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VOORWOORD

Er komt de laatste tijd veel op de scholen af. Het aantal vakken en leergebieden dat in het
basis- en voortgezet onderwijs aan de orde moet komen, is sterk uitgebreid, leerlingen hebben
individuele aandacht en maatwerk nodig, leerkrachten moeten hun didactische aanpak
veranderen, de resultaten van de school worden openbaar gemaakt, ouders stellen zich op als
kritische consumenten, maar vragen ook om ondersteuning bij de opvoeding. Veel gemeenten
willen dat de school een centrale functie gaat vervullen in het lokale jeugd- en veiligheids-
beleid. Scholen worden, kortom, met zeer uiteenlopende eisen en wensen geconfronteerd. 
In de afgelopen periode trad er echter ook stagnatie op in de personele en materiële toerusting
van de scholen, terwijl de condities waaronder ze moeten werken veel complexer werden:
schaalvergroting, toenemende concurrentie en veranderingen in de leerlingenpopulatie. Pas
recentelijk is er weer enige financiële ruimte voor extra personeel en achterstallig onderhoud. 
Zo'n combinatie van vele, soms tegenstrijdige eisen en beperkte mogelijkheden roept
spanningen op, waaruit scholen op verschillende manieren een uitweg zoeken. 

Deze studie is ingegeven door bezorgdheid. Zorg over de positie van scholen, over de toename
van eisen en verwachtingen - ten aanzien van zowel het primaire onderwijsproces als de taak
van de school - en over de gevolgen van al die claims voor de kerntaak van de school: het
geven van goed onderwijs. Uit rapporten van de onderwijsinspectie en uit onderzoek blijkt
telkens weer hoe groot de afstand is tussen de beleidsambities en de dagelijkse onderwijs-
praktijk. In de media wordt regelmatig over de tekortkomingen van het onderwijs en van de
scholen gepubliceerd. Dat doet het imago van de onderwijssector geen goed.

Beleidsmakers op verschillende bestuurlijke niveaus proberen de druk op scholen te vermin-
deren door verbeteringen aan te brengen in de toerusting van scholen (zoals klassenverklei-
ning) of door de condities voor de scholen te verbeteren (bv. in de vorm van een zogeheten
brede school). In deze studie wordt de stelling betrokken dat er daarnaast ook eens kritisch
zou moeten worden gekeken naar de talrijke wensen, verwachtingen en beleidsambities. De
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen scholen, gezinnen, overheden en buiten-
schoolse instellingen is niet meer vanzelfsprekend. Doel van de studie is daarover een
discussie los te maken. 

Omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), als onderzoek- en adviesorgaan van de
rijksoverheid, ver afstaat van het onderwijsveld leek het nuttig om de analyses en voorstellen
uit het rapport - voorafgaand aan de publicatie - voor te leggen aan een aantal vertegenwoor-
digers van de scholen zelf: schoolleiders en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs.
Medewerkers van het onderzoeksinstituut ITS hebben daartoe in juni 1999 in opdracht van
het SCP een viertal groepsdiscussies georganiseerd en geleid. Hun rapportage is als bijlage in
het rapport opgenomen. Uit de verschillende discussies komt duidelijk naar voren dat het
onderwerp in het onderwijsveld niet alleen sterk leeft, maar dat er over mogelijke oplossingen
op een aantal punten ook verschillend wordt gedacht. Het SCP is de deelnemers aan de vier
discussiegroepen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
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1  Inleiding en probleemstelling

1.1 Probleemstelling

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs staan onder druk. Eisen, wensen en verwach-
tingen ten aanzien van de scholen stapelen zich op. Tegelijkertijd is er sprake van
beperkingen in de mogelijkheden van scholen en van veranderingen in de condities
waaronder zij moeten opereren.
De confrontatie tussen voortdurend nieuwe, soms tegenstrijdige eisen enerzijds en beperkte
mogelijkheden en veranderende omstandigheden anderzijds roept spanningen op. Die
spanningen kunnen leiden tot vernieuwing, tot strategisch gedrag, maar ook tot frustraties en
ontwijkend gedrag. De titel van het rapport is dan ook niet voor niets Scholen onder druk.
Met de ondertitel Op zoek naar de taak van de school in een veranderende samenleving wordt
verwezen naar de centrale vraagstelling in dit rapport: hoe kan er een meer evenwichtige
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling ontstaan tussen scholen, gezinnen, overheden en
buitenschoolse instellingen?

