemmeringen. Het idee dat schakelmomenten in de loopbaan voor leerlingen uit
achterstandsgroepen van speciale betekenis zijn, lijkt in ieder geval op dit niveau van
het onderwijs aan herziening toe. Niet de schakelmomenten leveren de meeste risico's,
maar veel meer wat er dagelijks in de primaire onderwijsleerprocessen gebeurt.

Leerlingen uit de minderheden krijgen niet minder gemakkelijk toegang tot de instel-
lingen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs dan autochtone leerlingen.
Anders dan vaak wordt gedacht, vormen de schakelmomenten in de schoolloopbaan
geen specifiek probleem. Kan hieruit nu worden afgeleid dat de schoolloopbanen van
leerlingen uit de minderheden na het basisonderwijs soepel en zonder bijzondere 
problemen verlopen? Nee, zo is het niet. Er zijn twee negatieve aspecten. In de eerste
plaats verlaat een veel te groot deel het onderwijs zonder enig diploma te hebben
behaald. Als gevolg daarvan bestaat een onevenredig deel van de zogeheten harde
kern van de voortijdig schoolverlaters uit leerlingen uit de minderheden. De overmaat
aan voortijdige uitval is het gevolg van de lage prestaties bij aanvang. In samenhang
daarmee is ook doubleren in het basisonderwijs een specifieke risicofactor. Anders
dan bij autochtone leerlingen is het voortijdig school verlaten bij leerlingen uit de
minderheden geen verschijnsel dat zich in hoofdzaak beperkt tot het vbo. Ook in
andere schooltypen van het voortgezet onderwijs, met uitzondering van het havo/vwo,
is het aandeel voortijdig schoolverlaters onder de leerlingen uit de minderheden
onaanvaardbaar hoog. 
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Het tweede negatieve aspect van de schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden
na het basisonderwijs vormt de gang van zaken bij de eindexamens. Op elk niveau is
het aandeel geslaagden onder de leerlingen uit de minderheden bij eindexamens in het
voortgezet onderwijs substantieel lager dan onder autochtone leerlingen. Ook bij de
propedeuse in het hoger onderwijs hebben studenten uit de minderheden meer moeite
met het halen van het examen.
De slaagpercentages bij de eindexamens zouden nog ongunstiger zijn wanneer alleen
de resultaten op het centraal examen zouden tellen. Gunstigere resultaten op het
schoolgedeelte van de examens trekken veel leerlingen uit de minderheden over de
streep. Het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen is bij hen namelijk
veel groter dan bij autochtone examinandi. Dit verschijnsel doet zich niet in een enkel
examenjaar voor, maar kan over een reeks van jaren worden vastgesteld. De inspectie
van het onderwijs die belast is met het toezicht op de examens heeft de discrepanties
gesignaleerd en houdt zich ermee bezig. 

In dit hoofdstuk is niet besproken wat de scholen voor voortgezet onderwijs en beroeps-
onderwijs doen om de onderwijskansen van leerlingen uit de minderheden te verbeteren.
Recente gegevens daarover zijn niet beschikbaar. Wat erover valt te zeggen, berust op
indrukken en op circumstantial evidence. De indruk bestaat dat de onderwijskansen
van leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs geen issue van betekenis
vormen. Het lijkt erop dat men de geringere taalvaardigheid in het Nederlands van
deze leerlingen als een gegeven accepteert en met de mantel der liefde bedekt. Bij
beoordelingen van de prestaties wordt hiermee rekening gehouden. Pas bij een echte
objectieve toetsing van de prestaties, bij het centraal examen, komen de achterstanden
weer aan het licht. Door een relatief gunstige beoordeling bij de schoolexamens weten
de scholen hun blazoen toch nog redelijk schoon te houden. Intussen haakt wel een
onevenredig deel van de leerlingen uit de minderheden mede als gevolg van prestatie-
achterstand af. De extra middelen die de scholen krijgen voor leerlingen uit de minder-
heden lijken vooral te worden besteed aan de opvang van zij-instromers en aan enige
extra begeleiding van individuele leerlingen. 
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5 ONDERWIJSACHTERSTANDSBELEID OP DE TWEESPRONG

Het bevorderen van de integratie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs is
in de afgelopen decennia een belangrijk onderdeel geworden van het onderwijsbeleid.
Het is ook een onderdeel dat nogal wat aandacht trekt in de media en in de politiek. In
de landelijke minderhedendebatten die periodiek worden georganiseerd om de commotie
over de problemen die de integratie van de minderheden met zich meebrengt te kana-
liseren, vormt de effectiviteit van het onderwijs een telkens terugkerend thema. In het
parlement worden met een zekere regelmaat rondetafelgesprekken gehouden om helder-
heid te verkrijgen over de feiten en hun achtergronden. Daarbij worden de verantwoor-
delijke bewindslieden geregeld de maat genomen over de naar de mening van onge-
duldige parlementariërs te geringe progressie in de onderwijsresultaten van leerlingen
uit de minderheden. Vooral in het vergaderjaar 2000/2001 is, mede naar aanleiding
van de resultaten van de Rapportage minderheden 1999 van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, in de Tweede Kamer uitvoerig gedebatteerd over het onderwijsbeleid voor
minderheden. De gedachtewisseling heeft onder meer geresulteerd in een intensivering
van het achterstandenbeleid in de vorm van het Onderwijskansenplan van staatssecretaris
Adelmund en in een uitbreiding van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid. 

De discussies en debatten over het onderwijsbeleid voor minderheden spelen zich af
in een context waarin meer en meer druk op de overheid wordt uitgeoefend om te
laten zien wat er met het beleid wordt bereikt. Er is een toenemende neiging om beleid
niet alleen te beoordelen op voornemens, plannen, convenanten, wetsvoorstellen en
besluiten, maar ook op resultaten, of liever nog op beleidseffecten. Binnen deze context
is de constatering van de Rekenkamer dat de overheid niet beschikt over gegevens
over de effecten van twintig jaar onderwijsachterstandsbeleid hard aangekomen.
In het eerste hoofdstuk van deze rapportage is uiteengezet dat de toegenomen vraag
naar informatie over beleidseffecten, aanleiding is geweest om de SCP-minderheden-
rapportages in sterkere mate hierop toe te spitsen. Daarbij is overigens ook uiteengezet
dat aan de behoefte aan harde gegevens over beleidseffecten slechts in beperkte mate
tegemoet kan worden gekomen. Dat heeft onder andere te maken met de complexiteit
van beleid, dat niet valt te reduceren tot een enkelvoudige treatment waarvan het
effect via de gebruikelijk vormen evaluatieonderzoek is vast te stellen. Vervolgens is
er de moeilijkheid gesignaleerd dat beleid slechts een van de vele factoren is die de
integratie van de minderheden in het algemeen, en meer in het bijzonder hun integratie
in en via het onderwijs, beïnvloedt. Dit brengt met zich mee dat het niet goed mogelijk
is het effect van die ene factor te isoleren van de andere invloeden. 

Een beoordeling van beleidseffecten in strikte zin, waarin beoogde veranderingen bij
leerlingen of het uitblijven daarvan causaal kunnen worden toegeschreven aan een
aantal nauw omschreven beleidsmaatregelen, is uitgesloten. In deze beleidseffecten-
rapportage is gekozen voor een softere vorm van beleidsevaluatie waarin de ontwikkeling
van de positie van de minderheden, veranderbare factoren die daarin een rol spelen en
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het gevoerde en voorgenomen beleid analytisch met elkaar in verband worden
gebracht. Voor wat het onderwijsbeleid betreft vormen de analyses van de onderwijs-
resultaten van leerlingen uit de minderheden die in de hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn
behandeld de achtergrond voor een bespreking van die elementen van het onderwijs-
beleid die tot doel hebben de onderwijskansen van deze leerlingen te verbeteren. 

De beleidsbeschouwing begint in paragraaf 5.1 met een korte schets van het vigerende
landelijke beleid en de recente ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan, met
name op het terrein van de vroeg- en voorschoolse educatie en het Onderwijskansenplan.
Sinds de introductie van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid hebben de
gemeenten het voortouw in de beleidsuitvoering. Dit hoofdstuk spitst zich dan ook toe
op de vraag hoe gemeenten dit beleid oppakken. Daarbij wordt vanzelfsprekend bij-
zondere aandacht besteed aan de acht gemeenten die aan deze rapportage hebben
meegewerkt. De behandeling van de gemeentelijke vormgeving van het achterstands-
beleid beslaat twee paragrafen. Paragraaf 5.2 bespreekt de organisatorische aanpak.
Paragraaf 5.3 gaat over de inhoudelijke accenten in het onderwijsachterstandsbeleid
van de gemeenten.

5.1 Eerst stimulering, toen voorrang, toen achterstanden, toen kansen: ontwikkelingen in het 
landelijk onderwijsachterstandsbeleid 

De deelname aan het onderwijs van grote groepen kinderen uit de minderheden heeft
het onderwijsbeleid niet onberoerd gelaten. Onderwijs is een sleutelfactor in de inte-
gratie van de minderheden. Het biedt jongeren uit de minderheden de kans door te
dringen tot maatschappelijke posities die ver buiten het bereik van hun ouders lagen.
Uit de gegevens die in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd, valt af te leiden
dat een toenemend aantal leerlingen uit de minderheden erin slaagt om in het onderwijs
de hiervoor benodigde kwalificaties te verwerven. Tegelijk is duidelijk geworden dat
de prestaties en de schoolloopbanen van leerlingen uit sommige minderheidsgroepe-
ringen gemiddeld genomen nog lang niet het niveau halen van autochtone leerlingen,
ook niet wanneer rekening wordt gehouden met het veel lagere opleidingsniveau van
hun ouders. 

Variaties op hetzelfde thema
De overheid wordt aangesproken op de onderwijsachterstand van de leerlingen uit de
minderheden. Het idee bestaat dat de overheid ervoor kan zorgen dat de prestaties van
deze leerlingen verbeteren, dat ze meer doorstromen naar hogere vormen van vervolg-
onderwijs en dat ze minder uitvallen. De overheid deelt deze gedachte en voert al
decennialang een onderwijsachterstandsbeleid. Dit beleid beoogt de achterstand die
leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen uit maatschappelijke achter-
standsgroepen in hun gang door het onderwijs oplopen te verminderen. Het is primair
gericht op het verbeteren van de schoolprestaties van de leerlingen uit de doelgroepen
in het basisonderwijs en op het voorkomen van uitval van doelgroepleerlingen in het
voortgezet onderwijs.
Het achterstandsbeleid is tot nu toe nooit erg succesvol geweest en heeft mede als
gevolg daarvan in de loop van de tijd vele gedaantewisselingen ondergaan. Zo werd
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het onderwijsstimuleringsbeleid in de jaren tachtig van de vorige eeuw omgevormd
tot onderwijsvoorrangsbeleid en dit veranderde ruim een decennium later weer in het
gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (goa). Het goa is onlangs verrijkt met het
onderwijskansenbeleid. De verschillende varianten zijn voornamelijk organisatorische
variaties op eenzelfde thema. De hoofdstructuur van het beleid is de afgelopen veertig
jaar niet wezenlijk veranderd. 

De budgettair belangrijkste component van het onderwijsachterstandsbeleid beleid
bestaat erin dat de hoeveelheid personeel van scholen afhankelijk is gemaakt van het
aantal doelgroepleerlingen. Scholen met veel leerlingen uit de minderheden hebben
als gevolg daarvan meer personeel. Verwacht wordt dat ze daardoor in staat zijn betere
resultaten te bereiken bij de leerlingen uit de doelgroepen. Hoe ze dat kunnen doen, is
altijd aan de scholen zelf overgelaten. Omdat de geconditioneerde reflex van scholen
op de toekenning van extra personeel vrijwel altijd bestaat uit het verkleinen van de
groepsgrootte is dit ook het belangrijkste effect van deze component van het achter-
standsbeleid. 
De ongereflecteerde benutting van extra personeel voor groepsverkleining wordt door-
gaans niet gezien als de meest doelmatige inzet van middelen voor het tegengaan van
onderwijsachterstand. In hoofdstuk 2 is echter gebleken dat het onder bepaalde omstan-
digheden wel degelijk kan bijdragen aan de effectiviteit van het onderwijs voor de
doelgroepleerlingen. Het leidt tot een verlaging van de leerkracht-leerlingratio en dit
heeft een positieve invloed op de hoeveelheid taakgerichte interacties tussen docenten
en leerlingen. Het is echter denkbaar dat een meer gerichte verlaging van de leerkracht-
leerlingratio meer effect sorteert. Zo'n meer gerichte inzet kan bijvoorbeeld de vorm
krijgen van een dubbele bezetting in groep, extra Nederlands in kleine groepjes of
herinstructie en extra oefening bij onvoldoende verwerking van leerstof voor individuele
leerlingen of groepjes leerlingen.

Naast de middelen die in de vorm van extra personeel direct aan de scholen beschikbaar
zijn gesteld, zijn er ook altijd middelen geweest voor specifieke initiatieven: scholing
van leerkrachten in het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs, het ontwikkeling
van leermiddelen die beter zijn afgestemd op de doelgroepen, het inrichten van een
leeshoek in de klas, het opzetten van een taaldrukwerkplaats, het ontwikkelen van
onderwijs in het Nederlands als tweede taal, projecten ter bevordering van de partici-
patie van ouders en opvoedingsondersteuning, voorlichting over onderwijs en opvoeding
in wijkcentra, huiswerkklassen, bibliotheek- en leesbevorderingsprojecten.

Bestuurlijke decentralisatie
In de tijd van het onderwijsstimuleringsbeleid waren de specifieke initiatieven georga-
niseerd in lokale projecten onder leiding van de plaatselijke onderwijsbegeleidings-
dienst. Sommige ervan, die overigens al in gang waren gezet voordat het onderwijs-
stimuleringsbeleid van kracht werd, kregen landelijke bekendheid: het project Onderwijs
en sociaal milieu (osm) in Rotterdam, het Innovatieproject Amsterdam (ipa) en het
project Gedifferentieerd onderwijs (geon) in Utrecht. De projecten hebben de nodige
producten opgeleverd, maar zijn er niet in geslaagd de prestaties van de leerlingen uit
de doelgroepen substantieel te verhogen.
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In het onderwijsvoorrangsbeleid werd de functie die de projecten in het stimulerings-
beleid vervulden, overgenomen door de voorrangsgebieden. De middelen die de
gebieden kregen, werden in onderling overleg verdeeld over de bij de gebieden
betrokken scholen en instellingen. Ze werden gebruikt voor de uitvoering van specifieke
achterstandsprojecten waarvan hiervóór enkele voorbeelden zijn gegeven. De gebieden
waren in de eerste plaats bedoeld om scholen met elkaar te laten samenwerken bij het
tegengaan van onderwijsachterstand. Dat lukte in het ene gebied beter dan in het
andere. De mate waarin er iets van terechtkwam, was vooral afhankelijk van de kwali-
teit van degene die de samenwerking moest coördineren, de gebiedscoördinator. Het
belangrijkste effect dat de gebieden hebben gehad, was gelegen in het vergroten van
het bewustzijn van de achterstandsproblematiek bij de betrokkenen, en dan vooral bij
de directies, van de scholen. De schoolprestaties van de doelgroepleerlingen op de
gebiedsscholen zijn hierdoor echter niet merkbaar beïnvloed (Mulder 1996). 

Toen begin jaren negentig het streven naar decentralisatie bestuurlijk Nederland steeds
vaster in zijn greep begon te krijgen, moest ook het onderwijsvoorrangsbeleid eraan
geloven. Het achterstandsbeleid werd het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
(goa). De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de achterstand van leerlingen uit
de doelgroepen werd overgedragen aan de gemeenten. Van gemeenteambtenaren werd
niet verwacht dat ze zich zelf met de kinderen uit de doelgroepen zouden gaan bemoeien
of dat ze zelf projecten zouden gaan opzetten. De gemeente zou moeten optreden als
'regisseur' van de projecten en activiteiten van scholen en andere betrokken instellingen.

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Bij de opzet van het goa is gezocht naar een balans tussen bestuurlijke autonomie in
de uitvoering van het achterstandsbeleid op lokaal niveau en een zekere inhoudelijke
sturing op landelijk niveau. De gevonden oplossing bestaat uit de volgende hoofd-
ingrediënten:
- Gemeenten krijgen een budget in de vorm van een specifieke doeluitkering in het

gemeentefonds. De omvang van de uitkering is afhankelijk van het aantal leerlingen
uit de doelgroepen op de scholen die in de gemeente zijn gevestigd.

- Om voor dit budget in aanmerking te komen, dienen de gemeenten een onderwijs-
achterstandsplan op te stellen dat de doelen en activiteiten van het gemeentelijk
beleid voor een periode van vier jaar specificeert. De specificatie van doelen en
activiteiten dient te worden gebaseerd op een analyse van de lokale problematiek
en beginsituatie.

- Over het plan treden de scholen in overleg met de schoolbesturen. Dit is het zoge-
heten 'op overeenstemming gericht overleg'. Als de betrokken partijen tot over-
eenstemming zijn gekomen, wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

- De gemeente zorgt ervoor dat scholen en andere betrokken instellingen middelen
krijgen voor de uitvoering van de in het plan gespecificeerde activiteiten en houdt
toezicht op de rechtmatige besteding ervan. De scholen behouden daarnaast de
extra personele middelen die zij krijgen op grond van het aantal leerlingen uit de
doelgroepen dat de school bezoekt. Deze schoolgebonden middelen dienen te
worden ingezet in overeenstemming met het gemeentelijk plan.
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- De gemeente heeft de taak na te gaan wat de activiteiten opleveren door monitoring
van de vorderingen en de schoolloopbanen van de doelgroepleerlingen en door
evaluatie van de planuitvoering.

- De inhoudelijke sturing door de rijksoverheid krijgt gestalte in een landelijk
beleidskader. In het landelijk beleidskader geeft de landelijke overheid voor een
periode van telkens vier jaar de doelen en onderwerpen aan waarbinnen de
gemeenten bij de opstelling van hun achterstandenplan prioriteiten kunnen stellen.
Daarnaast kunnen de gemeenten, indien de lokale situatie daartoe aanleiding
geeft, eigen onderwerpen inbrengen.

Het eerste landelijk beleidskader voor de periode 1998-2002 bevat zes onderwerpen.
Deze vormen een mix van doelen, wenselijk geachte activiteiten en middelen die de
gemeenten kunnen inzetten. Ze gaan over de voor- en vroegschoolse educatie, het
tegengaan van taalachterstand, het verminderen van verwijzing naar het speciaal
onderwijs, het verminderen van schooluitval, het bevorderen van een evenredige deel-
name van leerlingen aan de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en het
monitoren van de schoolloopbanen van de doelgroepleerlingen en van lokale ontwik-
kelingen die voor het beleid relevant zijn.

De uitvoering: nieuwe taken voor de gemeente
Met de introductie van het goa werden gemeenteambtenaren voor een aantal nieuwe
taken gesteld. Ze dienden zich te oriënteren op onderwijsinhoudelijke vraagstukken en
moesten in overleg treden met schoolbesturen en andere betrokken organisaties. De
gemeenten kenden het primair onderwijs tot dusver voornamelijk in hun rol van
bestuurders van openbare basisscholen en ze waren er juist volop mee bezig deze
bestuurlijke taken 'op afstand te zetten'. De bestuurlijke betrokkenheid beperkte zich
veelal tot het beheer van de scholen en het personeelsbeleid. 
Het ontbreken van inhoudelijke deskundigheid in het ambtelijk apparaat werd soms
opgevangen door de coördinatoren van de onderwijsvoorrangsgebieden te betrekken
bij de planvorming. In andere gevallen werd inhoudelijke deskundigheid van buiten
aangetrokken. Ook werd soms een beroep gedaan op externe bureaus. 

Het inrichten van de gemeentelijke organisatie op de nieuwe taken heeft de nodige tijd
gekost. Datzelfde geldt voor het op gang brengen van het overleg met de schoolbesturen.
Vervolgens vergt de logica van de gemeentelijke beleidsuitvoering een getrapte plan-
vorming. Dat wil zeggen dat de gemeente een raamplan maakt en dat de scholen en
de andere instellingen vervolgens op basis daarvan activiteitenplannen indienen. 
De activiteitenplannen van scholen en welzijnsinstellingen vormen de basis voor de
toedeling van middelen. Dit vereist weer een procedure voor de beoordeling van de
plannen. Wanneer het aantal scholen in een gemeente beperkt is, dan is dit met niet al
te veel moeite te managen. Als het echter gaat om een grote gemeente met meer dan
honderd scholen, dan wordt het een operatie die de draagkracht van een gemeentelijk
onderwijsafdeling al gauw te boven gaat. In de grootste gemeenten komt hier nog bij
dat zij te maken hebben met deelgemeenten zodat zij eerst besluiten moeten nemen
over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het centrale stadsbestuur
en de deelgemeenten.

157ONDERWIJSACHTERSTANDSBELEID OP DE TWEESPRONG



Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het goa na een voorbereidingsperiode van
niet veel meer dan een halfjaar in 1997 van start zou gaan. Dat bleek echter gezien de
vele opgaven waar de gemeenten voor werden gesteld niet haalbaar. Een jaar later
waren de gemeenten wel zover. In 90% van de in aanmerking komende gemeenten
was de fase van de planvorming afgerond en waren de middelen verdeeld. De goa-
periode 1998-2002 kon beginnen. De wijze waarop de gemeenten hun taken hebben
opgepakt, wordt in de volgende paragraaf besproken. Hier komt eerst de verdere
beleidsontwikkeling op landelijk niveau aan bod.

Scepsis over de effectiviteit van het achterstandsbeleid 
De inzet van de gemeenten bij de ontwikkeling van goa-plannen leidde aanvankelijk
tot een zeker optimisme over de ingeslagen weg. Tevredenheid was er vooral over het
totstandkomen van het op overeenstemming gericht overleg tussen de gemeenten en
de schoolbesturen. Binnen de gemeenten was daardoor voor het eerst een platform
ontstaan om van gedachte te wisselen over een gemeentelijke inkleuring van het
onderwijsbeleid. De indruk bestond dat hiervan ook een activerende werking uitging
op de schoolbesturen waardoor deze meer betrokken raakten bij onderwijsinhoudelijke
vraagstukken. 

Gaandeweg komen er echter ook tekortkomingen bij de implementatie van het beleid
aan het licht. Uit inventariserende studies van de Inspectie van het onderwijs (1999),
het SCP (Turkenburg 1999) en het bureau Sardes (Van Rossem et al. 1999) wordt 
duidelijk dat de planvorming niet als vanzelf resulteert in een nieuwe effectievere aan-
pak van achterstand. In de meeste gemeenten slaagt men er niet in om van de lokale
achterstandsproblematiek een gedifferentieerde analyse te maken. Het merendeel van
de plannen bevat wel een hoofdstuk dat hieraan is gewijd, maar dit komt meestal niet
verder dan een schets van het al lopende beleid en een beschrijving van het onderwijs-
aanbod in de gemeente. Het benoemen van specifieke knelpunten, een toespitsing op
delen van doelgroepen en het daaraan koppelen van prioriteiten in de uitvoering, daar-
aan ontbreekt het veelal. Zo bevat bijvoorbeeld geen enkel plan een schatting van de
aantallen leerlingen in de onderscheiden doelgroepen die met een achterstand in taal-
en cognitieve ontwikkeling aan het basisonderwijs beginnen. Laat staan dat de aard
van die achterstanden wordt omschreven. Een dergelijke analyse zou aanknopingspunten
kunnen bieden voor een beredeneerde planning van de inzet van voor- en vroegschoolse
programma's. 
Een tweede tekortkoming betreft de inzet van de schoolgebonden middelen. De meeste
gemeenten zijn hier met een grote boog omheen gelopen. De beoogde afstemming
van de schoolgebonden middelen op het goa-plan blijft achterwege. Het ontbreekt de
gemeente overigens ook aan bevoegdheden om op dit punt meer te doen dan overleggen
met de schoolbesturen. Voor wat betreft de inhoudelijke aanpak borduren de plannen
in vrijwel alle gevallen voort op de bestaande situatie. Men spreekt in dit verband van
een groeimodel.
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De kanttekeningen bij de implementatie van het goa versterken de toch al aanwezige
en onder andere door de Onderwijsraad verwoorde scepsis over de mogelijkheden om
door decentralisatie de effectiviteit van het achterstandsbeleid te vergroten. Tegelijkertijd
wordt duidelijk dat de onderwijsachterstand van de leerlingen uit de doelgroepen wel
vraagt om een effectievere aanpak.

Mede naar aanleiding van de bevindingen in de Rapportage minderheden 1999 waarin
de grote achterstand in schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen uit de minder-
heden nog eens uitvoerig is gedocumenteerd, ontstaat er een maatschappelijk debat
over het integratiebeleid dat tekort zou zijn geschoten. De overheid wordt verweten de
integratie van de minderheden op zijn beloop te hebben gelaten vanuit een misplaatste
tolerantie ten opzichte van de culturele eigenheid van de allochtone etnische groepen.
Het debat leidt tot druk op het kabinet. Van de overheid wordt gevraagd 'iets' te doen
aan het dreigende 'multiculturele drama' (Scheffer 2000). De vergroting van de effecti-
viteit van het onderwijs voor leerlingen uit de minderheden wordt beschouwd als de
sleutel tot de integratie van nieuwkomers en van de tweede generatie. Leden van de
Tweede Kamer menen dat het goa te weinig resultaat afdwingt en eisen maatregelen. 

Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie 
In de analyse van de achterblijvende schoolprestaties van leerlingen uit de minderheden
in het basisonderwijs wordt de achterstand waarmee deze leerlingen aan het onderwijs
beginnen veelal beschouwd als een sleutelfactor. In deze beleidseffectenrapportage is
gebleken dat het verminderen van aanvangsachterstand niet voldoende is om achter-
standen in latere fasen van het onderwijs tegen te gaan, niettemin kan het de taak van
de docenten in het basisonderwijs aanzienlijk verlichten. Bij een geringere aanvangs-
achterstand kunnen zij zich beter concentreren op het tegengaan van nieuwe achter-
stand in de verwerking van de leerstof in hun programma. De voor- en vroegschoolse
educatie is dan ook het eerste aangrijpingspunt voor de aanpak van de aanvangsachter-
stand in de cognitieve ontwikkeling bij de leerlingen uit de doelgroepen. 

In het eerste landelijk beleidskader voor het goa wordt het verbeteren van de startcon-
dities van de doelgroepleerlingen genoemd als het eerste beleidsdoel. Dit zou moeten
worden bereikt door het bevorderen van samenwerking tussen peuterspeelzalen en
basisscholen, deskundigheidsbevordering in de voorschoolse opvangvoorzieningen,
het gebruik van effectieve ontwikkelingsprogramma's voor de kinderen en activerings-
programma's voor de ouders. 
De doelstelling van het verminderen van aanvangsachterstand door middel van voor-
en vroegschoolse educatieve programma's in een institutionele setting neemt in vrijwel
alle gemeentelijke plannen een prominente plaats in. In de Rapportage minderheden
1999 is ervoor gepleit dit soort programma's als structurele voorziening beschikbaar te
stellen voor leerlingen uit achterstandsgroepen. In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat er nog
een lange weg van professionalisering, programmaontwikkeling en institutionalisering
moet worden afgelegd voor het zover is. Voorschoolse educatie als structurele voor-
ziening vergt middelen die het totaal van de gemeentelijke middelen in het goa-budget
ver overschrijden. Het goa biedt hiervoor dan ook onvoldoende speelruimte. 
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Reagerend op de maatschappelijke discussie over het integratiebeleid heeft het kabinet
het initiatief genomen om de voor- en vroegschoolse educatie een stevige impuls te
geven en deze op termijn te laten uitgroeien tot een structurele voorziening voor leer-
lingen die met aanvangsachterstand aan het basisonderwijs moeten beginnen. Mede op
instigatie van een motie van het Kamerlid Melkert (TK 2000/2001a) is het kabinet in
juni 2000 met een plan gekomen voor een grootschalige implementatie van voor- en
vroegschoolse educatie (vve) (TK 1999/2000a). 
Het vve-plan stelt als doel om uiteindelijk alle kinderen in een achterstandssituatie te
bereiken met een programma dat resulteert in een aanzienlijke reductie van hun taal-
en ontwikkelingsachterstand aan het begin van de schoolloopbaan. De gemeenten krij-
gen de taak de hiervoor benodigde voorzieningen tot stand te brengen. In het voor-
schoolse traject worden ook de consultatiebureaus betrokken. 
Voor de uitvoering van het plan is een budget beschikbaar dat oploopt van 78 miljoen
gulden in 2000 tot 218 miljoen in 2002. Op basis van het plan is een regeling ontworpen
voor de verdeling van middelen over de gemeenten. De regeling gold aanvankelijk
voor 69 gemeenten en is later uitgebreid tot 172 gemeenten. In 2001 heeft een verdere
uitbreiding tot 326 gemeenten plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat uiteindelijk
367 gemeenten gebruik gaan maken van de vve-regeling.
Om invoering van voor- en vroegschoolse educatie voor leerlingen uit achterstands-
groepen te bespoedigen, is een 'vve-makelaar' aangesteld. Vervolgens is de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten erbij betrokken. De VNG heeft een onorthodoxe aanpak
ontwikkeld om de gemeenten te ondersteunen bij de opzet van de vve. De VNG werkt
met 'kwartiermakers'. Deze kwartiermakers zijn goed ingevoerd in de achterstands-
problematiek, in de beschikbare programma's, de mogelijke organisatiemodellen en in
de inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan
om een goed functionerende vve-voorziening van de grond te krijgen. 

Het Onderwijskansenplan
Het is al enkele keren opgemerkt, de vve kan wel de aanvangscondities voor het
tegengaan van onderwijsachterstand verbeteren, maar kan niet voorkomen dat die in
het vervolgonderwijs toch weer de kop opsteken. Intensivering van de vve is dan ook
niet voldoende om de effectiviteit van het achterstandsbeleid duurzaam te vergroten.
Ook in het basis- en voortgezet onderwijs werd een nieuwe impuls voor het achterstands-
beleid nodig geacht. Na een eerste enigszins aarzelende aanzet, die als ontoereikend
werd gekritiseerd (TK 1999/2000b), is in juni 2000 het Onderwijskansenplan aan de
Tweede Kamer gepresenteerd (TK 1999/2000c). Het plan bestaat uit twee componenten:
een schoolspecifieke component en een breed actieprogramma voor alle scholen.

De schoolspecifieke component van het Onderwijskansenplan is gebaseerd op het
gegeven dat sommige scholen met een hoog aandeel leerlingen uit de minderheden
betere prestaties weten te realiseren dan de doorsnee concentratieschool. Hieruit wordt
afgeleid dat er mogelijkheden zijn om op de minder goed presterende concentratie-
scholen een aanzienlijke verbeteringen tot stand te brengen. Het Onderwijskansenplan
sluit hierop aan. Het beoogt scholen met een hoog aandeel doelgroepleerlingen die
suboptimaal functioneren een verbetertraject aan te bieden. 
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De schoolspecifieke aanpak van het kansenplan start met een diagnose per school van de
oorzaken van de achterblijvende resultaten. Op basis van de diagnose wordt vervolgens
een schoolontwikkelingsplan opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze en
met welke middelen de resultaten van de school verbeterd kunnen worden. Dit ont-
wikkelingsplan wordt vervolgens uitgevoerd en de resultaten ervan worden gevolgd.

Het Onderwijskansenplan bevat een actieprogramma waarin de verschillende stappen
in de schoolspecifieke aanpak concreet zijn uitgewerkt. Het initiatief ligt bij de
gemeenten. Zij selecteren de scholen op basis van gegevens uit het scholentoezicht van
de inspectie en op grond van gegevens over de scholen waar zij zelf over beschikken
zoals de resultaten op de Cito-eindtoets en gegevens uit de Prima-onderzoeken.
Vervolgens gaan de gemeenten met de scholen in overleg over het opstellen van de
diagnose en het schoolontwikkelingsplan. Het is de bedoeling dat de scholen zelf het
ontwikkelingsplan opstellen. Ze kunnen daarbij steun krijgen van externe deskundigen.
De gemeente en het schoolbestuur beoordelen het ontwikkelingsplan op de vraag of
het voldoende perspectief biedt voor verbetering van de prestaties van de leerlingen
uit de doelgroepen. Het schoolontwikkelingsplan vormt de basis voor een bestuurlijk
arrangement tussen het schoolbestuur en de gemeente. De gemeente stelt vervolgens
aan het schoolbestuur de benodigde middelen ter beschikking voor de uitvoering van
het schoolontwikkelingsplan.

Naast de schoolspecifieke aanpak bevat het kansenplan ook een onderwijsbrede com-
ponent. Deze bestaat uit een groot aantal onderwerpen dat voor de verbetering van de
onderwijskansen van de leerlingen uit de doelgroepen van belang kunnen zijn. Hiertoe
behoort ook de intensivering van de voor- en vroegschoolse educatie die in het voor-
gaande al is besproken. Verder zijn er initiatieven op het gebied van taal, rekenen,
informatie- en communicatietechnologie in het basisonderwijs, de aansluiting tussen
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, het tegengaan van voortijdig school verlaten,
het opzetten van leerwerktrajecten in het vmbo en het versterken van de deskundigheid
van leerkrachten in het lesgeven aan leerlingen uit achterstandsgroepen.
Een echt nieuw element vormt de zogeheten kopklas voor leerlingen uit de minderheden.
Dit is een initiatief van de gemeente Utrecht. Leerlingen uit de minderheden met
havo/vwo-potenties die aan het einde van het basisonderwijs nog niet het daarvoor
vereiste prestatieniveau hebben bereikt, krijgen de mogelijkheid om in een extra leerjaar
alsnog dit niveau te halen. De kopklas speelt in op het aangrijpingspunt dat leerlingen
die met achterstand aan het onderwijs beginnen meer leertijd nodig hebben om het
niveau te halen dat in overeenstemming is met hun capaciteiten dan leerlingen die bij
aanvang van het onderwijs voldoende zijn toegerust.

Het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid vormt het wettelijk kader voor het
Onderwijskansenplan. De gemeentelijke inzet wordt bestuurlijk vastgelegd in conve-
nants tussen de rijksoverheid en clusters van gemeenten. In december 2000 is er een
convenant gesloten met de vier grootste gemeenten, in mei 2001 volgde een convenant
met de gemeenten G21/100.000+. De gemeenten krijgen middelen voor de uitvoering
van het plan op basis van een gemeentelijk projectplan. Het is de bedoeling dat in de
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vier grootste gemeenten honderd scholen aan het Onderwijskansenplan meedoen en
dat daar in de overige gemeenten later nog eens minstens honderd scholen bij komen. 

Na goedkeuring van het Onderwijskansenplan is de uitvoering ervan voortvarend ter
hand genomen. Er is een landelijk procesmanager aangesteld en de G4 hebben project-
leiders aangetrokken. De convenants met de G4 en de G21/100.000+ zijn gesloten. De
G4 hebben projectplannen gemaakt en de scholen geselecteerd. Er is een website 
geopend (www.onderwijskansen.nl), er zijn conferenties georganiseerd, er is een
expertisenetwerk in opbouw en er staat een postinitiële opleiding voor het lesgeven
aan leerlingen uit achterstandsgroepen op stapel.
Teneinde op landelijke niveau de samenhang in het oog te houden en het proces gaande
te houden, is een landelijk overleg van gemeenten en schoolbesturenorganisaties in
het leven geroepen (look). In februari 2001 is een eerste voortgangsrapportage aan het
parlement aangeboden. 

De verwachting is dat met het Onderwijskansenplan de beschikbare kennis over de
aanpak van onderwijsachterstand een ruimere verspreiding onder de scholen zal krijgen
en dat de ervaringen die in de onderwijskansenscholen worden opgedaan, zullen bij-
dragen aan een vergroting van deze kennis. 

Naar een nieuw landelijk beleidskader
Zoals gezegd vormt het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid het wettelijk kader
voor het Onderwijskansenplan. Het goa kent een vierjarige beleidscyclus die wordt
gemarkeerd door de geldigheid van het landelijk beleidskader. Het huidige beleidskader
loopt tot 2002. Het is de bedoeling dat in het nieuwe beleidskader 2002-2006 het vve-
beleid en het Onderwijskansenplan budgettair worden opgenomen in het goa.
De voorbereiding van het nieuwe beleidskader is op gang gebracht. Begin 2001 heeft
de Staatssecretaris van Onderwijs een Schets van het landelijk beleidskader 2002-2006
naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 2000/2001b). 

Met het oog op de nagestreefde vergroting van de effectiviteit van het achterstands-
beleid wil de staatssecretaris het beleid 'aanscherpen'. De aanscherping betreft zowel
de doelen als de uitvoering van het beleid. De schets onderscheidt vijf doelstellingen:
1. de toerusting van leerlingen uit de doelgroepen is bij aanvang van het lees-onderwijs

voldoende;
2. de leerlingen uit de doelgroepen stromen evenredig door naar de verschillende

schooltypen in het voortgezet onderwijs;
3. de doelgroepleerlingen halen ten minste een startkwalificatie;
4. de taalbeheersing van de doelgroepleerlingen is voldoende voor het realiseren van

de eerste drie doelen; 
5 de sociale competentie van de leerlingen uit de doelgroep moet worden versterkt.

De laatste twee doelen worden beschouwd als instrumenteel voor de eerste drie. De
gemeenten wordt gevraagd de doelen in hun achterstandsplan voor de periode 2002-2006
in overleg met de schoolbesturen te operationaliseren. Per doelstelling worden in een
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toelichting beleidsinstrumenten genoemd die voor de verwezenlijk ervan beschikbaar
zijn. Verder worden indicatoren aangewezen die gelden als maatstaf voor succesvol
beleid. Ook bevat de toelichting suggesties voor de uitvoering.
Bij twee doelen wordt in de schets een poging gedaan tot kwantificatie. De taalachter-
stand van leerlingen uit de doelgroepen moet in 2006 met 25% zijn teruggebracht en
het aantal voortijdig schoolverlaters moet met 30% worden verminderd.

De schets accentueert het belang van een goede analyse van de lokale problematiek.
Die zou moeten resulteren in een probleemgerichte verdeling van middelen over scholen
en andere betrokken instellingen. Gemeenten zouden moeten breken met de traditie
om de middelen naar evenredigheid over de scholen te verdelen. Verder zouden ook
de schoolgebonden middelen veel explicieter in het gemeentelijk plan moeten worden
opgenomen. 
Monitoring en evaluatie worden in het nieuwe beleidskader los van de doelstellingen
behandeld als een afzonderlijk onderwerp. De gemeenten krijgen daarbij de verant-
woordelijkheid voor het aanleveren van monitorgegevens ten behoeve van de beleids-
evaluatie.

Nieuwe druk door rapport van de Rekenkamer
In de aanloop naar het nieuwe beleidskader is het kabinet wederom onder druk gezet,
dit keer door Rekenkamer. Deze publiceerde in het voorjaar van 2001 een rapport
publiceerde met als titel Bestrijding van onderwijsachterstanden (TK 2000/2001c).
Het rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de aard en de kwaliteit
van de beleidsinformatie over het onderwijsachterstandsbeleid. Het onderzoek is uit-
gevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. De Kamer vroeg de Rekenkamer ook aan
te geven wat er op basis van de beschikbare beleidsinformatie is te zeggen over de
rechtmatigheid en de doelmatigheid van de bestedingen voor de bestrijding van onder-
wijsachterstanden.

De Rekenkamer heeft het verzoek van de Tweede Kamer ruim opgevat en beperkt
zich niet tot een oordeel over de kwaliteit van de beleidsinformatie, maar neemt en
passant ook bepaalde aspecten van het beleid zelf op de korrel. De beleidsinformatie
is naar het oordeel van de Rekenkamer technisch van goed niveau, maar laat geen uit-
spraken over de effecten van het beleid toe. Dat kan ook niet omdat het beleid volgens
de Rekenkamer in veel te algemene termen is geformuleerd en doelstellingen niet in
meetbare grootheden zijn gespecificeerd.
De beschikbare beleidsinformatie in de vorm van onderzoeksrapporten en evaluatieve
studies laat ook geen uitspraken toe over de doelmatigheid en de rechtmatigheid van
de inzet van middelen. 
Ook de gegevens die de inspectie van het onderwijs verkrijgt in het scholentoezicht
geven naar het oordeel van de Rekenkamer geen beeld van de doelmatigheid van het
beleid op schoolniveau. De betrokkenheid van de inspectie bij de gemeentelijk plannen
gaat niet verder dan een toetsing van de plannen op vormvereisten. Voor het bepalen
van de rechtmatigheid van de besteding van de gemeentelijke achterstandsmiddelen
moet het ministerie afgaan op de verklaringen van de gemeentelijke accountants, maar
die bevatten hierover vaak onvoldoende informatie. 

163ONDERWIJSACHTERSTANDSBELEID OP DE TWEESPRONG



Ondanks belangrijke tekortkomingen in de informatie meent de Rekenkamer toch te
kunnen vaststellen dat er in de ruim twintig jaar dat er een onderwijsachterstandsbeleid
is gevoerd geen blijvende resultaten zijn geboekt en dat de onderwijsachterstanden niet
merkbaar zijn verminderd. Het is vooral deze conclusie geweest die de krantenkoppen
heeft gehaald. Het is echter ook een constatering die in het rapport van de Rekenkamer
het minst wordt onderbouwd. In de hoofdstukken 3 en 4 van deze rapportage is gebleken
dat er in de afgelopen tien jaar wel degelijk een zeker vooruitgang is geweest in de
schoolprestaties en de schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheden.

De Rekenkamer meent dat het beleid en de beleidsinformatie op een hoger niveau
kunnen worden getild door bij de opstelling van het nieuwe beleidskader de uitgangs-
punten van de operatie Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB) als
leidraad te nemen. Deze operatie beoogt de effectiviteit van het overheidsbeleid te
vergroten door sterker dan voorheen het accent te leggen op specificatie van nagestreefde
beleidsopbrengsten en door achteraf na te gaan in hoeverre de nagestreefde opbrengsten
zijn gerealiseerd. Voor het beleidskader impliceert dit naar het oordeel van de Reken-
kamer in de eerste plaats het formuleren van specifieke, realistische en meetbare doel-
stellingen en het daadwerkelijk meten van de toestand bij aanvang en na afloop van
een beleidsperiode. 

Het rapport van de Rekenkamer voorzag leden van de Tweede Kamer van de benodigde
argumenten om de schets van de nieuwe beleidskamer eens flink door de mangel te
halen. Vooral op het punt van de meetbare doelstellingen hebben zij hiervan uitbundig
gebruikgemaakt. De staatssecretaris heeft daarop gereageerd met verdere specificatie
van de doelstellingen. Zo wil zij de deelname van de doelgroepen aan havo/vwo met 4%
laten toenemen en de achterstand in deelname aan de vve tenietdoen. De doelstelling
van het vergroten van de sociale competentie wordt mede vanwege de moeilijke meet-
baarheid geschrapt.
Het volgen van de ontwikkeling van de loopbanen en de prestaties kan volgens de
reactie van de staatssecretaris sterk worden verbeterd door de invoering van het leerling-
nummer en door de implementatie van het Cito-leerlingvolgsysteem op alle basisscholen.

Enkele leden van de Tweede Kamer zijn nog niet tevreden met de verdere specificatie
van de doelen en menen dat een effectief beleidskader alleen is te realiseren door de
invoering van leerstandaarden. De wens tot invoering van leerstandaarden grijpt terug
op een advies van de onderwijsraad (Onderwijsraad 1999). In zijn advies stelt de
onderwijsraad dat leerstandaarden een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor het
terugdringen van onderwijsachterstand bij de doelgroepen van het onderwijsachter-
standsbeleid. Zonder leerstandaarden zijn achterstanden naar de mening van de raad
alleen in relatieve termen te definiëren. Dit geeft docenten onvoldoende houvast bij
het bepalen van hun onderwijsinspanningen ten behoeve van leerlingen uit achter-
standsgroepen. Leerstandaarden die aangeven wat alle leerlingen op een bepaald punt
in hun onderwijsloopbaan in ieder geval moeten kennen en kunnen, bieden dit houvast
wel. De raad adviseert de leerstandaarden de vorm te geven van toetsopgaven die leer-
lingen moeten kunnen maken op de verschillende leerdomeinen waar de opleiding die
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zij volgen zich op richt. De leerstanden zouden moeten worden gekoppeld aan eind-
en tussendoelen in het basisonderwijs en in de basisvorming.

Voortijdig school verlaten, een apart beleidsterrein
Het terugdringen van het voortijdig school verlaten bij leerlingen uit de doelgroepen
behoort tot de doelstellingen van het goa. Daarnaast is het ook een min of meer zelf-
standig beleidsterrein dat op gemeentelijk niveau een eigen ambtelijk zwaartepunt
heeft in de Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig school verlaten (rmc). De
landelijke sturing van het beleid gebeurt op basis van een afzonderlijk Plan van aanpak
voortijdig school verlaten dat in het voorjaar van 1999 aan de Tweede Kamer is aan-
geboden (OCenW 1999). Over de uitvoering van het plan en over de resultaten ervan
wordt bericht in regelmatige voortgangsrapportages. De ontwikkeling van het voortijdig
school verlaten, wordt bijgehouden in een monitor. De aanpak wordt gevolgd in de
Almanak voortijdig school verlaten van het bureau Sardes.
Over de monitor voortijdig school verlaten is in hoofdstuk 4 van deze beleidseffecten-
rapportage opgemerkt dat de ontwikkeling van het voortijdig school verlaten onder
leerlingen uit de minderheden daarin niet goed is te volgen. Ook zijn er signalen dat
het nog altijd niet goed gaat met de registratie van het voortijdig school verlaten 
(Van Tilborg en Van Es 2000; Eimers en Verhoef 2000).

Het plan van aanpak onderscheidt drie hoofdlijnen: preventie, versterking van de rmc-
functie, aanpak van risicojongeren in de grote steden. De preventie moet in de eerste
plaats op de scholen vorm krijgen. Leerlingbegeleiding in het kader van een zorgstructuur
voor leerlingen wordt gezien als een belangrijk instrument. Bij de zorgstructuur kunnen
ook buitenschoolse instellingen worden betrokken die te maken hebben met jongeren
met problemen, zoals de politie, het Riagg, de jeugdhulpverlening. 
Nogal wat jongeren haken op school af omdat zij niet goed passen in het reguliere
programma dat het voortgezet onderwijs aanbiedt. Die hoeft niet tot voortijdig school
verlaten te leiden, indien scholen in de gelegenheid zijn deze jongeren op een specifiek
leerwerktraject te plaatsen. In zo'n traject kan een doorlopende leerlijn worden aange-
boden van vmbo, via mbo naar de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van leerwerktrajecten
is in veel gemeenten de belangrijkste activiteit van het achterstandsbeleid in het voort-
gezet onderwijs.

De rmc-functie heeft met het plan van aanpak een extra financiële impuls gekregen en
is omgezet van een tijdelijke voorziening in een structurele voorziening. De rmc-functie
verzorgt niet alleen de registratie van de voortijdig schoolverlaters, maar heeft ook tot
taak de opvang, herplaatsing of doorgeleiding van uitvallers te coördineren. Ter verbe-
tering van de registratie is onlangs voor de scholen de verplichting ingevoerd om ook
niet-leerplichtige uitvallers te melden. Een deel van de onvolledigheid van de registratie
vloeide voort uit het feit dat alleen de leerplichtige uitvallers dienden te worden
gemeld en ook werden gemeld.