Nieuwe eisen, wensen en verwachtingen

Scholen zijn de afgelopen decennia geconfronteerd met nieuwe wettelijke eisen en voorschrif-
ten, met verzoeken om meer aandacht voor maatschappelijke vragen en problemen en met
veranderende, en vaak uiteenlopende verwachtingen van ouders. 
Aan de vele vragen om vernieuwing en verandering liggen in de eerste plaats
maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag. Zo werden er zowel bij de invoering van het
basisonderwijs in 1985 als bij de invoering van de basisvorming in de eerste leerjaren van het
voortgezet onderwijs in 1993 nieuwe vakken en leergebieden aan het curriculum toegevoegd.
Het vak Engels verscheen op het lesrooster van de basisschool, evenals 'inzicht in andere
culturen'; in de basisvorming werd het vak informatiekunde ingevoerd. Er kwamen ook
leergebieden bij die vroeger geacht werden te behoren tot het domein van de opvoeding of de
buitenschoolse socialisatie, zoals 'gezond en redzaam gedrag' en 'milieu' in het basisonderwijs
en 'inzicht in consumentengedrag' (als onderdeel van het vak economie) en 'voedingsleer' (als
onderdeel van het vak verzorging) in de basisvorming. Deze onderwerpen werden in veel
gevallen op verzoek van maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld
consumentenorganisaties, de milieubeweging of de vrouwenbeweging, in het leerplan
opgenomen. Achterliggende verwachtingen daarbij zijn dat door kennis over voeding, hygiëne
of de risico's van roken en druggebruik gezondheidsrisico's zullen afnemen en dat door het
bijbrengen van zorgvaardigheden aan jongens en meisjes de ongelijkheid in de verdeling van
huishoudelijke taken tussen mannen en vrouwen zal verminderen.

De druk om te vernieuwen en te veranderen richt zich niet alleen op de inhoud van het
onderwijs, maar ook op de pedagogisch-didactische aanpak binnen de school. Van scholen en
docenten wordt verwacht dat ze, meer dan vroeger, rekening houden met individuele verschil-
len tussen leerlingen - niet alleen verschillen in aanleg en begaafdheid maar ook in leerstijl
('weer samen naar school' en 'onderwijs op maat'). Leerlingen moeten op school bovendien
niet alleen kennis verwerven, maar ook de vaardigheden om nieuwe kennis op te doen en toe
te passen. 
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De meest recente didactische eis luidt dat kinderen en jongeren al vroeg moeten leren om zelf
verantwoordelijkheid te dragen en om zelfstandig te leren en problemen op te lossen.

De laatste tijd komt er ook steeds meer vraag naar voorzieningen buiten de reguliere school-
tijd. Die vraag komt niet alleen van ouders van wie, meer dan vroeger, beiden werkzaam zijn
waardoor zij dus opvang buiten schooltijd nodig hebben, maar ook van lokale overheden die
bezorgd zijn over achterstanden van kinderen uit lagere sociale milieus en etnische groepen
en die geconfronteerd worden met jongeren die zich na schooltijd schuldig maken aan
vandalisme of criminaliteit. Van scholen wordt in toenemende mate verwacht dat zij ook een
bijdrage leveren aan een breder lokaal sociaal beleid, aan een preventief jeugdbeleid, een
integraal veiligheidsbeleid of een preventief integratiebeleid.

Bestuurlijke veranderingen in de onderwijssector brengen eveneens nieuwe eisen met zich
mee. De rijksoverheid biedt scholen meer beleidsruimte in de sfeer van het financiële en
personele beheer. Daar staat tegenover dat de scholen regelmatig in het openbaar verantwoor-
ding moeten afleggen over de kwaliteit van hun onderwijs en over de resultaten die zij
bereiken, niet alleen aan de overheid, maar ook aan ouders. De positie van ouders wordt op
verschillende manieren versterkt. Naast de reeds bestaande medezeggenschapsregeling is er
sinds kort een wettelijk verplichte klachtenregeling voor ouders. Ook komen er meer
mogelijkheden voor deelname van ouders aan schoolbesturen. 