De aanpak van risicojongeren is typisch een onderwerp voor een gemeentelijke regie-
functie. Er zijn veel instanties bij betrokken die gewoonlijk langs elkaar heen werken:
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scholen, jeugdhulpverlening, politie, de lokale WIW-organisatie, arbeidsvoorziening,
reïntegratiebedrijven. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij deze instellingen op
één lijn brengen zodat ze naar de uitvallers toe zo veel mogelijk vanuit één loket kunnen
gaan werken. Daarbij wordt veel verwacht van een geïntegreerde trajectbegeleiding
door casemanagers. Dat blijkt overigens in praktijk misschien een brug te ver. Case-
managers die het hele traject van scholing, hulpverlening en deelname aan de arbeids-
markt kunnen begeleiden, lijken van meer markten thuis te moeten zijn dan van een
doorsnee hulpverlener of consulent kan worden gevraagd (Van Tilborg en Van Es 2001).

Concurrerende beleidsrichtingen 
Bestrijding van onderwijsachterstand en de integratie van de minderheden zijn natuurlijk
belangrijke issues in het onderwijsbeleid, maar op het terrein van het onderwijs is er
meer onder de zon. Het onderwijsbeleid van de laatste decennia wordt gekenmerkt
door een groot aantal majeure operaties die hun sporen in het onderwijslandschap
hebben nagelaten. Ze hebben aanzienlijke gevolgen gehad voor schoolbesturen,
schooldirecties en niet het minst voor docenten, leerlingen en hun ouders. De voordelen
van de vernieuwing van het basisonderwijs, de basisvorming, het vmbo, het studiehuis
en de herstructurering van de tweede fase van het voortgezet onderwijs worden niet
door iedereen ingezien. Bronneman (1999) heeft duidelijk gemaakt dat scholen mede
door de over elkaar heen buitelende vernieuwingen danig onder druk zijn komen te
staan.
De weerstand tegen veranderingsplannen en vernieuwingsoperaties vanuit de overheid
is aanzienlijk en de veelal negatieve berichtgeving hierover heeft het onderwijsbeleid
niet onberoerd gelaten. Er is een tegenbeweging ontstaan. Om te beginnen is er rust
op het vernieuwingsfront aangekondigd. Vervolgens is een begin gemaakt met een
wending van het beleid in een nieuwe richting. Tegelijkertijd heeft de minister van
Onderwijs zich sterk gemaakt voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor
onderwijsgevenden en daarbij aanzienlijke successen geboekt.

De beoogde beleidswending gaat in de richting van meer ruimte en grotere autonomie
voor de scholen, minder centrale regulering, meer variëteit in het onderwijsaanbod.
Het ideaalbeeld is de school als autonome, professionele organisatie, die in staat is om
binnen de marges van het onderwijsbestel eigen keuzen te maken. Hoe er wordt onder-
wezen, is een zaak van de scholen; wat er wordt onderwezen, wordt hooguit op hoofd-
lijnen, in de vorm van kerndoelen, vastgelegd. Scholen moeten de ruimte krijgen om
leerlingen trajecten op maat aan te bieden. De bestuurskracht van de instellingen moet
worden vergroot door verdere deregulering van het beheer van scholen en een verbreding
van de lumpsumfinanciering; op termijn ook naar het primair onderwijs. Scholen krijgen
de ruimte om zelf te bepalen welke vorm van ondersteuning zij willen 'inkopen' voor
het handhaven van de eigen professionaliteit.
De centrale overheid treedt terug en wil zich minder gaan bemoeien met de inhoud en
de uitvoering van het onderwijs door de instellingen. Het beleid wil zich concentreren
op het scheppen van voorwaarden en het op afstand bewaken van de kwaliteit. Het
bieden van optimale voorwaarden vooraf zou moeten samengaan met het vragen van
verantwoording achteraf. Het kwaliteitsstelsel dat inhoudt dat de inspectie geregeld
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rapporteert over een breed scala van kwaliteitsaspecten van individuele scholen zou
ook ouders moeten informeren. Dat kan bijdragen aan een zekere marktwerking in de
verhouding tussen ouders als vragende partij en scholen als aanbieders van onderwijs. 

Deze rapportage is niet de plaats om de gesignaleerde wending in het onderwijsbeleid
op zijn merites te beoordelen, maar de vraag hoe het nieuwe denken over het onderwijs-
beleid zich verhoudt tot de hiervoor geschetste ontwikkelingen in het onderwijsachter-
standsbeleid is wel relevant. Het kan dan moeilijk worden ontkend dat er een spanning
is tussen de aanscherping van het landelijk beleidskader voor het goa en het streven naar
autonomievergroting en verantwoording achteraf. In het nieuwe landelijk beleidskader
worden meetbare gekwantificeerde doelen gespecificeerd. Het gaat daarbij weliswaar
om doelen op landelijk niveau en scholen zijn autonoom in de wijze waarop zij de
middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld inzetten, maar toch..., het is wel de
bedoeling dat de gemeenten controleren of de middelen worden ingezet op een wijze
die de realisering van de landelijke doelen bevordert.
Vervolgens wordt van de gemeenten verwacht dat zij er sterker op gaan toezien dat de
schoolgebonden middelen in overeenstemming met het gemeentelijk achterstandenplan
worden ingezet en dat scholen deze inzet achteraf verantwoorden. Ook dit is wellicht
nog in overeenstemming te brengen met het streven naar autonomievergroting, maar
het vergt wel enige redeneerkunst. Daar wordt nog meer van gevraagd wanneer het
autonomiestreven verenigd moet worden met de schoolspecifieke benadering van het
Onderwijskansenplan. Hier wordt van scholen gevraagd om onder regie van de gemeente
een diagnose te maken van hun achterblijvende resultaten. Vervolgens dienen de scholen
een ontwikkelingsplan op te stellen dat mede door de gemeente wordt beoordeeld. Dat
is toch wel iets anders dan een professionele organisatie die zijn eigen standaarden
bewaakt. 

5.2 Hoe de gemeenten hun nieuwe taken oppakken: planvorming en organisatie 
In de voorgaande paragraaf is opgemerkt dat de gemeenten met de introductie van het
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid op een voor hen geheel nieuwe wijze bij
het onderwijs betrokken zijn geraakt. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor het bestuur
van het openbaar onderwijs, de relaties met de onderwijsbegeleidingsdiensten, de
betrokkenheid bij de plaatsing en instandhouding van schoolgebouwen en vanuit hun
regiefunctie op het gebied van de (volwassenen)educatie, was het onderwijs natuurlijk
niet een nieuw beleidsterrein voor de gemeenten. Maar dat is alles toch iets anders
dan het maken van een analyse van de lokale achterstandsproblematiek, het op poten
zetten van een effectieve aanpak voor het verbeteren van de taal- en rekenprestaties
van leerlingen uit achterstandsgroepen, het vergroten van hun doorstroming naar het
havo/vwo, het verminderen van het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs en het
monitoren en evalueren van ontwikkelingen op al deze punten. Van de gemeenten
wordt bovendien verwacht dat zij dit doen in overleg met de betrokken schoolbesturen.
Voor gemeenteambtenaren die zich vooral bezighouden met het opstellen van subsidie-
verordeningen en met het bewaken van de rechtmatige besteding van die middelen
zijn dit nieuwe opgaven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de eerste planperiode
van het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid niet alles is gegaan zoals men het
graag zou zien. 
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Deze en de volgende paragraaf beschouwen de gang van zaken in de acht gemeenten
die aan deze rapportage hebben meegewerkt, hoe zij hun nieuwe taken hebben opgepakt
en op welke problemen zij daarbij zijn gestuit. We bespreken eerst de planvorming en
de organisatorische inbedding van het beleid en vervolgens in paragraaf 5.3 de inhoude-
lijke prioriteiten en de aanpak. Bij de behandeling van de inhoudelijke prioriteiten wordt
bij de vier grootste gemeenten ook hun inzet voor het Onderwijskansenplan aangestipt.
Over de aanpak van monitoring en evaluatie is in de voorgaande hoofdstukken al het
nodige gezegd, zodat dit onderwerp hier verder buiten beschouwing kan blijven.

Planvorming en organisatorische inbedding
De eerste opgave waarvoor de gemeenten zich bij de uitvoering van het Gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid zagen gesteld, was het opstellen van een gemeentelijk
plan. In de voorgaande hoofdstukken is de informatie die van de acht gemeenten is
verkregen steeds verwerkt in schema's. Bij dit onderwerp is dit niet goed mogelijk.
Voor een goed begrip van de planvorming in de acht gemeenten is het nodig rekening
te houden met hun specifieke eigenaardigheden, hun beleidsoriëntaties en voorafgaande
ervaringen met onderwijs en onderwijsachterstand. Daar komt nog bij dat Amsterdam
en Rotterdam te maken hebben met deelgemeenten, die voor de planvorming weer
geheel andere gevolgen hebben. Een en ander heeft tot gevolg dat de planvorming in
de acht gemeenten een nogal idiosyncratisch karakter heeft. Dit komt het best tot zijn
recht in korte vignetachtige beschrijvingen van de voornaamste karakteristieken van
de planvorming per gemeente. 

Amsterdam
De Amsterdamse instap in het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is alleen te
begrijpen tegen de achtergrond van de bijzondere situatie waarin het onderwijs in 's lands
grootste gemeente in het begin van de jaren negentig verkeerde. Amsterdam onder-
scheidde zich in die tijd door een combinatie van zeer hoge uitgaven voor onderwijs en
zeer slechte resultaten voor de leerlingen. Meer in het bijzonder was de uitval van
leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Amsterdam veel hoger dan in de rest van het
land. Een van de oorzaken van de hoge uitval was gelegen in de vaak veel te hoge
adviezen aan het einde van het basisonderwijs, ook bij magere resultaten. De hoge
adviezen werden mede in de hand gewerkt doordat in het Amsterdamse primair
onderwijs de traditie bestond om niet mee te doen met de Cito-toets, zodat duidelijke
standaarden voor de advisering ontbraken. 

Onderwijswethouder Van der Aa vond deze situatie niet langer acceptabel en lanceerde
een plan onder de titel 'Naar betere resultaten'. De belangrijkste elementen van dit
plan waren een gemeentebrede invoering van de Cito-eindtoets en daaraan gekoppeld
het streven naar eindtoetsscores voor heel Amsterdam op het niveau van het landelijk
gemiddelde. Later zijn daar als centrale instrumenten nog de zogeheten kernprocedure
voor de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs en de invoering van het Cito-
leerlingvolgsysteem aan toegevoegd. De kernprocedure bevat standaarden die een
meer verantwoorde en realistische doorverwijzing van basisonderwijs naar voortgezet
onderwijs mogelijk maken.
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Aan de hand van dit plan is de gemeente in overleg gegaan met de schoolbesturen.
Hieruit is een op overeenstemming gericht overleg avant la lettre voortgekomen, het
lokaal onderwijsforum. Het overleg heeft geresulteerd in een bestuursovereenkomst
tussen de gemeente en de schoolbesturen voor de periode 1994-1998.

Op stadsniveau heeft de bestuursovereenkomst Naar betere resultaten de overstap naar
het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid sterk vereenvoudigd. De bestuursover-
eenkomst is in 1998 voor een periode van vier jaar verlengd en Naar betere resultaten
is als programma ondergebracht in een lokaal onderwijsplan. Het Gemeentelijk 
onderwijsachterstandenplan op stadsniveau is in dit plan geïntegreerd. Behalve het
programma Naar betere resultaten bevat het goa-deel van het lokaal onderwijsplan
nog twee andere programma's, te weten Voorschool voor de voor- en vroegschoolse
educatie en Vakmanschap voor het vmbo. 

In het lokaal onderwijsplan van Amsterdam is de specificatie van het achterstanden-
beleid in de zin van het landelijk beleidskader voor wat betreft het primair onderwijs
verder doorgedecentraliseerd naar de stadsdelen. Deze hebben elk hun eigen achter-
standsplan gemaakt. De meeste deelgemeenten scharen zich achter de programma's
van het lokaal onderwijsplan, voegen daar nog enkele eigen doelstellingen aan toe en
bevatten een procedure voor de scholen om projectplannen in te dienen. Het achter-
standsbeleid voor het voortgezet onderwijs is onder verantwoordelijkheid van het
stadsbestuur gebleven.

Rotterdam
Rotterdam heeft een lange traditie in het tegengaan van onderwijsachterstand. Het
project Onderwijs en sociaal milieu (osm) van Grandia en later Slavenburg is met
steun van de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Het in deze rapportage besproken kea-
project is er de opvolger van. Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid ontstond in
Rotterdam al vóór het goa, toen in de jaren negentig de middelen voor de Rotterdamse
onderwijsvoorrangsgebieden werden samengevoegd tot het Fonds achterstandsbestrijding
onderwijs (fao). 

Met de overstap van het onderwijsvoorrangsbeleid naar het goa is het fao omgevormd
tot het Rotterdams onderwijsforum (rof), een samenwerkingsverband tussen de gemeente
en de schoolbesturen. Het rof functioneert als het op overeenstemming gericht overleg.
Tegelijkertijd is de Dienst stedelijk onderwijs gereorganiseerd, hetgeen de planvorming
aanzienlijk heeft belast. Niettemin is er met instemming van de schoolbesturen een
Rotterdams onderwijsachterstandenplan (roap) gerealiseerd met doelstellingen, inhoude-
lijke uitgangspunten en een verantwoordingskader.
De scholen kunnen op basis van het roap een schoolontwikkelingsplan indienen dat
wordt beoordeeld op de vraag in hoeverre de geplande activiteiten leiden tot verbete-
ringen in de richting van de doelen. Daarnaast zijn er stedelijke projecten. De belang-
rijkste daarvan zijn het Deltaplan kwaliteitsbeleid, de opvolger van het kea-project, en
de Brede school.
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Anders dan in Amsterdam is het roap het onderwijsachtertstandsplan voor de hele
gemeenten. Alleen de welzijnscomponent van het achterstandsplan is doorgedecentra-
liseerd naar de deelgemeenten.

Mede als gevolg van de reorganisaties bij de gemeentelijke dienst en de uitvoerings-
organisatie is er van een inhoudelijke toetsing van de schoolontwikkelingsplannen niet
zoveel terechtgekomen. De plannen zijn door een extern bureau getoetst op vorm-
vereisten. Voldeden ze hieraan, dan werden ze goedgekeurd.

Den Haag
Net als in Rotterdam is ook in Den Haag het onderwijsachterstandsbeleid al vóór de
invoering van het goa een gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid geworden. Dat
gebeurde toen de onderwijsvoorrangsgebieden in 1991 werden samengevoegd in de
Interzuilaire stuurgroep sociale vernieuwing in onderwijs. In 1998 is het Haags
Onderwijs Beraad gevormd, een overlegorgaan tussen de gemeente en de schoolbesturen.
Hierin zijn de gemeenten en de schoolbesturen vertegenwoordigd. Het op overeen-
stemming gerichte overleg over het onderwijsachterstandsbeleid wordt hier gevoerd.
De Interzuilaire stuurgroep is omgevormd tot een stuurgroep goa.

Het onderwijsachterstandsplan maakt in Den Haag deel uit van een breder lokaal
onderwijsbeleidsplan, zoals ook in Amsterdam. Het is een globaal plan dat alleen de
kaders aangeeft in termen van algemene doelen en globale instrumenten die hiervoor
kunnen worden ingezet. De verdeling van goa-middelen over de scholen vindt plaats
op basis van een goedgekeurd activiteitenplan. Het activiteitenplan dient ook een 
specificatie te bevatten van de inzet van de schoolgebonden middelen.

Utrecht
De mogelijkheden die de decentralisatie van delen van het onderwijsbeleid naar de
gemeenten biedt, zijn door Utrecht van meet af aan energiek opgepakt. Al in 1995 is
in de ambtelijke organisatie van de gemeente een eenheid lokaal onderwijsbeleid
ingericht die de opdracht had de nieuwe taken die op de gemeente afkwamen aan te
vatten. Als gevolg hiervan is er in Utrecht veel werk gemaakt van de voorbereiding en
uitwerking van het goa-plan. In een in opdracht van de gemeente uitgevoerde evaluatie-
studie van het gemeentelijk beleid wordt geconstateerd dat het plan in alle opzichten
voldoet aan de eisen van de goa-wet (Sardes 2001).

Teneinde de procedure voor scholen en welzijnsinstellingen te vereenvoudigen, biedt
het Utrechtse plan de mogelijkheid om projectplannen in te dienen volgens een open
en een gesloten planprocedure. De open procedure kent twee varianten, gelegitimeerde
projecten en eigen voorstellen. De procedure voor de legitimeerde projecten is het
eenvoudigst. Het betreft kant-en-klare projecten en methoden die hun waarde hebben
bewezen. De scholen kunnen hierop intekenen met een inschrijfformulier. Daarnaast
is er de mogelijkheid om met eigen voorstellen te komen. Die worden afzonderlijk
beoordeeld door een commissie van deskundigen.
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De gesloten procedure is bestemd voor schooloverstijgende of innovatieve projecten
waarvoor het initiatief bij de gemeente ligt. Scholen en instellingen worden door de
gemeente uitgenodigd hierop in te tekenen.
De projecten volgens de open procedure hebben een looptijd van twee jaar. In 2000
zijn de scholen in de gelegenheid gesteld aanvragen voor vervolgprojecten in te dienen
volgens een verder gestroomlijnde procedure met een geringere planlast voor de scholen.

Een bijzonderheid van de Utrechtse aanpak is de al genoemde commissie van deskun-
digen die de projectplannen van de scholen en de welzijnsinstellingen beoordeelt. Deze
commissie heeft als Onderwijsadviesraad Utrecht (oaru) een permanent karakter
gekregen en geeft ook gevraagd en ongevraagd adviezen over de uitvoering van het
Utrechtse plan. De raad wordt ook betrokken bij het Onderwijskansenplan.

Eindhoven
Eindhoven heeft in de aanloop naar het goa het voordeel dat het kon voortbouwen op
een goed functionerend onderwijsvoorrangsgebied. Daardoor bestond er al een structuur
en een traditie van samenwerking tussen scholen en welzijnsinstellingen op wijkniveau.
Bovendien is er door de specifieke oriëntatie van het onderwijsvoorrangsgebied een
cultuur ontstaan die wordt gekenmerkt door probleem- en outputgericht werken waarin
producten, opbrengsten en resultaten centraal staan. 

Ook in Eindhoven was er al vóór de invoering van het goa sprake van gemeentelijk
onderwijsbeleid. De sterkte van het onderwijsvoorrangsgebied en de activerende aanpak
van de gemeentelijke onderwijsdienst heeft bij de planvorming voor het goa geleid tot
een vruchtbaar heen-en-weer tussen de gemeente en de onderwijsvoorrangscoördinatie.
De gemeente heeft op basis van een hoofdlijnennotitie over lokaal onderwijs die in 1996
is opgesteld, het initiatief genomen voor overleg met de schoolbesturen over de opzet
van het Eindhovense onderwijsachterstandsbeleid. Tegelijkertijd heeft de gemeente
een onderzoek laten uitvoeren naar ervaren knelpunten in de aanpak van achterstand
en naar het draagvlak voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.
De uitkomsten van het onderzoek en van het overleg met de besturen zijn verwerkt in
een richtinggevend gemeentelijk beleidskader. Een nieuw gevormd samenwerkings-
verband van scholen en instellingen die zijn betrokken bij achterstandsbestrijding
heeft een inhoudelijk beleidskader opgesteld. Op basis van deze twee stukken zijn de
scholen en welzijnsinstellingen uitgenodigd plannen in te dienen voor een periode van
twee jaar. De ingediende plannen zijn gebruikt als input voor het lokaal onderwijsachter-
standsplan. Het plan is in overleg met de schoolbesturen totstandgekomen. 

De organisatiestructuur van het Eindhovense goa is zo opgezet dat er een zekere
afstand is geschapen tussen de gemeente als richtinggever en beleidsbepaler en de uit-
voeringscoördinatie, zodat er een duidelijke scheiding is tussen regie en uitvoering
van de achterstandsbestrijding. Voor de uitvoeringscoördinatie is een projectmanagement
in het leven geroepen, terwijl de gemeente met de schoolbesturen overlegt over het
beleid. Dit bestuurlijk overleg krijgt zijn inhoudelijke input vanuit een aantal stuur-
groepen waarin de scholen participeren. De scholen zijn georganiseerd in 'buurt-
beheersgebieden'. Initiatieven voor projecten en inhoudelijke voorstellen komen uit de
buurtoverleggen. 
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Het lijkt allemaal nogal ingewikkeld, maar het Eindhovense plan heeft als een van de
weinige wel een heldere analyse van de lokale situatie die uitmondt in de specificatie
van een aantal lokale kenmerken en knelpunten in de onderwijssituatie van de doel-
groepen. Bovendien bevat het een activiteitenplan waarin de projectplannen van de
scholen zijn geordend naar de 'speerpunten' die op basis van de lokale analyse voor
het gemeentelijk beleid zijn vastgesteld.

Enschede 
In Enschede is de aanpak van onderwijsachterstand min of meer 'uitgevonden'. In 1968
al nam Co van Calcar hier het voortouw met de 'leesbus' en met een schoolverbeterings-
programma waarmee hij het onderwijs aantrekkelijker wilde maken voor arbeiders-
kinderen. Later is Enschede zeer actief geweest in het onderwijsstimuleringsbeleid en
in het zoeken naar de beste vorm van taalonderwijs voor allochtone leerlingen. Enschede
was voorloper op het gebied van tweetalig onderwijs.
Vanwege deze achtergrond betekende de introductie van het Gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid in Enschede vooral een bestuurlijke opgave. Er is gezocht naar
een oplossing die recht doet aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de regie
en aan de verantwoordelijkheid van de scholen en welzijnsinstellingen voor de inhoud
en de uitvoering. Bovendien moest de al bestaande wijkgerichte aanpak die uitgaat
van een integrale aanpak van sociale problemen een plaats krijgen.

Dit heeft In Enschede een nieuwe organisatiestructuur opgeleverd ten behoeve van de
planvorming en de uitvoering van het goa. De spin in het web is het Enschedees
adviesorgaan achterstandsbestrijding (eaa). Het eaa heeft de status gekregen van een
artikel-82-commissie. De Gemeentewet bepaalt in artikel 82 dat de gemeenteraad een
dergelijke commissie kan instellen. In het eaa zijn de gemeente, de schoolbesturen en
de besturen van relevante welzijnsinstellingen vertegenwoordigd. Het eaa functioneert
in Enschede als het op overeenstemming gericht overleg.
Het eaa heeft een beperkt aantal speerpunten voor het Enschedees onderwijsachter-
standsbeleid vastgesteld. Op basis daarvan zijn door de scholen en de welzijnsinstel-
lingen projectplannen uitgewerkt. Een bijzonder aspect van de Enschedese opzet vormen
de wijkplatforms die voor de introductie van het goa bestonden. Het zijn samenwerkings-
verbanden tussen scholen, peuterspeelzalen en welzijnsinstellingen op wijkniveau. De
wijkplatforms vormen de partners van de gemeenten bij de planvorming en de uitvoering
van het achterstandsbeleid. De gemeente stelt goa-middelen beschikbaar aan de plat-
forms en maakt over de inzet daarvan afspraken in afzonderlijke convenants met de
platforms.

Deventer
Door een reorganisatie in 1995 van de bestaande infrastructuur voor de bestrijding van
onderwijsachterstand werd Deventer niet verrast door de introductie van het goa. Voor
de reorganisatie had de gemeente te maken met het onderwijsvoorrangsgebied, een
project onderwijs en minderheden en een project schooluitval. Die zijn in 1995 onder-
gebracht in een gezamenlijke stichting Geïntegreerd achterstandenbeleid onderwijs
(gao). De schoolbesturen en de besturen van de meest betrokken welzijnsinstellingen
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maken deel uit van het stichtingsbestuur. De stichting heeft een ondersteuningsbureau
voor uitvoerende activiteiten. 
Het gao is ook de uitvoeringsorganisatie van het Gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid in Deventer. De gemeente draagt de goa-middelen over aan het gao. De stichting
beheert een fonds voor onderwijsachterstandsbestrijding waaruit scholen met een vol-
doende aantal leerlingen uit de doelgroepen projecten kunnen bekostigen die passen
binnen de doelstellingen van het lokaal onderwijsachterstandsplan. 
De gemeente nam aanvankelijk deel aan het bestuur van de stichting gao, maar heeft
zich daaruit teruggetrokken om te accentueren dat de uitvoering en ontwikkeling van
achterstandsbestrijdingsactiviteiten een zaak zijn van de betrokken instellingen. 
Het op overeenstemming gericht overleg is ook in Deventer niet beperkt gebleven tot
de planvorming. De gemeente overlegt jaarlijks met de schoolbesturen over de inzet
van de schoolgebonden middelen en wil zo bevorderen dat deze worden ingezet in
overeenstemming met het lokale achterstandsplan.

Helmond
Twee jaar voordat staatssecretaris Adelmund het Onderwijskansenplan aan het parlement
presenteerde, had Helmond zijn OK-beleid. Dit beleid is de Helmondse variant van
het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Bij de voorbereiding van het plan
'Onderwijskansen & Helmond' heeft de uitvoeringsorganisatie van het onderwijsvoor-
rangsgebied Helmond een belangrijke rol gespeeld. Het plan bouwt voort op eerdere
initiatieven van de gemeenten om tot een lokaal onderwijsbeleid te komen. 

De gemeente heeft een organisatiestructuur opgezet waarin twee coördinatoren een
sleutelrol vervullen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk onderwijs-
kansenbeleid: een inhoudelijke coördinator en een randvoorwaardelijk coördinator. De
inhoudelijk coördinator adviseert een stuurgroep waarin de scholen en het welzijnswerk
zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep brengt voorstellen in een beleidsgroep. Hierin
is ook de gemeente vertegenwoordigd. Het gemeentebestuur legt nieuwe beleidsvoor-
stellen voor aan het op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen.

Het is duidelijk dat ook in Helmond de organisatiestructuur nogal complex oogt. Ook
hier staat dit echter een effectieve en resultaatgerichte beleidsuitvoering niet in de weg.
Het Helmondse achterstandsplan ademt een sfeer van concreetheid en specificiteit.
Het hoofdbestanddeel vormt een opsomming van thema's waaraan in de planperiode
wordt gewerkt. Ze zijn elk gespecificeerd naar doelstellingen, inhoudelijke uitwerking,
beoogde resultaten, wijze van toetsing van de resultaten, doelgroep, uitvoerenden en
kosten.

Inhoudelijke continuïteit, bestuurlijke reorganisatie
Valt er bij alle idiosyncrasie iets algemeens te zeggen over de planvorming en organi-
satie? Toch wel. Het eerste wat opvalt, is dat het bezig zijn met onderwijsachterstand
in geen van de acht gemeenten iets nieuws is. Een deel van deze gemeenten behoort
landelijk gezien tot de koplopers in het tegengaan van onderwijsachterstand.
Dit neemt overigens niet weg, en dat is punt twee, dat in vrijwel alle gevallen het
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leeuwendeel van de beschikbare middelen, na aftrek van een aanzienlijke post organi-
satiekosten, naar evenredigheid over de scholen is verdeeld. Daarbij stond al voordat
de scholen hun plannen hadden ingediend vast op welk budget zij aanspraak zouden
kunnen maken. 
Een derde punt is dat het merendeel van de gemeenten al voor de introductie van het
goa bezig is geweest met het opzetten van een breder gemeentelijk onderwijsbeleid.
Het goa betekende voor deze gemeenten in de eerste plaats een rolwisseling. Van
bestuurders van onderwijsinstellingen die zich vrijwel uitsluitend bezighielden met
beheersaspecten diende de gemeenten regisseurs te worden van de condities voor
inhoudelijk beleid.
Dit heeft, als vierde punt, in vrijwel alle gemeenten geleid tot herstructureringen in de
gemeentelijke organisatie, waarbij in de meeste gevallen het bestuur van het openbaar
onderwijs op afstand is gezet om de gemeente beter in staat te stellen een onderwijs-
beleid voor alle, ook de bijzondere, onderwijsinstellingen te voeren. Door de invoering
van het goa heeft de reorganisatie nog een extra accent gekregen om recht te doen aan
de inbreng van de scholen én de welzijnsinstellingen en om de uitvoering van het
beleid een goede plaats te geven. 

De reorganisaties die de opzet van lokaal onderwijsbeleid en meer in het bijzonder van
het goa met zich mee hebben gebracht, hebben in sommige gevallen de slagvaardigheid
in de planvorming verminderd. Op die plaatsen waar een goed functionerend onder-
wijsvoorrangsgebied werkzaam was, heeft dit niet tot grote problemen geleid. Waar
dit niet of minder het geval was, is de introductie van het goa gepaard gegaan met de
nodige haperingen.
De reorganisaties waar de meeste gemeenten bij de introductie van het goa in verwikkeld
waren, lijken overigens niet specifiek voor déze beleidsinnovatie. In de contacten met
de acht gemeenten is de indruk ontstaan dat reorganisatie een vrijwel permanente
wezenstrek is van het gemeentelijk apparaat. In vrijwel alle gevallen was men bezig met
het omzetten van taken, het samenvoegen of splitsen van afdelingen en het definiëren
en afgrenzen van nieuwe verantwoordelijkheidsgebieden. De vele personele mutaties
die dit met zich meebrengt, maken het moeilijk de voor soepele beleidsprocessen
gewenste ervaring en continuïteit in de gemeentelijke organisatie in te bouwen. Partners
van de gemeente kunnen hierdoor nog wel eens voor verrassingen worden geplaatst.

5.3 Inhoudelijke vormgeving: grote steden stellen eigen prioriteiten
Om zicht te krijgen op de inhoudelijke aspecten van het goa in de acht gemeenten heeft
het niet zoveel nut om een volledig overzicht te geven van de doelstellingen die door
deze gemeenten voor hun achterstandsbeleid zijn gekozen en van de activiteiten die
door de scholen en welzijnsinstellingen worden uitgevoerd. Dat zou leiden tot een
schier eindeloze opsomming waarbij niet duidelijk is wat het relatieve gewicht is of
wat een bepaalde doelstelling of activiteit precies voorstelt. De bespreking hier blijft
beperkt tot onderscheidende inhoudelijke kenmerken, bijzonderheden waarin de
gemeenten zich van elkaar onderscheiden: een specifiek project dat mogelijk een
bovenlokale betekenis kan hebben, een expliciete keuze voor een bepaalde inhoudelijke
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aanpak of oriëntatie, een reeks specifieke prioriteiten. Ook dit komt het best tot zijn
recht in korte portretjes per gemeente.
Als gevolg van deze oriëntatie op het onderscheidende in de gemeenten blijven enkele
gemeenschappelijke prioriteiten waarin de gemeenten een speciale rol vervullen buiten
beschouwing. De belangrijkste daarvan zijn de eerste opvang van nieuwkomers in het
basis- en voortgezet onderwijs en de projecten voor de opvang van voortijdig school-
verlaters, meer in het bijzonder van de risicojongeren onder hen. 

Amsterdam
De inhoudelijk meest onderscheidende initiatieven in Amsterdam zijn de stadsbrede
programma's Naar betere resultaten en Voorschool. Bij de bespreking van de planvorming
in Amsterdam is al uiteengezet dat Naar betere resultaten het antwoord van Amsterdam
is op de deplorabele resultaten van het Amsterdamse basis- en voortgezet onderwijs in
het begin van de jaren negentig. Het belangrijkste element van het programma is de
acceptatie van de Cito-eindtoets als richtpunt voor de verbetering van de schoolprestaties.
De openbare bekendmaking van jaarlijkse streefgemiddelden op de eindtoets en de
publicatie van toetsuitslagen op naam van de school moeten de scholen ertoe brengen
de effectiviteit van hun onderwijs te vergroten. Hoe de scholen dit doen, bepalen ze
zelf. 
Als gemeenschappelijk ondersteuningsinstrument zetten de scholen het Cito-leerling-
volgsysteem in. Het streefgemiddelde dat voor de scholen wordt aangehouden, bestaat
uit de gemiddelde scores die door het Cito zijn berekend voor zeven zogeheten school-
scoregroepen. Dit is een indeling van scholen naar het aandeel leerlingen uit achter-
standsgroepen. Het verderliggende doel is het landelijk gemiddelde op de Cito-toets
voor de hele Amsterdamse leerlingbevolking. 
Voor het voortgezet onderwijs bevat het programma streefcijfers voor doubleren,
ongediplomeerd school verlaten en examenresultaten. 

Op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie vervult Amsterdam een voor-
trekkersrol met het programma Voorschool. Voorschool is een organisatorische structuur
voor de uitvoering van instellingsprogramma's die zijn gericht op de bevordering van
de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen uit achterstandsgroepen. Voorschool
bestaat uit een geheel van voorwaarden waaraan dergelijke programma's moeten voldoen.
De belangrijkste zijn:
- het programma is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over vroegkinderlijke

cognitieve ontwikkeling en heeft een uitgewerkte structuur, werkwijze en leermid-
delen; 

- het programma wordt uitgevoerd door combinaties van peuterspeelzalen en basis-
scholen;

- het programma start in de peuterspeelzaal bij kinderen van 2-2,5 jaar en loopt
door tot in groep 2 van de basisschool; 

- uitvoerders van de educatieve programma's, de peuterleidsters en de docenten van
de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs krijgen een specifiek op de uitvoering
van het programmagerichte scholing.
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Het voorschoolproject is in Amsterdam in 1997 gestart in acht stadsdelen. Voorschool
is inmiddels omgezet in een gezamenlijk project van de G4. Het past goed in de initia-
tieven van de landelijke overheid ter verspreiding van de voor- en vroegschoolse educatie
voor kinderen uit achterstandsgroepen.

Naast Voorschool en Naar betere resultaten kent het Amsterdamse achterstandsbeleid
nog het programma Verder met vakmanschap. Dit programma richt zich op het voort-
gezet onderwijs, meer in het bijzonder op het niveau van het vbo en mavo, het huidige
vmbo. Het programma heeft tot doel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs trajecten
te bieden die hen verzekeren van een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Het
gaat daarbij vooral om het scheppen van voorzieningen voor leerlingen die er niet op
eigen kracht in slagen hiervoor een begaanbaar pad te vinden. Dit vereist samenwerking
tussen opleidingen, instellingen in de sfeer van de arbeidsbemiddeling en reïntegratie,
uitvoeringsinstellingen van de WIW (JWG) en instellingen voor jeugdhulpverlening.
Het programma Verder met vakmanschap is nauw verbonden met de herstructurering
van het beroepsonderwijs die zijn beslag heeft gekregen in de Wet educatie en beroeps-
onderwijs (web) en in de vorming van de regionale opleidingencentra (roc's). De 
activiteiten die in Amsterdam worden ondernomen om deze herstructurering in te bedden
in de sluitende aanpak van de WIW zijn daarom niet specifiek Amsterdams, maar ook
terug te vinden in de achterstandsaanpak voor het voortgezet onderwijs van de andere
acht gemeenten en in het bijzondere van de vier grootste gemeenten die hiervoor een
gemeenschappelijk G4-project hebben. 

Amsterdam neemt deel aan het Onderwijskansenplan en heeft hiervoor een plan van
aanpak opgesteld met als titel 'De school centraal'. Het plan van aanpak ziet het
Onderwijskansenplan als een schoolspecifieke intensivering van het Amsterdamse goa.
Het is een aanpak voor basisscholen die binnen hun schoolscoregroep onder het landelijk
gemiddelde presteren en voor vmbo-scholen met een meer dan gemiddelde schooluitval.
Kernthema's van de aanpak zijn: taalbeleid, aansluiting bij Voorschool, leerwerktrajecten
in het voortgezet onderwijs en voorkomen van voortijdig school verlaten, vergroten
van ouderbetrokkenheid, inzet van ict en waar nodig versterken van de professionaliteit
van leerkrachten. De thema's worden gepresenteerd als aandachtspunten en mogelijk-
heden waarvan de scholen in hun schoolontwikkelingsplannen gebruik kunnen maken.

Rotterdam
Het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen uit achterstandsgroepen door
vergroting van de effectiviteit van de primaire processen in de klas vormt van oudsher
de Rotterdamse prioriteit in de aanpak van onderwijsachterstand. In het project
'Onderwijs en sociaal milieu' dat in de jaren zeventig en tachtig is uitgevoerd, werd
getracht dit te bereiken door de ontwikkeling van op de doelgroep toegesneden leer-
middelen. Die aanpak bleek ontoereikend om de gestelde doelen te realiseren. In het
kea-project is geprobeerd de primaire processen van instructie en leren in de klas zelf
te optimaliseren.
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Ten behoeve van het Rotterdamse onderwijsachterstandsbeleid is de kea-aanpak geïnte-
greerd met een gelijktijdig lopend project ter vergroting van de effectiviteit van het
taalonderwijs voor allochtone leerlingen: het Deltaplan kwaliteitsbeleid. Het is de
bedoeling deze geïntegreerde aanpak te realiseren op alle achterstandsscholen. 
In de plannen van de Rotterdamse scholen is de versterking van basisvaardigheden de
meest genoemde doelstelling. Daarnaast worden de vergroting van sociale competenties,
het verbeteren van de zorgkwaliteit en het versterken van ouderbetrokkenheid veel
genoemd als doelen waaraan de scholen in het kader van het goa willen werken.
Vergroting van sociale competentie wordt wel veel genoemd als doel, maar de meeste
middelen gaan naar de andere drie onderwerpen. 

Rotterdam timmert ook aan de weg op het onderwerp brede school. In de Rotterdamse
bredeschooloptiek vormt het onderwijsleerproces in de klas het centrum van een reeks
activiteiten en invloedssferen die als concentrische cirkels rond het centrum zijn te
groeperen: zorgverbreding, schoolklimaat, ouders, vrije tijd, schoolomgeving. Meer
concreet vormen schoolmaatschappelijk werk, vrijetijdsactiviteiten, op de wijk gerichte
activiteiten en basiseducatie voor ouders centrale onderwerpen van de brede school. In
het voortgezet onderwijs wordt ook de ontwikkeling van praktijkonderwijs gezien als
een onderdeel van een verbrede school.

Rotterdam wil met twintig scholen voor primair onderwijs en vijf scholen voor het
voortgezet onderwijs meedoen aan het Onderwijskansenplan. Het plan van aanpak dat
hiervoor is opgezet, is zuiver procedureel van aard. Het onderscheidt vier fasen:
– selectie van de scholen door een in te stellen Regiegroep onderwijskansen;
– schoolplanvorming op basis van sterkte-zwakteanalyse en afsluiten van een over-

eenkomst tussen school, schoolbestuur en gemeente;
– uitvoering van het schoolontwikkelingsplan, zo nodig met ondersteuning door het

Centrum voor Educatieve Dienstverlening en de Landelijke Pedagogische Centra;
– evaluatie en eventuele bijstelling van het schoolontwikkelingsplan.

De Regiegroep onderwijskansen bewaakt de voortgang en zorgt voor de interne
en externe verslaglegging. 

Den Haag
Den Haag heeft de eerste planperiode van het onderwijsachterstandsbeleid aangegrepen
om de inhoudelijke aanpak een nieuw richtpunt te geven in het concept van de brede
buurtschool. De achterstandsscholen hebben in de eerste twee jaar de gelegenheid
gekregen om naast voortzetting van een deel van de lopende activiteiten een plan te
maken voor de uitwerking van dit concept, toegespitst op de specifieke situatie op
eigen school. 
Deze inhoudelijke wending is gebaseerd op de constatering dat leerlingen uit de doel-
groepen in toenemende mate te maken hebben met sociale problemen en gedrags-
problemen. De problemen worden in verband gebracht met de directe leefomgeving
van de leerlingen in de buurt. Een uitsluitend onderwijskundige benadering hiervan
wordt ontoereikend geacht. Door middel van schoolmaatschappelijk werk zou de
communicatie met buitenschoolse instellingen voor hulp en ondersteuning soepeler
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kunnen verlopen. Buitenschoolse stimuleringsactiviteiten in de vorm van sport en ver-
lengde schooldagactiviteiten zouden een positief effect kunnen hebben op de ontwik-
keling van de leerlingen.

Dit vraagt naar de mening van de Haagse betrokkenen om een benadering waarin de
school samenwerkt met partners uit andere disciplines en meer in het bijzonder uit het
welzijnswerk en waarin de school wordt omgevormd tot een brede buurtschool. In de
brede buurtschool wordt niet alleen lesgegeven, maar kunnen de leerlingen ook deel-
nemen aan kunstzinnige activiteiten, hobbyclubs met een educatief karakter, ict-toepas-
singen en cursussen en ook aan sportactiviteiten. De brede buurtschool kan ook plaats
bieden aan educatieve activiteiten van ouders.
In samenwerking met een peuterspeelzaal kan de brede buurtschool in de Haagse
opvatting een voorschoolfunctie krijgen. Naast en in samenhang met de ontwikkeling
van de brede buurtschool wordt in Den Haag ook veel verwacht van interventies in de
voorschoolse fase. Den Haag heeft de Voorschool opgenomen als een van de centrale
onderdelen van zijn onderwijsachterstandsbeleid. 

Hoofdelementen van de Haagse bredeschoolaanpak vormen het schoolmaatschappelijk
werk, oudereducatie in of in samenwerking met de scholen, verlengde schooldag-
activiteiten, de ontwikkeling van zogeheten 'Kunstmagneetscholen', de kennismaking
van leerlingen met sportactiviteiten. Daarnaast is er het Voorschoolprogramma. Dit
behelst het opzetten van voorscholen met een goed doortimmerd ontwikkelings-
stimuleringsprogramma als voorziening voor leerlingen uit de doelgroepen van het
achterstandsbeleid.
In het voortgezet onderwijs houdt de bredeschoolontwikkeling voor Den Haag een
verdere intensivering in van het eerder ingezette beleid rond het voortijdig school ver-
laten. Het kernpunt van dit beleid is de samenwerking tussen partners die zijn betrokken
bij de gang van jongeren van school naar werk op het niveau van het vmbo en roc.

Den Haag ziet het Onderwijskansenplan in de eerste plaats als een mogelijkheid om
de richting die is gekozen met de brede buurtschool te intensiveren. De deelnemende
scholen wordt gevraagd om in hun Onderwijskansenplannen aan te sluiten bij hun al
ingediende brede buurtschoolplannen en deze vooral een verdieping te geven in de
richting van toetsbare resultaten.

Utrecht
In Utrecht is bij de uitwerking van het onderwijsachterstandsplan gekozen voor dertien
prioriteiten. De prioriteiten hebben het karakter van thema's en onderwerpen die
belangrijk worden geacht voor het verminderen van de achterstand van de doelgroepen.
Voor elke prioriteit zijn een of meer doelstellingen geformuleerd en is een budget
vastgesteld. De prioriteiten zijn: voor- en vroegschools, rekenen, taalontwikkeling,
voortgezet onderwijs, leren leren, sociale binding en sociale vaardigheden, verlengde
schooldag, ouders en school, deelnetwetwerken jeugdhulpverlening, tijdelijke opvang
voortijdig schoolverlaters, opvang nieuwkomers, de kopklas en onderwijs aan woon-
wagen- en zigeunerkinderen.
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Over de wijze waarop de Utrechtse scholen konden inschrijven op de prioriteiten is in
paragraaf 5.2 al het nodige gezegd. De scholen tonen vooral belangstelling voor het
onderwerp taal en iets mindere mate ook voor de thema's ouders en school en rekenen.
Van het onderwerp taal is in Utrecht veel werk gemaakt en het wordt goed ondersteund
door het Schooladviescentrum (sac). Het sac heeft hiervoor uitstekend begeleidings-
materiaal ontworpen. Dit bestaat onder andere uit een uitgewerkte taalleerlijn voor
woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen onder de titel Het kompas
(Cohen de Lara et al. 1999). 
De aanpak van taalachterstand dient zich volgens de auteurs van de taalleerlijn te con-
centreren op de woordenschatontwikkeling en het begrijpend lezen. Bij technisch lezen
en het grammaticaonderwijs zijn met de bestaande werkwijzen ook bij leerlingen uit
achterstandsgroepen goede resultaten te bereiken. Voor de woordenschat en begrijpend
lezen, is dat niet het geval. De taalleerlijn bespreekt voor drie leeftijdsgroepen (2-6 jaar,
6-12 jaar, 12-16 jaar) de onderwerpen die in het onderwijs aan bod moeten komen, de
vaardigheden die van de leerkrachten worden verwacht en de methoden en leermiddelen
die beschikbaar zijn. 

In de meeste gemeenten bestaat er weinig zicht op de uitwerking die de scholen geven
aan het onderwijsachterstandsplan. Utrecht vormt hierop een uitzondering. In para-
graaf 5.2 is al aangegeven dat de planvorming in Utrecht wordt begeleid door de Onder-
wijsadviesraad Utrecht (oaru). De oaru heeft in maart 2001 gerapporteerd over de
planuitwerking voor het tweede deel van de eerste planperiode. De raad constateert
onder andere dat de ontwikkeling van de voor- en vroegschoolse educatie voor leerlingen
uit de doelgroepen in Utrecht stagneert. Er worden geen programma's aangeboden die
een doorlopende leerlijn hebben in de eerste twee jaargroepen van de basisschool.
Verder stelt de oaru vast dat in het primair onderwijs veel werk wordt gemaakt van de
versterking van het taalonderwijs. De enige lacune daarbij is de verbreding van de
oriëntatie op taal in de zaakvakken. Het taalbeleid wordt naar de mening van de raad
te smal opgevat en beperkt zich tot het vak Nederlands.
Ook in het voortgezet onderwijs blijkt de versterking van het taalonderwijs op de
meeste scholen een prioriteit. 
De oaru adviseert om naar de toekomst toe het aantal prioriteiten te beperken en het
beleid te concentreren op de kernvariabelen: het primaire onderwijsleerproces en de
Nederlandse taalverwerving. Daarbij zou moeten worden gewerkt met intensieve
meerjarige interventies die aangrijpen op het didactisch handelen van de docent. 

Naast de activiteiten van de scholen zijn er in Utrecht enkele schooloverstijgende pro-
jecten en voorzieningen die het vermelden waard zijn. Een ervan is in dit hoofdstuk al
een keer genoemd: de kopklas. Dit is een voorziening voor leerlingen met capaciteiten
op havo/vwo-niveau die in groep 8 nog niet zover zijn dat zij de overstap naar een
havo/vwo-brugklas zonder al te veel risico kunnen maken. Deze leerlingen worden in
een negende leerjaar verder bijgewerkt zodat zij een schoolkeuze kunnen maken die
past bij hun mogelijkheden. De kopklas is vooral een uitkomst voor anderstalige leer-
lingen die met een intensieve taalbenadering in relatief korte tijd naar het havo/vwo-
niveau zijn te tillen.
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Een tweede initiatief is de povo-procedure. Dit is een protocol voor de handelwijze bij
de doorverwijzing van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onder-
wijs. Het is vergelijkbaar met de kernprocedure van Amsterdam (zie § 5.2). 
Ten slotte is er in Utrecht de tijdelijke opvang voor voortijdig schoolverlaters (tov).
Tov wil leerlingen die na een voorgeschiedenis van spijbelen en gedragsproblemen
door intensieve begeleiding en pedagogische hulpverlening terugleiden naar een vervolg
van de schoolloopbaan. Soortgelijke projecten zijn overigens ook in de andere
gemeenten te vinden.