Externe eisen en vragen komen niet alleen van de landelijke overheid, van maatschappelijke
organisaties en belangengroepen of van gemeenten, maar ook van de ouders. 
Ouders zijn gemiddeld aanzienlijk hoger opgeleid dan vroeger en stellen ook, meer dan
vroeger, eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Soms wordt zelfs een juridische procedure
tegen het schoolbestuur aangespannen. Ouders willen dat hun kinderen tenminste hetzelfde
en zo mogelijk een hoger opleidingsniveau bereiken dan zijzelf. De onderwijsaspiraties van
ouders zijn niet alleen toegenomen doordat ze zelf hoger zijn opgeleid, maar ook doordat de
kwalificatie-eisen op de arbeidsmarkt hoger zijn geworden en daarmee het belang van
diploma's groter. 
Er zijn ook ouders die de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet goed aankunnen of
hun kinderen onvoldoende duidelijkheid en structuur bieden. Scholen krijgen naar eigen
zeggen in toenemende mate te maken met houdingen en gedragingen van leerlingen die
correctie behoeven en het onderwijsproces bemoeilijken.

Eisen en verwachtingen lopen niet alleen sterk uiteen, maar zijn voor scholen vaak ook moei-
lijk met elkaar te verenigen. Zo staat het overheidsbeleid om kinderen met leer- en gedrag-
problemen of handicaps zoveel mogelijk in de gewone basisschool op te vangen (in plaats van
in het speciaal onderwijs) soms op gespannen voet met wensen van ouders die niet willen dat
de aandacht voor probleemleerlingen ten koste gaat van de aandacht voor hun eigen kinderen.
Opname van probleemleerlingen kan de resultaten van de school in negatieve zin
beïnvloeden, hetgeen nadelig is voor de concurrentiepositie van de school. Verwachtingen van
ouders lopen lang niet altijd parallel met eisen die van overheidswege aan de school worden
gesteld. Scholen worden geacht aan die eisen te voldoen, maar moeten tegelijkertijd ook
steeds meer rekening houden met de wensen van ouders. 
De verschillende eisen en wensen van de overheid zelf kunnen ook op gespannen voet met
elkaar staan. Zo wil de overheid niet alleen een verhoging van het algemene onderwijsniveau
(via basisvorming en een verzwaring van het programma in de bovenbouw van havo/vwo
(profielen), maar ook een meer evenredige deelname van kinderen uit kansarme milieus aan
het hoger onderwijs. 
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Aan alle externe eisen en verwachtingen zou in principe nog wel kunnen worden voldaan
indien de mogelijkheden van scholen en de condities waaronder zij moeten opereren daarop
zouden zijn afgestemd. Dat is echter lang niet altijd het geval. 

Beperkte mogelijkheden en veranderende condities

Scholen beschikken over beperkte mogelijkheden. De omvang van het personeelsbestand is
afgestemd op de omvang van de leerlingenpopulatie en voor een deel ook op de sociale
herkomst van de leerlingen. Voor kinderen uit achterstandsmilieus krijgen scholen extra
formatie toegekend. De omvang van de totale formatie is bepalend voor de grootte van de
groepen. De groepsgrootte loopt dan ook sterk uiteen. In het basisonderwijs nam de groeps-
grootte in de jaren negentig toe, niet alleen als gevolg van de toename van het aantal
kinderen, maar ook als effect van de schaalvergrotingsoperatie Toerusting en bereikbaarheid,
die in de periode 1991-1996 haar beslag kreeg. Vooral in stedelijke gebieden, waar de meeste
fusies plaatsvonden, werden de groepen groter. In 1997 is een beleid ingezet om te komen tot
kleinere klassen in de onderbouw van het basisonderwijs. Zo'n kleinere groepsgrootte wordt
als belangrijke noodzakelijke (zij het geen voldoende) voorwaarde gezien voor de beoogde
nieuwe pedagogisch-didactische werkwijzen. 