Ook in Utrecht wordt het Onderwijskansenplan gezien als een mogelijkheid om de
Utrechtse achterstandsbenadering te intensiveren en toe te spitsen op specifieke scholen.
De belangrijkste thema's zijn de versterking van de voor- en vroegschoolse educatie
met programma's die doorlopen in de eerste twee jaargroepen van het basisonderwijs,
het verbeteren van de primaire onderwijsleerprocessen in het basisonderwijs door ver-
sterking van de didactische bekwaamheden van docenten, en in het voortgezet onderwijs
het vergroten van de effectiviteit van het leerkrachtgedrag, speciaal in het vmbo. 
Uit deze thema's blijkt dat men in Utrecht het Onderwijskansenplan vooral aangrijpt
om de door de Utrechtse onderwijsadviesraad bepleite concentratie op de kernvariabelen
en processen door te voeren. De oaru krijgt overigens ook een adviserende rol in de
uitvoeringen van het Onderwijskansenplan in Utrecht.

Eindhoven 
Eindhoven onderscheidt zich niet zozeer door één of enkele specifieke inhoudelijke
prioriteiten, maar vooral door het consequent toepassen van beproefde programma's
en projecten op alle relevante onderwijsniveaus: voorschools, in het basisonderwijs en
in het voortgezet onderwijs. Prioriteiten komen in Eindhoven tot uitdrukking in vijf
speerpunten. Op elk van de speerpunten wordt door de scholen en andere betrokken
instellingen een grote diversiteit van projecten en activiteiten uitgevoerd. 

De speerpunten zijn:
– Voorschoolse ontwikkelingsstimulering, onder andere in peuterspeelzaal, de kleuter-

groepen van het basisonderwijs en gezins/buurt gericht. Dit gebeurt met projecten
en programma's als taalthema-kisten, spel aan huis, prentenboekenproject, Kaleido-
scoop, programma ontluikende geletterdheid, Opstap en opvoedingsondersteuning.

– Bestrijding taalachterstand, van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs. Met
onder meer: Overstap (thuisondersteuning van het leesonderwijs), Stap door (ver-
volg op Overstap), woordenschatuitbreiding, verbetering didactiek begrijpend
lezen, lees- en boekpromotie, taalbeleid in bao en voortgezet onderwijs, eerste
opvang, taalvolgsysteem in het voortgezet onderwijs.

– Overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs: bovo-procedure (systematische
aanpak van advisering voor de keuze van een voortgezet-onderwijsschooltype),
keuzebegeleiding van leerlingen, huiswerkbegeleiding, netwerk onderwijshulp-
verlening (volgen van risicoleerlingen na het bao).

– Preventie schoolverzuim en voortijdig school verlaten in het voortgezet onderwijs:
preventieproject gericht op verbetering van de aansluiting tussen school en jeugd-
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hulpverlening, centraal opvangprogramma voor voortijdig schoolverlaters, praktijk-
onderwijs, huiswerkbegeleiding.

– Sociaal-emotionele problematiek: verschillende preventieprojecten (vanuit jeugd-
welzijn en jeugdhulpverlening).

De voortgang van het Eindhovense programma is na twee jaar tussentijds geëvalueerd.
De evaluatie heeft een groot aantal (27) meer en minder concrete aanbevelingen opge-
leverd voor verbeteringen en toespitsingen in de aanpak. Uit de evaluatie blijkt onder
andere dat er behoefte is aan intensieve, doorlopende ontwikkelingsstimulerings-
programma's in de voor- en vroegschoolse fase en dat het schoolmaatschappelijk werk
in Eindhoven voorziet in een grote behoefte. Het landelijk initiatief tot uitbreiding van
de vve heeft overigens inmiddels ook Eindhoven bereikt. 

Enschede
Voor een inhoudelijke typering van het onderwijsachterstandsbeleid in Enschede is
eigenlijk alleen informatie uit het Enschedees gao-plan beschikbaar. In het plan zijn
drie speerpunten geformuleerd: opvoedingsondersteuning, taalstimulering en taalbeleid,
en bestrijding van schoolverzuim en schooluitval. De Enschedese wijkplatforms hebben
een groot aantal projecten en activiteiten gespecificeerd dat zij in het kader van de
speerpunten willen uitvoeren.
Een bijzonderheid van de Enschedese aanpak is dat er gekwantificeerde streefdoelen
zijn geformuleerd. Een voorbeeld: (streefdoel 10) het aantal leerlingen dat voortijdig
de schoolloopbaan afbreekt zonder een diploma te halen, wordt in ieder geval gestabi-
liseerd. Zo mogelijk streven we naar nog verdere vermindering. 

Deventer
In het onderwijsachterstandsbeleid van Deventer zijn de inhoudelijke prioriteiten van
het al eerder verstedelijkte onderwijsvoorrangsbeleid (zie § 5.2) gecontinueerd. Dit zijn:
voorschools beleid, taalbeleid, ouderbetrokkenheid en voortijdig school verlaten. Het
accent ligt daarbij op het taalbeleid. Dit heeft onder andere geresulteerd in de ontwik-
keling van een lokaal taalbeleid. In het kader daarvan zijn er op basisscholen en scholen
voor voortgezet onderwijs taalcoördinatoren actief en is er een Expertisecentrum
meertaligheid en taalbeleid. 

De inzet van Deventer in het onderwijsachterstandsbeleid is zeer concreet. Men begint
met het aanwijzen van knelpunten en tekortkomingen in het bestaande beleid op elk
van de vier genoemde prioriteiten. Enkele voorbeelden:
– de voorschoolse voorzieningen bereiken slechts een deel van de doelgroep; 
– voor meer effect van taalstimuleringsprogramma's op de peuterspeelzaal is een

aanbod van twee dagdelen te beperkt;
– er ontbreekt structureel contact van voorschoolse voorzieningen rondom taalbeleid;
– de communicatie tussen school en ouders wordt vaak als onvoldoende ervaren; 
– het ontbreekt in Deventer aan voorzieningen voor jongeren na schooltijd.

181ONDERWIJSACHTERSTANDSBELEID OP DE TWEESPRONG



Vervolgens wordt een reeks concrete maatregelen genoemd die moeten leiden tot ver-
betering. Ook hiervan enkele voorbeelden:
– om de deelname van allochtone en autochtone peuters aan het peuterspeelzaalwerk

te verhogen, wordt een wervingsprogramma opgesteld;
– de mogelijkheden voor structurele uitbreiding van de twee naar vier dagdelen van

de peuterspeelzaal voor kinderen uit de doelgroep worden nader onderzocht;
– optimalisering van een doorgaande lijn door het verbeteren van overdrachtsproce-

dures van voorschoolse periode naar primair onderwijs en van primair onderwijs
naar voortgezet onderwijs;

– een werkgroep ontwikkelt een leerlijn woordenschat 0-18-jarigen en informeert
het werkveld over binnen deze lijn passende methoden en materialen;

– jaarlijks organiseert het Expertisecentrum meertaligheid en taalbeleidgerichte
voorlichtingsactiviteiten voor professionals werkend met de doelgroep;

– in samenwerking met allochtonenorganisaties worden twee ouderinformatiepunten
opgezet waar ouders terechtkunnen met vragen over onderwijs;

– er worden vormen van partieel onderwijs ontwikkeld voor leerlingen uit de doel-
groep van het onderwijsachterstandsbeleid.

De genoemde maatregelen gaan over het beleid dat door de gemeenten en de uitvoerings-
organisatie van het achterstandsbeleid is geïnitieerd. Daarnaast hebben de scholen en
betrokken welzijnsinstellingen projectplannen kunnen indienen die passen binnen de
gemeentelijke doelstellingen en speerpunten.

Helmond
Bij de beschrijving van de planvorming en de organisatie van het achterstandsbeleid
(§ 5.2) is al opgemerkt dat ook het Helmondse beleid erg concreet en specifiek is uit-
gewerkt. Programma's, projecten en activiteiten waar in andere gemeenten mee wordt
gewerkt, zijn in Helmond ook te vinden. Het aantal hoofddoelstellingen is beperkt
gehouden tot drie:
– het verbeteren van de eerste kansen: met name zo veel mogelijk inzetten in voor-

en vroegschools werk;
– het verbeteren van de schoolresultaten van kinderen met de grootst mogelijke

nadruk op taal en het versterken van competentiegevoelens en zelfbeeld;
– het verbeteren van de startkwalificatie; het werken naar een grotere vertegenwoor-

diging van doelgroepleerlingen in het voortgezet onderwijs en het verbeteren van
doorstroming naar het mbo en hbo.

De activiteiten van de instellingen zijn in het Helmondse achterstanden ingedeeld naar
de onderwijssector waar ze worden uitgevoerd: voorschools, primair onderwijs, voort-
gezet onderwijs en sectoroverstijgend. In totaal worden 26 programma's, projecten en
activiteiten beschreven. 

Halverwege de eerste planperiode is ook in Helmond de voortgang van de activiteiten
geëvalueerd. Het evaluatieverslag heeft dezelfde systematische inslag als het achter-
standsplan. Per activiteit worden vermeld: de relatie met de doelstellingen van het
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plan, de specifieke activiteitsdoelstellingen, registratiegegevens over de uitvoering, de
deelnemende instellingen, een omschrijving van de activiteiten, een beschrijving van
de opbrengsten, conclusies en aanbevelingen.
De evaluatie resulteert in een reeks aanbevelingen. In een aantal gevallen wordt gead-
viseerd projecten wegens gebleken succes te continueren, soms worden aanpassingen
voorgesteld.

Overeenkomsten, verschillen
Ook ten aanzien van de inhoudelijke prioriteiten en de concrete aanpak in de acht
gemeenten dringt zich weer de vraag op: valt er iets algemeens over te zeggen? Dat is
hier iets moeilijker dan bij de planvorming. Het eerste wat opvalt, is een verschil in
benadering tussen de vier grootste gemeenten en de overige gemeenten. Wethouders
en ambtelijke diensten van de grootste gemeenten lijken meer geneigd een eigen
stempel op het lokaal onderwijs(achterstands)beleid te drukken dan in de overige
gemeenten gebeurt. Als gevolg daarvan is er bij de grootste gemeenten in sterkere
mate een focus op één of enkele aspecten: in Amsterdam de Cito-eindtoets, in
Rotterdam de prioriteit bij vergroting van de effectiviteit van de primaire processen in
de klas, in Den Haag de brede buurtschool en in Utrecht de doorvoering van de taal-
leerlijn van voorschools tot voortgezet onderwijs. Dit neemt overigens niet weg dat
ook in de grootste gemeenten het grootste deel van het gemeentelijke budget volgens
het principe van de verdelende rechtvaardigheid over de scholen wordt verdeeld.
Mede als gevolg daarvan worden uiteindelijk in alle acht gemeenten de middelen ver-
spreid over een vrijwel onafzienbare hoeveelheid projecten, programma's en activiteiten
die allemaal, minstens op verbaal niveau, wel iets te maken hebben met gemeentelijke
prioriteiten. Daar zijn trouwens wel enkele hoofdlijnen en accenten in te ontdekken.
Zo zijn er in alle gemeenten voorschoolse projecten in ontwikkeling, maar zijn er ver-
schillen in de mate waarin er wordt gewerkt met programma's die vanuit de peuter-
speelzaal doorlopen naar de kleuterjaargroepen van het basisonderwijs. 
In het primair onderwijs worden gemeentelijke middelen vaak ingezet voor het onder-
werp taal. Wat daarmee wordt gedaan, is vervolgens weer divers: het implementeren
van een nieuwe methoden, verbeteren van de aanpak van het onderwijs in het Neder-
lands als tweede taal, introductie van een programma voor woordenschatonderwijs.
Daarnaast is er in vrijwel alle gemeenten een voorziening voor schoolmaatschappelijk
werk. 
In het voortgezet onderwijs wordt het onderwijsachterstandsbeleid in vrijwel alle
gemeenten in verband gebracht met de eerste opvang van zij-instromers, de vmbo-
ontwikkeling en meer in het bijzonder het opzetten van leerwerktrajecten en het voor-
tijdig school verlaten.

De deelname aan het Onderwijskansenplan kan gezien worden als een poging het
principe van de verdelende rechtvaardigheid te doorbreken. Wat betreft de inhoudelijke
prioriteiten en benaderingen lijkt het OK-plan nog niet echt een alternatief te bieden
voor de huidige benadering. De meeste gemeenten benadrukken immers dat het OK-
plan de gelegenheid biedt het al lopende beleid te intensiveren en te verdiepen. De
echte invulling van het OK-plan moet echter nog plaatsvinden.
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5.4 Conclusies: inhoudelijke continuïteit, bestuurlijke perspectiefwisselingen en nieuwe accenten
Het onderwijsachterstandsbeleid van de rijksoverheid wordt gekenmerkt door een
grote mate van bewegelijkheid. De afgelopen jaren vormen hiervan een sprekende
illustratie. Het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid dat in 1998 van kracht
werd, was nog maar nauwelijks op gang gekomen of de effectiviteit van dit beleid
werd alweer in twijfel getrokken, met als gevolg dat weer nieuwe beleidsinitiatieven
werden genomen. De publieke discussie over de al dan niet falende integratie van de
minderheden heeft wat het onderwijsbeleid betreft in ieder geval twee nieuwe impulsen
opgeleverd: een sterke uitbreiding van de voor- en vroegschoolse educatie en het
Onderwijskansenplan. In hoeverre deze initiatieven perspectief bieden voor een ver-
groting van de effectiviteit van het achterstandsbeleid wordt besproken in hoofdstuk 6. 

In paragraaf 5.2 is betoogd dat de vele gedaanteverwisselingen van het achterstands-
beleid voornamelijk de bestuurlijke vorm van het beleid raken. In het beleid zijn twee
hoofdcomponenten te onderscheiden: een structurele component die bestaat uit een
middelentoeslag voor scholen met veel leerlingen uit de doelgroepen en een projecten-
component voor specifieke initiatieven van scholen en andere bij de bestrijding van
achterstand betrokken instellingen. De structurele component wordt gekenmerkt door
een hoge mate van continuïteit. De toewijzing van extra personeel aan scholen voor
het tegengaan van onderwijsachterstand vindt al decennialang plaats naar rato van het
aantal leerlingen uit achterstandsgroepen. Dat was zo ten tijde van het onderwijs-
stimuleringsbeleid, het is bevestigd in het onderwijsvoorrangsbeleid en het is gehand-
haafd toen het onderwijsvoorrangsbeleid werd omgezet in Gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid.

De projectencomponent is in de loop van de tijd in sterke mate onderhevig geweest
aan verandering. De veranderingen waren, zoals gezegd, van bestuurlijke aard.
Aansluitend bij de perspectiefwisseling in het openbaar bestuur is in de jaren negentig
het primaat over de projectencomponent van het achterstandsbeleid verschoven naar
de gemeenten. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor de ver-
deling van de projectenmiddelen over de scholen en de andere betrokken instellingen.
In het onderwijsvoorrangsbeleid, de voorganger van het Gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid, verdeelden de scholen onderling de projectmiddelen voor de onderwijs-
voorrangsgebieden. De gebieden herbergden samenwerkingsverbanden tussen scholen
zonder een duidelijke bestuurlijke inbedding. 

De overgang naar het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft binnen de
gemeenten geleid tot grote activiteit op ambtelijk en bestuurlijk vlak. De gemeenten
zijn in overleg getreden met de schoolbesturen, hebben hiervoor overlegorganen op-
gericht, bestuurlijke regelingen vastgesteld en werkgroepen ingeschakeld om tot een
gemeentelijk onderwijsachterstandsplan te komen. Scholen hebben op basis van het
gemeentelijk plan project- en activiteitenvoorstellen ingediend en van de gemeenten
middelen gekregen voor de uitvoering. Een deel van de gemeenten heeft zich vervolgens
gezet aan de opgave om met een onderwijsmonitor de voortgang en de resultaten van
het beleid in kaart te brengen. Overigens zijn in vrijwel alle gemeenten de middelen
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waarop de scholen in hun projectplannen aanspraak konden maken bij voorbaat naar
rato van het aantal leerlingen uit de doelgroepen verdeeld.

Mede onder druk van de kritiek op de effectiviteit van het integratiebeleid is het
onderwijsachterstandsbeleid in de meeste gemeenten omgeven met een sense of
urgency. Resultaatgerichtheid, effectiviteit en concrete, meetbare opbrengsten staan bij
veel gemeentelijke beleidsmakers en uitvoerders hoog in het vaandel. De gang van
zaken rond het opzetten van een onderwijsmonitor die in de voorgaande hoofdstukken
is belicht, illustreert echter dat het gemakkelijker is deze principes in een plan te ver-
woorden dan ze om te zetten in een uitvoeringspraktijk. Verder is het principe van de
verdelende rechtvaardigheid bij de toekenning van projectmiddelen in veel gevallen
een moeilijk te nemen barricade voor beleidsvernieuwing. Het Onderwijskansenplan
kan de gemeenten evenwel een legitimatie verschaffen om met dit principe te breken.

Vanzelfsprekend zijn er tussen de gemeenten allerlei verschillen in de manier waarop
zij het onderwijsachterstandsbeleid op poten zetten. Ze hebben te maken met de alge-
mene inrichting van het bestuur in de gemeenten en met de historie die de gemeenten
hebben op het terrein van het onderwijsbeleid. Toch is er bij alle verschillen het hier-
voor geschetste algemene stramien van de aanpak in alle gemeenten te onderkennen. 

Van een afstand bekeken valt te concluderen dat de introductie van het Gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid vooral de gemeenten en de schoolbesturen heeft
geraakt. Ook voor de schooldirecties is er het een en ander veranderd. Dat de docenten
op de scholen er veel van hebben gemerkt, is niet erg waarschijnlijk. De impact van
het nieuwe beleid op de gang van zaken binnen de scholen is daarom beperkt. Het
adres waar de scholen hun projectplannen moeten indienen, is veranderd en in een
aantal gevallen is het format voor de plannen gewijzigd. 

Het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid biedt gemeenten in principe de kans
om in overleg met de scholen een eigen inhoudelijk stempel te drukken op de aanpak
van onderwijsachterstand. Het zijn vooral de grote gemeenten en gemeenten met al een
duidelijke historie op het gebied van achterstandsbestrijding die van deze mogelijkheid
gebruikmaken. Veelal betekent dit dat de inhoudelijke profilering die gemeenten al
hadden nog een extra accent heeft gekregen. Als gevolg hiervan is er bij alle bestuurlijke
bewegingen in de meeste gevallen inhoudelijk een aanzienlijke continuïteit in de aanpak.
Deze continuïteit moet grotendeels positief worden gewaardeerd. Het tot stand brengen
van een effectieve aanpak van onderwijsachterstand is een zaak van lange adem. Het
is een kwestie van vallen en opstaan, waarbij de meeste winst valt te bereiken door te
leren van gemaakte fouten. Steeds weer de bakens verzetten en met iets nieuws beginnen,
is dan contraproductief. Leren van fouten betekent anderzijds ook dat op een bepaald
moment een punt wordt gezet achter kennelijk ineffectieve vormen van aanpak.

Inmiddels zijn de gemeenten druk doende met de uitwerking van de nieuwe beleids-
initiatieven van de rijksoverheid: de uitbreiding van de voor- en vroegschoolse educatie
en het Onderwijskansenplan. Terwijl de tweede planperiode van het Gemeentelijk
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onderwijsachterstandenbeleid in het verschiet ligt, dient een nieuwe perspectiefwisseling
in het onderwijsbeleid zich aan, die van de zich terugtrekkende overheid. Vergroting
van de autonomie van de scholen en vermindering van de regelgeving krijgen hoge
prioriteit in het onderwijsbeleid van de rijksoverheid. Scholen moeten als professionele
organisaties de ruimte krijgen om hun doelen te realiseren met de middelen die zij
daarvoor zelf het meest geëigend achten. De overheid dient zich volgens het nieuwe
paradigma te beperken tot het bieden van de materiële voorwaarden hiertoe en tot
kwaliteitsbewaking op afstand.

In dit hoofdstuk is geconstateerd dat er een zekere spanning is tussen deze laatste 
perspectiefwisseling in het onderwijsbeleid en het nog steeds vigerende Gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid. Het valt niet goed in te zien waarom een autonome
school zich veel zou moeten aantrekken van een gemeentelijke visie op achterstands-
bestrijding, ook wanneer deze visie is vastgesteld in overleg met de scholen. De scholen
kunnen met een beroep op deze autonomie hun eigen prioriteiten stellen. Het is de
vraag of de verschuiving van verantwoordelijkheden naar een steeds lager niveau de
effectiviteit van het achterstandenbeleid dient. Scolaire achterstand van minderheden
doet zich overal in het land voor en de oorzaken van die achterstand zijn overal in den
lande in grote trekken dezelfde. Ook van de remedies valt niet in te zien dat van
gemeente tot gemeente of zelfs van school tot school uniek zouden moeten zijn. Toch
wordt in het beleid kennelijk steeds meer gekapitaliseerd op diversiteit. Een te sterke
accentuering van de autonomie van de scholen kan zo een sta-in-de-weg worden voor
een effectief onderwijsachterstandsbeleid.
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES: KANSEN VOOR VERDERE 
VERMINDERING VAN ONDERWIJSACHTERSTAND

6.1 Betere schoolloopbanen bij gelijke aanvangsachterstand, maar verdere vooruitgang is 
mogelijk

Nog steeds aanvangsachterstand
Beschouwingen over de onderwijspositie van leerlingen uit de minderheden beginnen
de laatste jaren steevast met het stipuleren van hun aanvangsachterstand. In hoofdstuk 2
van deze rapportage is gebleken dat daar nog steeds aanleiding voor is. De vaardigheden
van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen in het hanteren van begrippen en
in het aanbrengen en ontdekken van ordening blijven in groep 2 van het basisonderwijs
ook volgens de meest recente gegevens ten minste twee leerjaren achter bij wat de
gemiddelde groep-2-leerling beheerst. Surinaamse en overig allochtone leerlingen
doen het aanzienlijk beter, maar halen toch nog lang niet het niveau van autochtone
leerlingen en van leerlingen met ouders van gemengde herkomst. Bestudering van de
prestaties van opeenvolgende leerlingcohorten van 1994 tot 1998 leert dat de aanvangs-
achterstand in de meeste groepen vrijwel stabiel is. Alleen bij Turkse leerlingen is er
sprake van een zeer lichte progressie. Nieuwe cohorten Antilliaanse leerlingen vertonen
daarentegen enige achteruitgang. 
De aanvangsachterstand wordt voor een deel verklaard door het veel lagere opleidings-
niveau van de ouders. Ook het feit dat het overgrote deel van de ouders van de Turkse
en Marokkaanse leerlingen de eigen taal spreekt en het Nederlands slecht beheerst,
speelt een rol. Maar ook als rekening wordt gehouden met het lagere opleidingsniveau
en het taalgebruik van de ouders blijft er bij leerlingen uit de minderheden nog een
aanzienlijke aanvangsachterstand over. 

Bij migratiebewegingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, is integratie van
migranten op den duur vrijwel altijd gepaard gegaan met menging met de autochtone
bevolking. Migranten gaan relaties aan met autochtonen en omgekeerd en er komt een
tweede en derde generatie van kinderen van gemengde herkomst. Bij Surinamers en
Antillianen is de tendens naar gemengde paarvorming al duidelijk zichtbaar. Bij Turken
en Marokkanen gebeurt dit veel minder en zijn de gemengde relaties in hoge mate
instabiel. Toch zijn er in de kleutergroepen van het basisonderwijs ook uit deze laatste
twee groeperingen al substantiële aantallen kinderen met ouders van gemengde herkomst.
Het blijkt dat de prestaties van deze kinderen beduidend beter zijn dan wanneer beide
ouders dezelfde herkomst hebben. Het taalgebruik van de ouders zou hierbij wel eens
de belangrijkste factor kunnen zijn. Anders dan in mono-etnische relaties bedienen
gemengde ouders zich namelijk vrijwel altijd van het Nederlands, zowel in hun onder-
linge communicatie als wanneer zij met hun kind praten.

Tussen scholen zijn er in groep 2 aanzienlijke verschillen in het gemiddelde niveau
van de begrips- en ordeningsvaardigheden van de leerlingen, ook wanneer rekening
wordt gehouden met het opleidingsniveau van de ouders. De achterstand van leerlingen
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uit de minderheden in ordenen, is echter op alle scholen ongeveer even groot. In
begripsvaardigheden is hun achterstand op sommige scholen groter dan op andere.
In groep 2 is moeilijk uit te maken in hoeverre de tussenschoolse verschillen moeten
worden toegeschreven aan de kwaliteit van het onderwijs, dan wel aan de specifieke
selectie van leerlingen. De concentratie allochtone leerlingen op school, het zwarte-
schooleffect, lijkt in ieder geval nauwelijks een factor te zijn in de tussenschoolse
prestatieverschillen in groep 2. Eventuele verschillen in kwaliteit tussen scholen vormen
geen verklaring voor de achterstand van de leerlingen bij de minderheden in groep 2,
want op scholen met een hoog prestatiegemiddelde is hun achterstand niet geringer
dan op scholen met een laag prestatiegemiddelde.

Door de invoering van het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid zijn de gemeenten
sinds 1998 nauw betrokken bij het tegengaan van prestatieachterstanden bij leerlingen
uit de minderheden. De schoolprestaties van de leerlingen uit de doelgroepen in groep 2
van het basisonderwijs zouden de gemeenten aanknopingspunten kunnen bieden voor
het stellen van beleidsprioriteiten. Het merendeel van de gemeenten die aan deze rap-
portage hebben meegewerkt, heeft echter geen informatie over de prestaties in groep 2
van de leerlingen uit de minderheden. In gemeenten die wel gegevens hebben over de
prestaties in groep 2 speelt deze informatie in de beleidsvorming geen rol.
Analyses in hoofdstuk 2 wijzen overigens uit dat de gemeenten nauwelijks een factor
vormen in de prestaties in groep 2. De prestatieachterstand van leerlingen uit de minder-
heden is in de ene gemeenten niet groter dan in de andere. Alleen de vier grootste
gemeenten onderscheiden zich enigszins doordat daar de prestaties van alle leerlingen
een fractie lager zijn dan in de andere gemeenten. Voor de beleidsvorming heeft pres-
tatiemeting op gemeentelijk niveau dus niet zoveel nut.

Aangrijpingspunt aanvangsachterstand:
De taak van de docenten in de onderbouw van het basisonderwijs zou aanzienlijk
worden verlicht wanneer het lukt de aanvangsachterstand in de voor- en vroegschoolse
fase te verminderen. Aan het lage opleidingsniveau van de allochtone ouders en de
voorkeur voor de eigen taal valt weinig te verhelpen. En met de integratie via gemengde
paarvorming wil het in ieder geval bij Turken en Marokkanen niet erg opschieten. Wel
kunnen aan deze bronnen van prestatieverschil inzichten worden ontleend die van
belang zijn voor het verminderen van de aanvangsachterstand.
Het succes van de kinderen van hogeropgeleide ouders is voor een belangrijk deel te
danken aan het feit dat zij hun kinderen op een informele manier kennis en vaardigheden
overdragen die bevorderlijk zijn voor de cognitieve ontwikkeling. Daarbij hebben
deze ouders een goed gevoel voor de ontwikkelingsbehoeften van hun kind en slagen
ze erin de informele instructie daarop af te stemmen. Ouders met een lagere opleiding
proberen dit ook, maar ze zijn er niet zo goed in. De kwaliteit van de informele
instructie die zij hun kinderen geven, laat te wensen over en mede daardoor kent de
cognitieve ontwikkeling van deze kinderen een minder voorspoedig verloop.

Hier ligt een aangrijpingspunt voor verbetering. Er dienen zich verschillende mogelijk-
heden aan. Het meest voor de hand liggend lijkt om door voorlichting, educatie en
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training de kwaliteit van het instructiegedrag van de ouders en hun gevoeligheid voor
de kinderlijke ontwikkeling te vergroten. Hoe voor de hand liggend het ook lijkt om
het in deze richting te zoeken, in werkelijkheid blijkt het een moeizame en waarschijnlijk
onbegaanbare weg. De projecten en programma's die hiervoor zijn opgezet, moeten
als mislukt worden beschouwd. Gebleken is dat ze geen effect hebben op de cognitieve
ontwikkeling van de kinderen. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee hoger-
opgeleide ouders de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren, zijn niet in een oefen-
programma van een of enkele uren per week te verwerven. Dit betekent overigens niet
dat programma's die tot doel hebben ouders meer bewust te maken van de opvoedings-
en ontwikkelingsvraagstukken geheel zonder zin zijn. Ze kunnen een algemene acti-
verende invloed hebben op de ouders en hun betrokkenheid bij het onderwijs van hun
kinderen vergroten. In feite blijken ze dit effect ook te hebben. Bovendien zijn er
effecten aangetoond op het sociale functioneren van de kinderen op latere leeftijd. 

Een volgende optie is het vergroten van de taalvaardigheid in het Nederlands van de
ouders. Net zoals de ouders van gemengde herkomst, zouden allochtone ouders de
Nederlandse taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren wanneer zij meer
gebruikmaken van het Nederlands als voertaal. Over het nut van het gebruik van het
Nederlands door anderstalige ouders in de omgang met hun kinderen lopen de meningen
echter sterk uiteen. Tot voor kort overheerste de opvatting dat ouders die het Nederlands
gebrekkig beheersen hun kinderen maar beter in de eigen taal kunnen aanspreken omdat
de kinderen anders alleen maar de fouten van de ouders overnemen. Bovendien zou
de eigen taal een veel geschikter vehikel zijn voor het uitdrukken van gevoelens dan
de zeker in dit opzicht toch altijd maar beperkt toegankelijke tweede taal. Over dit
laatste bestaat nog steeds wel overeenstemming, maar het inzicht dat kinderen zeer
wel tegelijk met hun ouders het Nederlands kunnen leren, krijgt meer aanhang.

Als programma's voor ouders niet het beoogde effect hebben, dan is er het alternatief
om de ontwikkelingsstimulering over te laten aan professionals in een institutionele
setting. De peuterspeelzaal dient zich aan als een omgeving die hiertoe mogelijkheden
biedt. Nu al blijkt dat deelname aan een peuterspeelzaal een zeker positief effect heeft
op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Het effect is uiterst bescheiden, maar
het is voor verbetering vatbaar, want peuterspeelzaalleidsters zijn over algemeen
bepaald nog geen professionals in het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling en
taalvaardigheid. Hier is nog een lange weg te gaan van professionalisering en perfec-
tionering en finetuning van het programma-aanbod. De resultaten van de projecten
Piramide en Kaleidoscoop onderstrepen dat ook met goed opgezette institutionele 
programma's de successen niet voor het oprapen liggen. 

Intensivering van de voor- en vroegschoolse educatie en van het gebruik van program-
ma's als Piramide en Kaleidoscoop is in de meeste gemeenten een van de hoofdonder-
delen van het onderwijsachterstandsbeleid. Voor de uitvoering daarvan is het nuttig
dat de gemeenten beschikken over gegevens met betrekking tot het bereik van voor-
schoolse voorzieningen onder de minderheden. De meeste gemeenten hebben wel
informatie over aantallen deelnemers aan peuterspeelzaal, maar de gegevens zijn vaak
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ontoereikend voor een representatief overzicht van het bereik van de instellingen.
Naast het gebruik van specifieke programma's in de peuterspeelzalen biedt ook de
reguliere aanpak in de groepen 1 en 2 mogelijkheden om aanvangsachterstand te ver-
minderen. Scholen met hoge concentraties leerlingen uit de minderheden maken hier
meer gebruik van dan andere scholen. Ze werken in groep 2 meer met systematische
programma's voor cognitieve ontwikkeling en doen meer aan onderwijs in het Neder-
lands als tweede taal. Ook werken ze vaker met dubbele bezetting in de groep. Toch
valt er op deze punten nog een wereld te winnen. Want de extra inzet van personeel in
de kleutergroepen is nog maar op een klein deel van de scholen opgenomen in een
schoolbeleid dat is gericht op het terugdringen van achterstand.
Vermindering van aanvangsachterstand is ook te realiseren wanneer in het onderwijs
in de kleutergroep al op meer systematische wijze een voorschot wordt genomen op
de leerstof in groep 3. Op scholen die in groep 2 een voorloper gebruiken van de taal-
en rekenmethode in groep 3 zijn de leerlingen verder in begrips- en ordeningsvaardig-
heden.

Positieve prestatieontwikkeling in het basisonderwijs
De analyses van de prestaties in de groepen 4, 6 en 8 maken duidelijk dat de leerlingen
uit de minderheden ook volgens de meest recente onderzoeksgegevens op alle niveaus
van het basisonderwijs nog steeds een aanzienlijke achterstand hebben. Anders dan in
de berichtgeving nogal eens wordt gesuggereerd, is echter niet alles kommer en kwel
in het basisonderwijs. In de eerste plaats is de achterstand van leerlingen uit de minder-
heden in rekenen veel kleiner dan in taal. De slechtst presterende groepen hebben in
groep 8 in rekenen een achterstand van hooguit driekwart leerjaar. Turkse en Marok-
kaanse leerlingen liggen ongeveer een halfjaar achter. In vergelijking met autochtone
leerlingen van wie de ouders een vergelijkbaar opleidingsniveau hebben, is er voor
hen in groep 8 zelfs in het geheel geen rekenachterstand meer. In taal liggen de Turkse
en Marokkaanse leerlingen in groep 8 nog steeds zo'n twee leerjaren achter. 
Een tweede positief punt is dat de rekenprestaties op de zwartste scholen niet lager
zijn dan op scholen met weinig of geen allochtone leerlingen. Op scholen met 25-75%
leerlingen uit de minderheden zijn ze overigens wel lager en op taal is er ook een
zwarteschooleffect. 

Belangrijker nog zijn de resultaten van de analyses van de prestaties in de loop van de
tijd. Daaruit blijkt dat er een positieve trend zit in de prestaties van de leerlingen uit
de minderheden. In de periode 1988-1998 is hun prestatieachterstand in groep 8 in de
meer recente cohorten speciaal in rekenen beduidend kleiner geworden. Ook in taal is
er winst, maar deze is veel geringer. Als de trend bij rekenen zich onveranderd doorzet,
dan is het te verwachten dat de achterstand over ongeveer tien jaar is weggewerkt. De
vooruitgang bij rekenen is mede daarom zo bijzonder omdat de taalachterstand in groep 4
in de periode 1988-1998 vrijwel onveranderd is gebleven. Hiervoor is al geconcludeerd
dat er ook in groep 2 weinig beweging zit in de prestaties van de leerlingen uit de
minderheden. De leerlingen komen dus nog steeds met een ongeveer even grote taal-
en ontwikkelingsachterstand het onderwijs binnen, maar desondanks neemt de achter-
stand in rekenen in de hogere leerjaren af.
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De prestatiewinst komt ook tot uitdrukking in de resultaten op de Cito-eindtoets. De
eindtoetsscores van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en overig allochtone leerlingen
zijn tussen 1994 en 1998 substantieel omhooggegaan. Bij Turkse en Marokkaanse
leerlingen is de achterstand in eindtoetsscores ten opzichte van autochtone leerlingen
met ongeveer een derde afgenomen. De achterstand van de Surinaamse leerlingen is
ruim 40% kleiner geworden en de overige allochtone leerlingen zijn meer dan de helft
van hun achterstand op de eindtoets kwijtgeraakt. 

Een andere vorm van progressie doet zich voor in de gang van de leerlingen uit de
minderheden door de opeenvolgende jaargroepen in het basisonderwijs. Hun achter-
stand is in de hogere jaargroepen kleiner dan in de lagere groepen. Uit nadere analyses
blijkt dat de leerlingen uit de minderheden van groep 4 naar groep 6 en van groep 6
naar groep 8 meer leerwinst realiseren dan de autochtone leerlingen. Ze lopen dus tijdens
het basisonderwijs een deel van hun achterstand in. Tussen scholen zijn er aanzienlijke
verschillen in leerwinst, maar zwarte scholen komen hierbij niet slechter uit de bus
dan scholen met weinig of geen allochtone leerlingen. Ook op zwarte scholen lopen
leerlingen uit de minderheden dus een deel van hun aanvangsachterstand in. 

Net zoals in groep 2 zijn er ook in de hogere jaargroepen van het basisonderwijs tussen
gemeenten geen noemenswaardige verschillen in de prestaties van de leerlingen uit de
minderheden. Een deel van de gemeenten heeft de afgelopen twee jaar veel energie
gestoken in het verzamelen van gegevens over de prestaties van leerlingen uit de minder-
heden in het basisonderwijs. Dat blijkt geen eenvoudige opgave. Slechts een enkele
gemeente slaagt erin een onderwijsmonitor te laten vervaardigen die voldoende basis
geeft voor beleidsvorming.
Ook voor het onderwijs in de hogere jaargroepen van het basisonderwijs geldt dat
monitoring op gemeentelijk niveau ten behoeve van beleidsvorming waarschijnlijk
niet zo zinvol is. Wel kan het voor een gemeente de moeite waard zijn om na te gaan
in welke mate bepaalde gemeentelijke initiatieven effect sorteren. Een monitor is over
het algemeen echter niet het meest geëigende instrument om dit vast te stellen.

Aangrijpingspunt basisonderwijs
Uit de analyse van de prestaties blijkt dat het mogelijk is de prestatieachterstand van
leerlingen uit de minderheden te reduceren. De basisscholen boeken daarin voor wat
het rekenen betreft steeds meer succes. De winst bij rekenen is van belang voor de
verdere schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheden omdat in de adviezen
die zij krijgen de rekenprestaties zwaarder worden gewogen dan bij autochtone leer-
lingen. Progressie in rekenen vertaalt zich dus in hogere adviezen. In de loop van de
tijd hebben meer leerlingen uit de minderheden een havo/vwo-advies gekregen, terwijl
tegelijkertijd de adviespraktijk realistischer is geworden. Met dit laatste wordt bedoeld
dat de adviezen van leerlingen uit de minderheden die vroeger nauwelijks verband
hielden met hun prestaties daar nu veel meer op zijn afgestemd.

Uit de afwezigheid van een negatief prestatie-effect op scholen met de hoogste con-
centraties leerlingen uit de minderheden kan worden afgeleid dat juist op deze scholen
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de accommodatie aan de veranderde leerlingbevolking het verst is gevorderd. Scholen
met wat lagere concentraties leerlingen uit de minderheden hebben vaak te maken met
een toename van de concentratie en verkeren daardoor in een overgangsfase voor wat
betreft de aanpassing van de werkwijze. 
Waarin bestaan de aanpassingen die de zwarte scholen doorvoeren? Uit de beperkte
gegevens die daarover beschikbaar zijn, valt af te leiden dat zij in de eerste plaats meer
werk maken van het onderwijs in het Nederlands als tweede taal. Vervolgens zijn er
aanwijzingen dat zij meer kiezen voor sterk gestructureerde vormen van onderwijzen
en leren, waarbij bovendien goed gebruik wordt gemaakt van de extra middelen waarover
deze scholen dankzij diverse regelingen kunnen beschikken.

De aanpak van het onderwijs kan men globaal gesproken onderverdelen in twee hoofd-
typen. Ze komen onder verschillende benamingen voor: leerling gericht tegenover
leerkracht gericht, sturend versus ontdekkend, resultaat gericht tegenover proces
gericht, gestructureerd versus open. De leerlinggerichte, open benadering mag zich
verheugen in een grote populariteit onder leerkrachten en docentopleiders (Vernooij
2000). Uit een veelheid van onderzoek blijkt echter dat deze benadering vooral voor
leerlingen uit achterstandsgroepen die met een ontwikkelingsachterstand in cognitieve
vaardigheden aan het onderwijs beginnen een averechtse uitwerking heeft (Chall 2000;
Grossen 1998). Deze leerlingen zijn juist gebaat bij een aanpak die de leerstof en leer-
resultaten centraal stelt en voorziet in een sterk gestructureerde begeleiding van leer-
lingen (Slavin en Madden 1989). Directe instructie waarin per les een duidelijk afge-
bakend onderwerp uit een heldere leerlijn wordt behandeld, toegepast en geoefend, is
kenmerkend voor deze aanpak. Voor leerlingen met aanvangsachterstand is van speciaal
belang dat het voorkomen en waar nodig snel remediëren van achterstand in de ver-
werking van de leerstof door herinstructie en aanvullende oefenstof een vast element
in de aanpak is. In meer uitgewerkte vormen van gestructureerd onderwijs wordt toe-
gewerkt naar leerstandaarden die aangeven wat leerlingen aan het einde van een leer-
stofonderdeel ten minste moeten kennen en kunnen.

Bij onderwijsvernieuwers en begeleiders en ook bij veel leerkrachten bestaat de
opvatting dat de gestructureerde aanpak die door hen wordt aangeduid als klassikaal
of frontaal onderwijs ouderwets en achterhaald is. Leren wordt door hen gezien als
een open proces waarin de wederzijdse behoeften van leerling en leerkracht moeten
worden vervuld. Het onderwijs dient in deze opvatting het spontane ontwikkelings-
proces van de leerling te volgen en wordt daarom ook wel omschreven als responsief
of adaptief onderwijzen. Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling krijg
hierin het primaat, de cognitieve ontwikkeling wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.

Een deel van de kenmerkende principes van gestructureerd onderwijs komen we meer
tegen op scholen met een hoge concentratie minderheden, maar lang niet alle scholen
maken er gebruik van. Hier is nog ruimte voor verbetering. De Rotterdamse onderwijs-
begeleidingsdienst heeft de principes van gestructureerd onderwijs verwerkt in een
ondersteuningsprogramma voor scholen met veel leerlingen uit achterstandsgroepen
die de effectiviteit van hun didactische werkwijze willen vergroten. Dit zogeheten

192 SAMENVATTING EN CONCLUSIES



Kleinschalig experiment achterstandbestrijding (kea), heeft onlangs een eerste begelei-
dingscyclus afgewerkt, waarin de werkwijze in alle acht groepen van de meewerkende
basisscholen is doorgelicht.
De resultaten van het kea-project maken duidelijk dat ook hier de snelle winst niet
voor het grijpen ligt. Naast positieve resultaten zijn er ook tegenvallende bevindingen.
Ook gestructureerd onderwijs blijkt een kunst, en geen kunstje dat je zo maar even onder
de knie krijgt om het naar believen toe te kunnen passen. Bovendien lijkt het meer
geëigend voor nauw omschreven vaardigheden en leergebieden als technisch lezen en
rekenen en moet de toepassing op meer complexe inhouden als begrijpend lezen nog
verder doorontwikkeld worden. Toch leidt het weinig twijfel dat de gestructureerde
aanpak voor de leerlingen uit de minderheden, in ieder geval in het basisonderwijs, de
aangewezen weg is voor het verhogen van hun leerprestaties.

Vroegtijdige interventie is niet voldoende 
In het kea-project is gebleken dat het moeilijk is om successen die in de lagere leerjaren
zijn behaald in de hogere leerjaren vast te houden. Dit zien we ook vaak bij de meer
succesvolle voorschoolse projecten. Wanneer het al lukt om op de korte termijn winst
te boeken, dan dooft deze na verloop van tijd vaak weer uit. Dit roept de vraag op
naar de manier waarop leerachterstanden in het onderwijs vorm krijgen. 
In hoofdstuk 3 zijn twee beelden tegenover elkaar gesteld: transmissie van aanvangs-
achterstand tegenover steeds weer hernieuwde reproductie van achterstand bij de con-
frontatie met nieuwe leerstof. Wanneer transmissie overheerst, heeft het zin de hoogste
prioriteit te geven aan het wegwerken van aanvangsachterstanden. Van de winst die bij
aanvang wordt behaald, zouden de leerlingen in de daaropvolgende leerjaren steeds
weer profijt hebben. Het reproductiemodel stelt daarentegen dat leerlingen uit achter-
standsgroepen basisvaardigheden in het verwerken van leerstof missen, waardoor ze
telkens als ze nieuwe leerstof krijgen aangeboden moeite hebben met de verwerking
daarvan, ook als de leerstof aansluit bij eerder verworven vaardigheden waarin achter-
standen zijn weggewerkt. 

Uit analyses van de longitudinale ontwikkeling van de schoolprestaties in hoofdstuk 3
blijkt dat werkelijkheid ook in dit geval gecompliceerder is dan in één model valt uit
te drukken. Beide processen treden tegelijk op. De prestaties in opeenvolgende jaar-
groepen worden deels bepaald door transmissie van aanvangsachterstand en voor een
ander deel telkens opnieuw tot stand gebracht door geringere vaardigheden in het ver-
werken van nieuwe leerstof. Dit betekent dat vroegtijdig interventie zinvol en nodig
is, maar dat het niet voldoende is. Zelfs al zou het lukken om aanvangsachterstand
volledig weg te werken, dan nog blijft het reproductiemechanisme zijn werk doen en
zullen de leerlingen uit de minderheden in de hogere jaargroepen opnieuw achterstand
in de verwerking van de leerstof oplopen. Aanpassing van de werkwijze is dus niet alleen
nodig in de onderbouw van het basisonderwijs, maar ook in de hogere jaargroepen.

Brede school als kader
Hiervoor is al aangegeven dat de sleutel voor verbetering van de prestaties in de meer
complexe vaardigheden die in de hogere jaargroepen aan bod komen nog niet is
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gevonden. De principes van gestructureerd onderwijs kunnen ook hier hun nut bewijzen,
maar er is waarschijnlijk meer nodig. In de Rapportage minderheden 1999 van het
SCP (Tesser et al. 1999) is in dit verband gewezen op het belang van kennis van de
wereld voor het begrijpend lezen. Hier is mogelijk vooruitgang te boeken door de
leerlingen via verlengde schooldagactiviteiten in aanraking te brengen met kennis- en
vaardigheidsgebieden waar zij in de lessen niet of onvoldoende aan toekomen. Het
concept van de brede school kan een kader bieden waarbinnen dit soort activiteiten
zijn te organiseren.

De brede school kan ook op een ander punt het leren in de basisschool ondersteunen.
Nogal wat gezinnen uit de minderheden hebben vanwege de marginale maatschappe-
lijke positie van een deel van de minderheden te maken met gezins- en relatieproblemen.
Vaak zijn er ook spanningen tussen ouders en kinderen over de houding ten opzichte
van de Nederlandse zeden en gewoonten. Docenten worden ofwel via de kinderen of
in direct contact met de ouders nogal eens geconfronteerd met de gevolgen van deze
problemen. Ze geven zich vaak veel moeite om hier iets aan te doen, maar het gaat
dikwijls om zaken die meer in de sfeer van het maatschappelijk werk liggen. De brede
school kan ook een kader bieden voor het organiseren van schoolmaatschappelijk
werk of schoolcontactpersonen ten behoeve van leerlingen uit de minderheden die te
maken hebben met gezinsproblemen.

Hindernissen in het voortgezet onderwijs 
De positieve trend in de schoolprestaties van leerlingen uit de minderheden in het basis-
onderwijs mist zijn uitwerking op de schoolkeuzen in het voortgezet onderwijs niet. De
doorstroming naar de hoogste schooltypen in het voortgezet onderwijs is toegenomen. De
Surinaamse leerlingen lijken hierin tussen 1993 en 1999 de grote sprong voorwaarts te
hebben gemaakt. Zij onderscheiden zich in het eerste leerjaar van het voortgezet onder-
wijs alleen nog van autochtone leerlingen door geen vertegenwoordiging in categoriale
vwo-klassen. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen is de winst bescheidener, maar
wel onmiskenbaar. Het aandeel Turkse en Marokkaanse leerlingen in havo-vwo eerste
klassen is tussen 1993 en 1999 toegenomen van 14 tot 19%. Het aandeel mavo/havo-
keuzen is meer dan verdubbeld: van 8 tot 19%.

Belangrijker misschien nog dan de hogere doorstroming is de bevinding dat de prestatie-
achterstand van leerlingen uit de minderheden in de verschillende brugklastypen is
verminderd. In de meeste brugklastypen is de aanvangsachterstand tussen 1993 en
1999 gehalveerd. Alleen in mavo/havo-brugklassen is er weinig veranderd. De prestatie-
achterstand binnen afzonderlijke brugklastypen wordt onder meer hierdoor veroorzaakt
dat leerlingen uit de minderheden bij een gegeven prestatieniveau een hoger advies
krijgen dan autochtone leerlingen. Hiervoor is al vermeld dat de handelwijze bij de
advisering in de loop van de tijd realistischer is geworden. De resterende prestatieachter-
stand bij aanvang leidt er overigens wel toe dat de rapportcijfers van de leerlingen uit
de minderheden in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs gemiddeld genomen
aan de lage kant zijn. 
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De gunstige ontwikkelingen bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet
onderwijs wekken verwachtingen voor de leerlingen uit de minderheden die nu aan
het voortgezet onderwijs beginnen. Voor degenen die daar al eerder mee zijn begonnen,
zijn de perspectieven minder florissant. Ze dringen weliswaar door tot in alle uithoeken
van het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, en het aantal van hen dat reikt
tot de hoogste regionen van het onderwijs is substantieel, maar in vergelijking met
autochtone leerlingen kennen hun loopbanen na de basisschool toch een duidelijk
ongunstiger verloop. Dit geldt overigens niet voor alle groepen. De Surinaamse en
overige allochtone leerlingen vergaat het aanzienlijk beter dan de Turkse, Marokkaanse
en Antilliaanse leerlingen. Voor deze laatste groepen geldt dat op welk punt zij hun
loopbaan in het voortgezet onderwijs ook beginnen, zij in alle gevallen behoren tot de
minder succesvollen.

Bij bestudering van de loopbanen van leerlingen uit minderheden die in de eerste helft
van de jaren negentig met voortgezet onderwijs zijn begonnen, vallen twee aspecten in
het bijzonder in het oog: de overmaat aan voortijdig verlaten van het onderwijs en het
veelvuldig zakken voor het eindexamen. Het aandeel ongediplomeerde onderwijsverlaters
is onder leerlingen uit de minderheden veel groter dan onder autochtone leerlingen. Ook
hiervoor geldt dat dit in alle schooltypen van het voortgezet onderwijs zo is. Hierop is
één uitzondering en die betreft de Turkse en Marokkaanse leerlingen die in het havo/vwo
met voortgezet onderwijs beginnen.
Het eindexamen blijkt voor leerlingen uit de minderheden een moeilijker te nemen
hindernis dan voor autochtone leerlingen. Het aandeel gezakten onder hen is telken jare
7 tot 15 procentpunten hoger en het verschil zou nog groter zijn als alleen het centraal
examen zou meetellen. Bij de leerlingen uit de minderheden is de discrepantie tussen
het centraal examen en het schoolexamen namelijk beduidend groter dan bij autochtone
geëxamineerden.

Als de eerdere drempels in het voorgezet onderwijs en het mbo eenmaal zijn genomen,
resteren er voor de doorstroming van leerlingen uit de minderheden naar het hbo en
het wetenschappelijk onderwijs geen hindernissen. Ze lijken hierin zelfs nog iets
ambitieuzer dan autochtone leerlingen. Vanuit het mbo volgt een iets groter deel een
verdere opleiding, en het aandeel dat na het havo/vwo doorstroomt naar het hbo en het
wetenschappelijk onderwijs is iets groter dan onder autochtone leerlingen.
In het wetenschappelijk onderwijs lijken de studenten uit de minderheden overigens
weer meer moeite te hebben met het halen van het propedeuse-examen.

Aangrijpingspunt voortgezet onderwijs 
Ondanks de gesignaleerde positieve ontwikkelingen laat de positie van de leerlingen
uit de minderheden in het voortgezet onderwijs nog veel te wensen over. Te velen halen
de eindstreep niet en het aantal dat geen startkwalificatie haalt, is onaanvaardbaar hoog.
Anders dan veelal wordt gedacht, zijn de problemen waar een deel van de leerlingen
uit de minderheden in het voortgezet onderwijs tegenaan loopt geen typische v(m)bo-
aangelegenheid. Hun oververtegenwoordiging in dit schooltype kan wellicht aanleiding
geven tot de indruk dat de problemen zich hier concentreren, maar het is overduidelijk
dat de resultaten in elk schooltype in het voortgezet onderwijs ongunstiger zijn.
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Er zijn aanwijzingen dat de moeilijkheden waar een deel van de leerlingen uit de minder-
heden in het voortgezet onderwijs mee te maken heeft onvoldoende worden onderkend
en dat ze wellicht in zekere zin worden verdrongen. De gang van zaken rond het eind-
examen de te lage slaagpercentages van de leerlingen uit de minderheden zijn hiervoor
illustratief. In de Rapportage minderheden 1999 van het SCP is geconcludeerd dat de
resultaten in het voortgezet onderwijs de indruk wekken dat er bij docenten een zekere
tolerantie is gegroeid voor zwakkere prestaties bij leerlingen uit de minderheden. De
hier gepresenteerde analyseresultaten versterken deze indruk. De problemen worden
in de hand gewerkt door de aanvangsachterstand van de leerlingen, maar die lijkt niet
van dien aard dat moeilijkheden onvermijdelijk zijn.

Van belang is in de eerste plaats dat de problemen worden onderkend. Dit geldt vooral
voor te geringe beheersing van het Nederlands, ook bij veel leerlingen uit de minder-
heden van de tweede generatie. Een meer geïntegreerde aanpak van NT2 in het voort-
gezet onderwijs, ook in de zaakvakken, is nodig. Hier zit een knelpunt. NT2-onderwijs
blijft veelal beperkt tot de lessen Nederlands. Docenten in andere vakken rekenen het
niet tot hun taak aandacht te besteden aan de vaktaalvaardigheid van hun leerlingen
uit de minderheden. 
Voor het overige zijn de problemen waar leerlingen uit de minderheden in het voort-
gezet onderwijs mee te kampen hebben met de nodige extra inzet voor een belangrijk
deel op te lossen. Met een meer doelgerichte begeleiding, huiswerkbegeleiding, helder-
heid in de beoordeling en aanvullende lessen moet het mogelijk zijn meer leerlingen
uit de minderheden door het eindexamen te loodsen. Crul (2000) heeft laten zien dat
leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs veel steun kunnen onder-
vinden van oudere broers en zussen. Dit biedt wellicht aanknopingspunten voor het
opzetten van vormen van mentoring in het voortgezet onderwijs.

De hier aangestipt vormen van interventie beogen vooral de weg naar het examen
voor leerlingen uit de minderheden beter begaanbaar te maken. Ze schieten te kort bij
aanpak van de harde kern van voortijdig schoolverlaters die kampt met aanpassings-
problemen en een schoolverleden waarin sociale problemen en gedragsproblemen de
boventoon voeren. Voor hen zijn veel intensievere vormen van interventie nodig, in de
vorm van specifieke begeleiding en alternatieve leerwerktrajecten.

Geen aanknopingspunt in het hoger onderwijs
Vanwege de ongunstige onderwijsloopbanen van leerlingen uit de minderheden klinken
er ook met enige regelmaat pleidooien om in het hoger onderwijs minderhedenprojecten
op te zetten. Uit de gegevens die hier zijn gepresenteerd over de overgang van voort-
gezet onderwijs naar hoger onderwijs en de gang van zaken in het hoger onderwijs
kan echter worden afgeleid dat daartoe weinig aanleiding is. De doorstroming van
gediplomeerde leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het mbo naar het hoger
onderwijs laat niets te wensen over. Het ziet ernaar uit dat de leerlingen die zo ver
komen al zoveel moeilijkheden hebben overwonnen dat zij het hoger onderwijs goed
aankunnen. Wel verdient het relatief geringe aandeel studenten wetenschappelijk
onderwijs uit de minderheden dat in het eerste jaar slaagt voor de propedeuse nadere
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bestudering. Bovendien kan het zijn dat het toenemend aantal studenten dat vanuit een
ontwikkelingsland deelneemt aan hoger onderwijs te maken heeft met aanpassings-
problemen. Voor hen zou enige begeleiding wellicht wenselijk zijn, maar deze groep
valt eigenlijk buiten het kader van deze rapportage.

6.2 Beleid kan bijdragen aan verdere verbetering

Perspectief voor verbetering van de onderwijskansen van de minderheden
Er zit beweging in de positie en de resultaten van de leerlingen uit de minderheden in
het onderwijs. Ze beginnen weliswaar nog steeds met een aanzienlijke ontwikkelings-
achterstand aan het basisonderwijs, vooral in taal, maar in hun gang door het basis-
onderwijs halen zij een deel van hun achterstand in. Bovendien is de achterstand die
leerlingen uit de minderheden in de hogere jaargroepen van het basisonderwijs hebben
in de afgelopen tien jaar, in het bijzonder bij rekenen, aanzienlijk verminderd. Bij de
Turkse leerlingen is tussen 1988 en 1998 de rekenachterstand in groep 8 gehalveerd.
Ook in het voortgezet onderwijs zijn er gunstige ontwikkelingen te constateren. In de
eerste plaats is de doorverwijzing van de leerlingen uit de minderheden nu beter afge-
stemd op hun prestatieniveau dan tien jaar geleden. Mede als gevolg daarvan is hun
prestatieachterstand in de verschillende brugklastypen aanzienlijk verminderd. Dit
verschaft de leerlingen uit de minderheden een betere uitgangspositie voor hun verdere
loopbaan in het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd is de doorstroming naar havo/vwo
toegenomen. Bij de Surinaamse leerlingen is de toename spectaculair. Hun verdelingen
over de verschillende schooltypen wijkt nauwelijks meer af van die van Nederlandse
leerlingen.
De leerlingen uit de minderheden die in loop van de jaren negentig aan het voortgezet
onderwijs zijn begonnen, staan er veel ongunstiger voor. Een onevenredig deel van
hen verlaat het onderwijs zonder een diploma en zij hebben moeite met het eindexamen.
Dat laatste ondanks het feit dat er bij de eindexamens gesproken kan worden van een
zekere mate van positieve discriminatie. 

De positieve ontwikkelingen maken duidelijk dat verbetering van de schoolprestaties
en schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden geen bij voorbaat kansloos
project is. Er zijn indicaties dat de vooruitgang vooral is te danken aan een vergroting
van de effectiviteit van het onderwijs in de basisscholen. Dit valt onder meer af te leiden
uit het gegeven dat de vooruitgang vooral is geboekt bij het rekenen, onder min of
meer gelijk blijvende achterstand in aanvangsprestaties op taal. 
De betere afstemming van de adviezen op de prestaties aan het einde van het basis-
onderwijs maakt duidelijk dat het bewustzijn van het belang van de prestaties ook
voor leerlingen uit de minderheden is toegenomen. Op verschillende plaatsen in deze
rapportage is naar voren gekomen dat de principes van gestructureerd onderwijs en
intensivering van de leer- en instructietijd voor leerlingen met achterstand vooral worden
toegepast op scholen met hoge concentraties leerlingen uit de minderheden. In verband
daarmee is er gesproken van een accommodatie van het onderwijs in deze scholen aan
de specifieke kenmerken van de leerlingen uit de doelgroepen. 
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Nog een lange weg te gaan
Bij alle winst die er is geboekt, valt er toch nog een lange weg te gaan. De aanvangs-
achterstand in taal is nog steeds een nijpend probleem, er zijn signalen van toenemende
sociale en gedragsproblemen bij de leerlingen, de mate waarin de leerlingen hun taal-
achterstand in de loop van het basisonderwijs inlopen, is nog ontoereikend, te veel
leerlingen uit de minderheden verlaten het voortgezet onderwijs voortijdig en de slaag-
percentages bij de eindexamens zijn te laag. 

Aangrijpingspunten voor verdere verbetering zijn vooral te vinden in het scheppen
van condities ter versterking van de positieve tendensen die er nu zijn. Dat kan door
verdere uitbouw van het programmatisch werken in de voor- en vroegschoolse fase,
door intensivering van het taalonderwijs in het basisonderwijs, door het voortgaan in
de richting van een meer gestructureerde didactiek in de kernvakken van het basis-
onderwijs, door het handhaven van standaarden en door uitbouw van geïntegreerd
NT2 en het intensiveren van de begeleiding in het voortgezet onderwijs. 

Docenten moeten de ruimte krijgen om zich te concentreren op hun kerntaken. Die
liggen op het gebied van de instructie van leerlingen en het begeleiden van hun leer-
activiteiten. Dat kan alleen als ze zich niet te veel hoeven bezig te houden met problemen
die de leerlingen van buitenaf de school in brengen. Het schoolmaatschappelijk werk
kan hier goede diensten bewijzen. Schoolmaatschappelijk werkers kunnen een trait-
d'union vormen tussen de school en buitenschoolse instellingen voor ondersteuning en
hulpverlening aan de leerlingen en de gezinnen waar deze deel van uitmaken.

Beleid: ruimte voor achterstandsscholen
In hoeverre draagt het gevoerde en te voeren onderwijsachterstandsbeleid bij aan het
versterken van de positieve tendensen in de onderwijsresultaten van de leerlingen uit
de minderheden? In de analyse van het beleid van de rijksoverheid is gebleken dat er
ondanks allerlei veranderingen in de vorm- en naamgeving van het achterstandsbeleid
toch ook sprake is van een hoge mate van continuïteit. Die manifesteert zich het sterkst
in de al zo'n 25 jaar bestaande regeling voor het toekennen van extra middelen aan
scholen naar rato van het aantal doelgroepleerlingen. Deze regeling geeft de scholen
met veel doelgroepleerlingen de benodigde armslag. Ze gebruiken die onder meer
voor het inzetten van taakleerkrachten voor extra taalonderwijs en voor het verkleinen
van de groepsgrootte.
Het inzetten van achterstandsmiddelen voor het verlagen van de groepsgrootte is veel
gekritiseerd als een ineffectief instrument, in deze rapportage is echter beargumenteerd
dat een kleinere groepsgrootte wel degelijk een gunstige invloed kan hebben op de
primaire processen in de klas. 

De achterstandstoeslag voor scholen staat ter discussie. De Onderwijsraad is gevraagd
te adviseren over een modernisering van de regeling. In de discussie hierover is het
van belang te onderkennen dat het toekennen van extra middelen aan scholen met veel
leerlingen uit de doelgroepen binnen een context van resultaatgerichtheid, het primair
stellen van leerlingprestaties en het realiseren van standaarden beslist heeft bijgedragen
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aan het totstandkomen van de hier gesignaleerde positieve tendensen in de onderwijs-
resultaten van de leerlingen uit de minderheden. Voor een ondersteuning van deze
positieve tendensen is een of andere vorm van achterstandstoeslag op basis van de
herkomst van de leerlingen in combinatie met het opleidingsniveau van hun ouders
dan ook een onmisbaar instrument.

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
De tweede component van het achterstandsbeleid die we hier gemakshalve hebben
aangeduid als het projectenbeleid kent inhoudelijke ook een aanzienlijke continuïteit.
Veel van de projecten en programma's die nu als beproefd gelden, hebben een historie
die teruggaat tot de beginperiode van het onderwijsstimuleringsbeleid. Van wat jongere
datum zijn programma's die zich specifiek richten op leerlingen en ouders uit allochtone
achterstandsgroepen. De professionaliteit van deze projecten en programma's is toege-
nomen, maar de effectiviteit ervan voor het verminderen van achterstand in leerresul-
taten en schoolloopbanen is nog steeds ontoereikend. 
Terwijl de inhoud van de projectencomponent wordt gekenmerkt door een zekere 
evolutionaire continuïteit onderscheidt de bestuurlijke context waarin de projecten en
programma's worden uitgevoerd zich juist door discontinuïteit. De laatste bestuurlijke
variant, het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, heeft inmiddels alweer twee
dochters voortgebracht: het Onderwijskansenplan en het Beleid ter verspreiding van
de voor en vroegschoolse educatie. 

Nadat de coördinatoren van de onderwijsvoorrangsgebieden een aantal jaren hebben
mogen proberen enige lijn aan te brengen in de verdeling van projectenmiddelen over
achterstandsscholen zijn sinds 1998 de gemeenten aan zet. Ze hebben zich met veel
elan op hun nieuwe taken gestort. Die waren voor veel gemeenten overigens niet
geheel nieuw, omdat nogal wat gemeenten al enige jaren bezig waren met het opzetten
van een lokaal onderwijsbeleid.
In deze rapportage is beschreven hoe de gemeenten hun taken hebben opgepakt. Het
komt hierop neer: ze maken een raamplan, laten dat invullen door werkgroepen, praten
erover met de schoolbesturen, die laten op hun beurt de scholen plannen maken, waarna
ze van de gemeenten geld krijgen om die plannen uit te voeren. De gemeenten besluiten
in overleg met de schoolbesturen over welke onderwerpen de plannen van de scholen
moeten gaan en ze letten daarbij op dat de doelen van het landelijk beleidskader dat
de rijksoverheid hiervoor heeft opgesteld in voldoende mate worden bediend. Eveneens
in overleg met de scholen hebben gemeenten in de meeste gevallen van tevoren al
bepaald hoeveel middelen elk van de scholen krijgt en ze hanteren daarbij een maatstaf
die meestal overeenkomt met de criteria die gelden voor de verdeling van de direct
aan de scholen toegekende achterstandstoeslag.
De scholen en de schoolbesturen schrijven op gezette tijden op wat ze met de middelen
hebben gedaan en na twee of vier jaar dienen ze nieuwe plannen in. Hoe de plannen
worden uitgevoerd en wat ze precies opleveren, onttrekt zich gewoonlijk aan de waar-
neming van de gemeenten en de schoolbesturen. Wel zijn de gemeenten druk doende
met het opzetten van een monitor waarmee ze de ontwikkeling van de leerprestaties
en de schoolloopbanen van de doelgroepleerlingen kunnen volgen. In deze rapportage
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is gebleken dat dit geen sinecure is en in de meeste gevallen alleen tegen hoge kosten
met inschakeling van externe bureaus tot een goed einde kan worden gebracht. 

De hiervoor gegeven synopsis van het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid kan
de indruk wekken dat dit beleid vooral een papieren wereld van convenants, nota's en
plannen heeft voortgebracht. Dat is ook wel een beetje zo. Met de documenten, nota's
en rapporten die zijn gebruikt om het beleid te verkennen van alleen maar de acht
gemeenten die aan deze rapportage hebben meegewerkt, is een mooi boekenkastje te
vullen. Wie het bij deze constatering laat, maakt zich er echter te gemakkelijk vanaf.
De veelheid aan documenten is ook een weerslag van het vele denken, spreken en uit-
eindelijk ook handelen over onderwijsachterstand dat de decentralisatie naar de
gemeenten met zich heeft meegebracht. 
Het 'gesprek' tussen de overheid, de bestuurders en de scholen heeft door de introductie
van het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid aan intensiteit en kwaliteit 
gewonnen. Daarbij is het verheugend te constateren dat dit gesprek, in ieder geval in
de acht participerende gemeenten, niet een vrijblijvend karakter heeft. De wens om
resultaat gericht bezig te zijn is overal prominent aanwezig. Dat de prestaties van de
leerlingen uit de achterstandsgroepen de toetssteen moeten vormen voor het succes
van een bepaalde aanpak wordt algemeen geaccepteerd. In de vier grootste steden is
sprake van een verschillende maar duidelijk herkenbare richting, met eigen prioriteiten
en met een eigen organisatorische vormgeving.

De aanwezigheid van een context van resultaatgerichtheid en het primair stellen van
prestaties is essentieel voor het tegengaan van onderwijsachterstand bij leerlingen uit
de minderheden. Uit de verkenning van het beleid in de acht gemeenten valt af te leiden
dat het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid hieraan een positieve bijdrage levert.
Handelend treden de gemeenten in de eerste plaats op als scheppers van een kader
voor lokale initiatieven. Daarin ligt ook hun kracht. Voor het achterstandsbeleid vormen
zij een gespreksplatform voor de scholen en de schoolbesturen en kunnen zij optreden
als initiator voor bovenschoolse initiatieven. Die zullen vooral liggen op terreinen die
zich geheel of gedeeltelijk buiten de scholen bevinden: het voorschoolse traject, school-
maatschappelijk werk, verlengde schooldagactiviteiten, projecten ter bestrijding van
voortijdig school verlaten. 
Het feit dat deze terreinen niet de kern vormen van de bestrijding van onderwijsachter-
stand van leerlingen uit de minderheden, maakt ze daarom nog niet onbetekenend. Het
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid verdient dan ook een tweede ronde. Het
landelijk beleidskader ervoor staat in de steigers. Het is op enkele punten wat helderder
dan het eerste beleidskader, maar bevat inhoudelijk geen echt nieuwe elementen. De
gemeenten worden mede naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer opge-
roepen beter toe te zien op de doelmatigheid van de besteding van de gemeentelijke
achterstandsmiddelen, en de aanwending van de achterstandstoeslag voor de scholen
meer in lijn te brengen met het gemeentelijk beleid. 

200 SAMENVATTING EN CONCLUSIES



Vve en het Onderwijskansenplan
Naast evolutionaire continuïteit en het verder voortgaan langs gebaande wegen heeft
het achterstandsbeleid recent ook twee echt nieuwe initiatieven opgeleverd: het Beleid
ter verspreiding van de voor- en vroegschoolse educatie en het Onderwijskansenbeleid.
Het belang van het tegengaan van aanvangsachterstanden bij leerlingen uit de minder-
heden is in deze rapportage en ook in de vroegere minderhedenrapportages van het SCP
uitvoerig beargumenteerd. Het nut van investeren in het stimuleren van vroegkinderlijke
ontwikkeling wordt breed onderschreven. De vooraanstaande econoom en Nobelprijs-
winnaar Heckman (1999) betoogt dat mede als gevolg van het cumulatieve karakter
van door opleiding verkregen vaardigheden de meeropbrengsten van scholingsinveste-
ringen sterk afnemen met de leeftijd. Extra guldens geïnvesteerd in een effectief voor-
schools programma leveren volgens zijn schattingen een veelvoud op van extra inves-
teringen in bij- en herscholing op latere leeftijd.
Tegen de achtergrond hiervan is het verheugend dat de uitbreiding van de vroeg- en
voorschoolse educatie voortvarend ter hand is genomen en dat er op centraal niveau
een helder en zinvol pakket van eisen ligt waaraan initiatieven en projecten moeten
voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.
Voor een effectief stelsel van voor- en vroegschoolse educatie is het nodig dat peuter-
leidsters en docenten in de eerste twee groepen van het basisonderwijs professionals
gaan worden in het werken met taal- en cognitieve ontwikkelingsprogramma's. Daar
zit in de komende jaren waarschijnlijk de belangrijkste bottleneck. Voor wat betreft
het werken met de programma's zouden de peuterleidsters over dezelfde didactische
vaardigheden moeten beschikken als de docenten in het basisonderwijs. Dit vereist
een professionalisering van het peuterwerk die niet een-twee-drie valt te realiseren,
maar het begin is er.

En dan het Onderwijskansenplan. Dat de staatssecretaris van Onderwijs in 2000 met
zoiets als een Onderwijskansenplan kwam, was voor de betrokkenen bij het onderwijs-
achterstandsbeleid niet zo opmerkelijk. De inhoud van het plan kwam echter als een
verrassing. Een overheid die bepaalde minder goed functionerende scholen wilde uit-
kiezen voor een speciale 'behandeling', dat was nog niet eerder vertoond. Het plan
werd gepresenteerd als een intensivering van het Gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid en zou daar op den duur ook een integraal onderdeel van moeten gaan vormen. 
Ook van dit nieuwe beleidsonderdeel kan worden gezegd dat de uitvoering ervan
voortvarend ter hand is genomen en dat het plan in korte tijd een grote hoeveelheid
energie heeft gemobiliseerd op het niveau van gemeentelijke onderwijsbeleidvoerders
en schoolbesturen. De vergelijking dringt zich op van een voetbalclub die halverwege
de competitie kampt met enigszins kwakkelend elftal. Het bestuur vreest voor een
verder afglijden in de tweede helft van de competitie en stelt een nieuwe coach aan.
Gewoonlijk gaat hiervan een shockeffect uit op de club en op het elftal. De effecten
van zo'n ingreep op wat langere termijn zijn wisselend. Soms komen het elftal en de
club er inderdaad bovenop, maar vaak zien we ook dat de opleving van tijdelijke aard
is, omdat de dieper liggende oorzaken van het matig functioneren van het de club niet
worden beïnvloed. 
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Het is nog toe vroeg om te zeggen wat het lot van het Onderwijskansenplan zal zijn.
Wel kan worden geconstateerd dat het plan iets paradoxaals in zich heeft. Van de
scholen die in het plan participeren, wordt verwacht dat zij een positieve impuls zullen
geven aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van effectieve vormen van achter-
standsbestrijding. Tegelijkertijd gaat het om scholen die zijn uitgekozen omdat zij
suboptimaal functioneren. Deze twee uitgangspunten zijn met enige verbale gymnastiek
wel bij elkaar te brengen, maar of de inherente tegenstrijdigheid die hierin zit in de
praktijk ook is te overwinnen, valt nog te bezien. 

Ten slotte: kansen, maar ook bedreigingen
Er zijn positieve ontwikkelingen in de onderwijskansen van de leerlingen uit de minder-
heden, en voor het overheidsbeleid zijn er mogelijkheden deze positieve ontwikkelingen
te ondersteunen. Maar zoals overal, zijn er ook hier tegenwerkende krachten die de
geboekte winst ongedaan kunnen maken. In dit hoofdstuk zijn er twee gesignaleerd.
De eerste heeft te maken met de elkaar beconcurrerende opvattingen over de onderwijs-
didactiek die hier kort zijn aangestipt: de leerkrachtgerichte benadering tegenover de
leerlinggerichte benadering. De leerkrachtgerichte benadering is getypeerd met steek-
woorden als structurering, directe instructie, klassikaal onderwijs, leerstandaarden,
overdracht van kennis en vaardigheden, leerstof jaarklassensysteem, de docent als
onderwijzer/instructeur. De leerlinggerichte benadering is geassocieerd met een andere,
min of meer tegenovergestelde reeks, waarin figureren: ontdekkend leren, leren 'hoe'
in plaats van leren 'wat', uitgaan van de behoeften van de leerlingen, het primaat van
de sociaal-emotionele ontwikkeling, dédain voor toetsen, vakkenintegratie, sociaal
bevorderen van leerlingen naar hoger leerjaren, adaptief onderwijs, niveaugroepen,
aangepaste leerwegen, leren op maat, de leraar als begeleider en adviseur van het leer-
proces van de leerlingen.
Chall (2000) laat zien dat de tegenstelling tussen deze twee didactische ideaaltypen al
meer dan een eeuw de discussie beheerst over de wijze waarop het onderwijs het best
kan worden ingericht. Door anderen wordt dit gezien als een bewijs voor de stelling
dat er geen 'one best way' bestaat om onderwijs te geven (Van der Zwan 2000). Zij
verbinden hieraan de conclusie dat de kwestie onbeslist is en dat de overheid zich
erbuiten moet houden. De overheid zou scholen wel de middelen moeten geven om
achterstand tegen te gaan, maar zou zich verre moeten houden van de manier waarop
de scholen de middelen aanwenden: laat duizend bloemen bloeien en uiteindelijk zullen
vanzelf de mooiste overblijven.

In het huidige onderwijsbeleid is deze gedachtegang, in ieder geval in algemene zin,
omarmd. En dit is de tweede tegenkracht op weg naar een verdere verbetering van de
onderwijskansen van leerlingen uit de minderheden. In deze slotbeschouwing is deze
wending in het overheidsbeleid onder het kopje concurrerende beleidsrichtingen uit-
eengezet. De nieuwe opstelling van de overheid is inmiddels zelfs in een convenant
met de schoolbesturen vastgelegd. De overheid stelt de doelen vast, de scholen zijn
autonoom in de keuze van de weg waarlangs zij de doelen willen bereiken en de 
kwaliteit van het onderwijs wordt op afstand bewaakt.
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Geconstateerd is dat deze opstelling op zijn zachtst gezegd op gespannen voet lijkt te
staan met het Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid met zijn hele planvormings-
en verantwoordingscircuit. Ook de door de Rekenkamer bepleite controle op de recht-
matigheid en doelmatigheid van de besteding van gemeentelijke achterstandsbestrij-
dingsmiddelen verdraagt zich hier niet erg goed mee. Spanning is er a fortiori met het
Onderwijskansenplan, waarin de lokale overheid zich nog indringender bezig houdt
met de gang van zaken op afzonderlijke scholen. 

Een gedachtegang kan nooit sterker zijn dan zijn sterkste premisse. Laat ons bezien
hoe het daar in dit geval mee is gesteld. De belangrijkste premisse van de pleidooien
voor autonomie voor scholen in het 'hoe' van het onderwijs is de stelling dat vele
wegen naar Rome leiden. Maar de constatering van Chall dat de discussie over de
inrichting van het onderwijs al zo oud is als het onderwijs zelf betekent niet dat alle
opvattingen daarover even veel bestaansrecht hebben. Chall (2000) laat zien dat
onderzoek naar de effecten van de verschillende vormen van aanpak in ieder geval
voor leerlingen uit minderheidsgroepen en in ieder geval op het niveau van het primair
onderwijs onveranderlijk in het voordeel van de leerkrachtgerichte benadering uitvallen.
Leerlingen uit achterstandsgroepen steken meer op van het onderwijs bij een leerkracht-
gerichte benadering, vanzelfsprekend onder de conditie dat dit onderwijs van goede
kwaliteit is.
Dat de empirische resultaten de discussie over de meest wenselijke aanpak van het
onderwijs niet hebben kunnen beslechten, komt volgens Chall vooral door het feit dat
de verschillende standpunten telkens weer in een ideologisch vaarwater worden
getrokken. Leerkrachtgericht onderwijs geldt als traditioneel en conservatief, leerling-
gericht onderwijs wordt geïdentificeerd met progressief en liberaal in de Angelsaksische
betekenis van het woord. En hoewel ideologische tegenstellingen in de afgelopen
decennia veel van hun scherpste kantjes hebben verloren, blijft dit een tegenstelling
met een hoge graad van immuniteit voor empirische argumenten.

Is er een alternatief? Uit onderzoek naar effectieve scholen blijkt dat onderwijskundig
leiderschap van de schooldirectie hierin een belangrijke rol speelt. Een directeur die de
literatuur bijhoudt, zich op de hoogte stelt van nieuwe ontwikkelingen in de didactiek,
die permanent met de leerkrachten in gesprek is over de onderwijskundige aanpak,
levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van het onderwijs op zijn school.
Het valt niet goed in te zien waarom een zekere vorm van dit type onderwijskundig
leiderschap niet evenzeer zou kunnen worden uitgedragen in het onderwijsbeleid van
de overheid. De overheid zou de adoptie van de leerkrachtgerichte werkwijze voor
leerlingen uit de doelgroepen van het achterstandsbeleid kunnen bevorderen. Zonder
scholen op te leggen hoe ze les moeten geven, zou de overheid initiatieven, projecten
en programma's kunnen ondersteunen waarin de gestructureerde aanpak van achterstand
in de primaire onderwijsleerprocessen wordt vormgegeven. Ze kan daarbij aansluiten
bij de initiatieven die er al zijn op het terrein van voor- en vroegschoolse programma's
voor taal- en cognitieve ontwikkeling, programma's voor vergroting van de effectiviteit
van het instructiegedrag van docenten, programma's voor vergroting van de woorden-
schat van leerlingen met een niet-Nederlandse thuistaal en programma's voor verhoging
van de vaardigheden in begrijpend lezen van leerlingen uit de minderheden.
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BIJLAGE A GEBRUIKTE DATABESTANDEN

Cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs (PRIMA)
Het landelijk cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs (PRIMA)
beoogt een beeld te geven van het primair onderwijs in Nederland en verklaringen te
vinden voor de samenhangen die zich daarin aftekenen. De gegevens uit dit onderzoek
worden gebruikt voor beleidsevaluatie en voor wetenschappelijk georiÎnteerde vraag-
stellingen. De opzet van PRIMA sluit nauw aan bij de cohortstudies van de Landelijke
Evaluatie Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO) die in de periode 1988-1992 tweejaarlijks
zijn uitgevoerd.
In deze publicatie is bovendien in combinatie met de PRIMA-bestanden gebruik
gemaakt van gegevens van de inspectie van het onderwijs over de uitgevoerde reguliere
en integrale schooltoezichten (IST) uit 1998, 1999 en 2000.

Doelpopulatie basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs; leerlingen
in groep 2, 4, 6 en 8

Soort onderzoek cohortonderzoek
Steekproefeenheid school
Entiteiten scholen; klassen; personen
Steekproefkader alle scholen voor primair onderwijs
Steekproefmethode representatieve clustersteekproef van basisscholen + 

aanvullende steekproef van scholen met veel achterstands
leerlingen + steekproef van scholen uit het speciaal 
onderwijs 

Steekproefomvang circa 700 scholen (450 basisscholen, 200 scholen met veel 
achterstandsleerlingen en 100 scholen uit het speciaal 
onderwijs); in totaal circa 57.000 leerlingen in het basis
onderwijs en 5.400 leerlingen in het speciaal onderwijs

Verzamelmethode schriftelijke vragenlijsten; CITO-schoolvorderingstoetsen
Opdrachtgever Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (PROO)
Uitvoerder veldwerk Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) 

i.s.m. het SCO-Kohnstamm-insituut
Frequentie tweejaarlijkse peiling vanaf schooljaar 1994/1995
Berichtgevers achtergrondgegevens via ouders van leerlingen, leerkrachten

en schooldirecties

PRIMA '94/'95
Veldwerkperiode schooljaar 1994/1995
Respons 789 scholen; 14.432 leerlingen in groep 2, 15.343 leerlingen

in groep 4, 14.041 leerlingen in groep 6 en 16.054 leerlingen 
in groep 8
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PRIMA '96/'97
Veldwerk periodeschooljaar 1996/1997
Respons 622 scholen; 18.113 leerlingen in groep 2, 17.125 leerlingen

n groep 4, 14.879 leerlingen in groep 6 en 13.847 leerlingen 
in groep 8

PRIMA '98/'99
Veldwerk periodeschooljaar 1998/1999
Respons 602 scholen; 16.830 leerlingen in groep 2, 16.953 leerlingen

in groep 4, 14.992 leerlingen in groep 6 en 14.182 leerlingen 
in groep 8

Landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid (LEO)
Dit longitudinale onderzoek is opgezet ten behoeve van de evaluatie van het onderwijs-
voorrangsbeleid. In 1988 is begonnen met het volgen van cohorten in groep 4, 6 en 8
van de basisschool. Het LEO-onderzoek is in 1994 opgevolgd door het cohort-onderzoek
primair en speciaal onderwijs (PRIMA).

Doelpopulatie leerlingen uit groep 4, 6 en 8 van de basisschool
Soort onderzoek cohortonderzoek
Steekproefeenheid basisschool
Entiteiten scholen; klassen; personen
Steekproefkader alle basisscholen
Steekproefmethode 3,5% random steekproef; stratificatie naar wel of geen onder

wijsvoorrangsgebied en schoolscore; aangevuld met steekproef
van de helft van de voorrangsgebieden

Steekproefomvang er zijn circa 1250 scholen benaderd
Respons 696 scholen waren bereid om mee te doen (56%)
Verzamelmethode schriftelijke vragenlijsten; CITO- en andere toetsen
Opdrachtgever Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs SVO
Uitvoerder veldwerk Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) en 

Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding
en Ontwikkeling (GION)

Frequentie tweejaarlijkse peiling: schooljaar 1988/1989; 1990/1991
Berichtgevers achtergrondgegevens via ouders van leerlingen, leerkrachten 

en schooldirecties

Registratie van uitstroom en bestemming schoolverlaters (RUBS)
Het RUBS-project heeft tot doel de bestemming van schoolverlaters naar het vervolg-
onderwijs en de arbeidsmarkt in kaart te brengen. De schooltypen waarnaar men
onderzoek doet, zijn mavo, havo, vwo; (i)vbo (landbouw, techniek, economie, gezond-
heidszorg); kmbo of bol-niveau 1/2 (oriÎnteren en schakelen, landbouw, techniek,
economie, gezondheidszorg); mbo of bol-niveau 3/4 (landbouw, techniek, economie,
gezondheidszorg, gedrag en maatschappij). Vanaf 1998 wordt ook het wetenschappelijk
onderwijs bij het onderzoek betrokken en vanaf 1999 de beroepsbegeleidende leerweg
(bbl of leerlingwezen).
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Doelpopulatie schoolverlaters
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefmethode vrijwillige deelname instellingen; waar nodig qua opleidings

richting of regio een aanvullende steekproef
Steekproefkader administratie van onderwijsinstellingen voortgezet onderwijs 

en mbo
Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst
Respons De deelname van de ROC's bedraagt tussen de 30 en 35 

procent en de deelname van avo- en vbo-scholen circa 10 
procent.

Opdrachtgever Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA); 
financiering door verschillende ministeries en onderwijs-
instellingen

Uitvoerder veldwerk Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Frequentie jaarlijks, vanaf 1987
Meting anderhalf jaar na het verlaten van de school

RUBS'98 18.502 personen

Voortgezet Onderwijscohort Leerlingen (VOCL)
Het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen is gericht op het verkrijgen van inzicht
in de relatie tussen achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen in het voortgezet
onderwijs en hun schoolloopbaan en bereikt onderwijsniveau. Kenmerkend voor dit
type onderzoek is dat na het verzamelen van een aantal gegevens bij de start in het
voortgezet onderwijs, de leerlingen gedurende een aantal jaren in hun gang door het
voortgezet en hoger onderwijs worden gevolgd.

Doelpopulatie leerlingen in het voortgezet onderwijs
Soort onderzoek cohortonderzoek
Steekproefeenheid school
Entiteiten personen
Steekproefkader alle scholen voor voortgezet onderwijs
Steekproefmethode clustersteekproef
Steekproefomvang circa 20.000 leerlingen (10% van de populatie)
Verzamelmethode schriftelijke vragenlijsten; vorderingstoetsen; tests
Veldwerkperiode begin van het schooljaar
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) m.m.v. diverse 

onderwijsonderzoeksinstellingen; in 1999 met het Gronings 
Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en 
Ontwikkeling (GION)
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Frequentie Er zijn cohorten gestart in 1989 (VOCL'89), in 1993 
(VOCL'93) en in 1999 (VOCL'99). De bestanden worden 
jaarlijks aangevuld met circa 10 nieuwe variabelen over het 
verloop van de schoolloopbaan.

Berichtgevers achtergrondgegevens via leerlingen, ouders en school

VOCL'89 19.524 personen
VOCL'93 20.331 personen
VOCL'99 19.391 personen
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PUBLICATIES VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma (2000-2001) is te vinden op de website van het
SCP: www.scp.nl.

SCP-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel (prijswijzigingen
voorbehouden). Een complete lijst is te vinden op de website van het SCP: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten
Sociaal en Cultureel Rapport 1998. ISBN 90-5749-114-1 (ƒ 90,50/EUR 41) 
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. ISBN 90-377-0015-2 (ƒ 75,00/EUR 34)
The Netherlands in a Europian Perspective. Social & Cultural Report 2000. 
ISBN 90-377-0062 4 (English edition 2001) ($ 99.50)

Nederlandse populaire versie van het SCR 1998
Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland; de kerngegevens uit het Sociaal en
Cultureel Rapport. Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. ISBN 90-6168-662-8 
(ƒ 24,50/EUR 11)

Engelse populaire versie van het SCR 1998
25 years of social change in the Netherlands; Key data from the Social and Cultural
Report. Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. ISBN 90-6168-580-x 
(ƒ 24,50/EUR 11)

Nederlandse populaire versie van het SCR 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel
Rapport 2000.
Wilfried Uitterhoeve. ISBN 90-5875-141-4 (ƒ 29,50/EUR 13,40).

Sociale en Culturele Studies
26 Tussen bed en budget. (1998) ISBN 90-5749-119-2 (ƒ 62,00/EUR 28)
27 De stad op straat. (1999) ISBN 90-5749-120-6 (ƒ 51,00/EUR 23)
28 Scholen onder druk. (1999) ISBN 90-5749-138-9 (ƒ 62,00/EUR 28)
29 Naar andere tijden? (1999) ISBN 90-5749-510-4 (ƒ 51,00/EUR 23)
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Cahiers
155 Rapportage ouderen 1998 (1999) ISBN 90-5749-122-2 (ƒ 47,00/EUR 21)
156 Verspilde energie? Wat doen en laten Nederlanders voor het milieu (EUR 1999)

ISBN 90-5749-123-0 (ƒ 31,00/EUR 14)
157 Sociale en Culturele Verkenningen 1999 (1999) ISBN 90-5749-130-3 

(ƒ 41,50/EUR 19)
158 Naar draagkracht (1999) Een verkennend onderzoek naar draagvlak en 

draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg.
ISBN 90-5749-131-1 (ƒ 36,00/EUR 16)

159 Variatie in participatie. Achtergronden van arbeidsdeelname van allochtone 
en autochtone vrouwen (1999) ISBN 90-5749-133-8 (ƒ 31,00/EUR 14)

160 Rapportage minderheden 1999. Positie in het onderwijs en op de arbeids
markt (1999). ISBN 90-5749-136-2 (ƒ 52,00/EUR 24)

161 Lokaal jeugdbeleid. Een inventariserend onderzoek (1999). 
ISBN 90-5749-134-6 (ƒ 31,00/EUR 14)

162 Tussen overschot en tekort. De aansluiting tussen onderwijs en arbeid in de 
quartaire sector en in de marktsector vergeleken (1999). 
ISBN 90-5749-135-4 (ƒ 36,00/EUR 16)

163 Armoedemonitor 1999 (1999). SCP/CBS. ISBN 90-5749-140-0 
(ƒ 41,50/EUR 19)

164 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een inhoudelijke en bestuurlijke
typering. (1999) ISBN 90-5749-517-1 (ƒ 31,00/EUR 14)

165 Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht. Een onderzoek naar meningen,
media en milieu (2000). ISBN 90-5749-524-4 (ƒ 31,00/EUR 14).

166 Het bereik van de kunsten. Het culturele draagvlak deel 4 (2000).
ISBN 90-5749-511-2 (ƒ 41,50/EUR 19)

167 Digitalisering van de leefwereld. Een onderzoek naar informatie- en 
communicatietechnologie en sociale ongelijkheid (2000) ISBN 90-5749-518-x
(ƒ 41,50/EUR 19)

168 Rapportage gehandicapten 2000. Arbeidsmarktpositie en financiële situatie 
van mensen met beperkingen en/of chronische ziekten (2000) 
ISBN 90-377-00-136 (ƒ 39,95/EUR 18)

SCP-publicaties 2000
2000/1 De maat van de verzorgingsstaat. Inrichting en werking van het sociaal-

economisch bestel in elf westerse landen (2000). ISBN 90-377-0014-4 
(ƒ 35,00/EUR 15,90)

2000/2 Sociaal en Cultureel Rapport 2000. ISBN 90-377-0015-2 (ƒ 75,00/EUR 34)
2000/3 Secularisatie in de jaren negentig. Kerklidmaatschap, veranderingen in 

opvattingen en een prognose (2000). ISBN 90-377-0019-5 (ƒ 25,00/EUR 11,35)
2000/4 De kunst van het combineren. Taakverdeling onder partners (2000). 

ISBN 90-377-0021-7 (ƒ 35,00/EUR 15,90)
2000/5 Emancipatiemonitor 2000 (2000). SCP/CBS (2000) ISBN 90-377-0022-5 

(ƒ 35,00/EUR 15,90).
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2000/6 Armoedemonitor 2000 (2000). SCP/CBS (2000). ISBN 90-377-0026-8 
(ƒ 40,00/EUR 18,20).

2000/7 Rapportage jeugd 2000 (2000). ISBN 90-377-0028-4 (ƒ 35,00/EUR 15,90).

SCP-publicaties 2001
2001/1 Gewenste groei. Bevolkingsgroei en sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in 

ex-groeikernen (2001). ISBN 90-377-0031-4 (ƒ 35,00/EUR 15,90).
2001/2 Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profitsector in vergelijkend 

perspectief (2001).ISBN 90-377-0027-6 (ƒ 60,00/EUR 27,30).
2001/3 Onderwijs in allochtone levende talen. Een verkenning in zeven gemeenten

(2001). ISBN 90-377-0050-0 (ƒ 30,00/EUR 13,60).
2001/4 Verstandig verzorgd. Een empirisch onderzoek naar de efficiëntie van de 

intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten (2001). 
ISBN 90-377-0051-9 (ƒ 25,00/EUR 11,35).

2001/6 Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof (2001). 
ISBN 90-377-0053-5 (ƒ 40,00/EUR 18,20).

2001/10 Over werken in de postindustriële samenleving (2001). ISBN 90-377-0057-8
(ƒ 75,00/EUR 34,10).

2001/11 Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie (2001). 
ISBN 90-377-0059-4 (ƒ 65,00/EUR 29,55).

2001/13 De streken van de steden (2001). ISBN 90 377 0060 8,
(ca. ƒ 45,00/EUR 20,45).

2001/14 De sociale staat van Nederland 2001. ISBN 90-377-0067-5 
(ƒ 79,50/EUR 36,15.)

2001/17a Rapportage minderheden 2001. Deel 1 Vorderingen op school.
ISBN 90-377-0075-6 (ƒ 49,00/EUR 22,50).

2001/17b Rapportage minderheden 2001. Deel 2 Meer werk.
ISBN 90-377-0077-2 (ƒ 32,50/EUR 14,80).

2001/17 Deel 1 en 2 Rapportage minderheden 2001. ISBN 90-377-0078-0 
(ƒ 72,50/EUR 32,95).

Onderzoeksrapporten
2000/2 Altijd weer die auto! (2000). ISBN 90-377-0030-6 (ƒ 25/EUR 11,35).
2000/8 Knelpunten in het stedelijk jeugdbeleid (2000). ISBN 90-377-0047-0 

(ƒ 25/EUR 11,35).
2001/9 Het beeld van de wetenschap (2001). ISBN 90-377-0056-x (ƒ 30/EUR13,60).
2001/15 Een model voor de strafrechtelijke keten (2001). ISBN 90-377-0066-7 

(ƒ 40/EUR18,20)
2001/16 Efficiency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands (2001). 

ISBN 90-377-0064-0 (ƒ 25/EUR11,35)

215PUBLICATIES SCP



Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het SCP)
65 Hybrid governance. The impact of the nonprofit sector in the Netherlands

(2000). ISBN 90-377-0029-2 (ƒ 25,00/EUR 11,35).
66 Van arbeids- naar combinatie-ethos (2000) (ƒ 15/EUR 6,80).
67 De vraag naar kinderopvang (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
68 Trends en determinanten in de sport (2000) (ƒ 15/EUR 6,80).
69 De toekomst van de AWBZ (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
70 The non-profit sector in the Netherlands (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
71 Oudkomers in beeld (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
72 Het nieuwe consumeren (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
73 Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
74 Maten voor gemeenten (2001) (ƒ 15/EUR 6,80). 
75 Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers (2001) 

(ƒ 30/EUR 13,60).

Overige publicaties
'Scholen onder druk' in discussie. Een uitgave ter gelegenheid van een studiemiddag
op 23 maart 1999 georganiseerd door het SCP.

On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states.
ISBN 90-377-0049-7 ($ 19.95/EUR 22). (Integrale vertaling van De maat van de 
verzorgingsstaat.) 
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