Of er voldoende leerkrachten zullen zijn voor die kleinere klassen, moet worden afgewacht. In
een aantal regio's en voor een aantal vakken is er op dit moment al een tekort aan
leerkrachten.
De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand nam gedurende de afgelopen decennia sterk
toe. Als gevolg van dalende leerlingenaantallen in de jaren zeventig en tachtig konden er
lange tijd nauwelijks jonge leerkrachten worden aangesteld; bovendien moesten de laatst
bijgekomen docenten als eerste afvloeien (last in, first out). Daardoor is het personeelsbestand
in het onderwijs behoorlijk vergrijsd. De kwaliteit van de verschillende opleidingen voor
onderwijsgevenden liet de afgelopen jaren te wensen over, terwijl ook aan bij- en nascholing
van personeel in het onderwijs naar verhouding weinig tijd en aandacht werd besteed. 

Als gevolg van bezuinigingen was er in de jaren tachtig en negentig weinig financiële ruimte
voor nieuwe materiële voorzieningen, bijvoorbeeld voor nieuwe leermiddelen of computers,
terwijl ook de huisvesting van scholen in veel gevallen niet toereikend is om de wenselijk
geachte onderwijskundige vernieuwingen en buitenschoolse voorzieningen te kunnen
realiseren. In het Regeerakkoord dat ten grondslag ligt aan het kabinet-Kok II zijn extra
middelen voor achterstallig onderhoud en vernieuwing van leermiddelen vrijgemaakt,
waardoor de achterstand in materiële voorzieningen enigszins kan worden ingelopen. 

Terwijl de personele en materiële toerusting van scholen stagneerde, veranderden de condities
waaronder scholen moeten werken ingrijpend. Op grond van bestuurlijke en financiële
overwegingen is medio jaren tachtig een proces van deregulering en kostenbeheersing in gang
gezet. In het hele onderwijs vonden ingrijpende schaalvergrotingsoperaties plaats. Vrijwel alle
scholen voor voortgezet onderwijs kregen te maken met fusieprocessen. Veel kleine categorale
scholen gingen op in grote brede scholengemeenschappen. In het basisonderwijs bleef de
institutionele schaalvergroting vanwege de bereikbaarheid beperkt. Om de nadelen van
kleinschaligheid te kunnen opvangen, werden er rond het basisonderwijs diverse bestuurlijke
samenwerkingsverbanden in het leven geroepen. Het beleid van een basisschool wordt in
toenemende mate bepaald door bestuurlijke samenwerkingsverbanden: door gemeenten, door
samenwerkingsverbanden in het kader van 'weer samen naar school' of door een groter
schoolbestuur. De samenwerking in bovenschoolse organen vindt plaats vanuit verschillende
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invalshoeken: beperking van de verwijzing van leerlingen met individuele leer- of
opvoedingsproblemen naar het speciaal onderwijs (weer samen naar school), vermindering
van achterstanden van kinderen uit kansarme, veelal allochtone gezinnen (gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid) of (her)verdeling van personeel of middelen (bestuurlijke
krachtenbundeling of schaalvergroting). 

De voor onderwijs beschikbare tijd vormt een andere belangrijke conditie. Verbreding van het
curriculum ging in het voortgezet onderwijs gepaard met een beperkte uitbreiding van het
aantal lesuren. In het basisonderwijs was echter sprake van een vermindering van de officiële
onderwijstijd.

Veel scholen kregen de afgelopen decennia ook te maken met ingrijpende veranderingen in de
leerlingenpopulatie. Scholen in de grote steden en in wijken met een hoge concentratie van
allochtone bevolkingsgroepen zagen de afgelopen jaren hun leerlingenpopulatie veranderen
van een overwegend autochtone in een overwegend allochtone. Scholen met veel allochtone
leerlingen werken onder relatief moeilijke omstandigheden, doordat allochtone kinderen de
Nederlandse taal vaak niet goed beheersen en van huis uit nauwelijks worden voorbereid op
het onderwijs. Allochtone ouders zijn vaak onbekend met het Nederlandse onderwijsbestel en
met de eisen die in de verschillende schooltypen aan kinderen en aan de opvoeding thuis
worden gesteld. 
Niet alleen de samenstelling van de leerlingenpopulatie veranderde, ook de leerlingen zelf
veranderden. In veel gezinnen werden geboden en regels vervangen door overleg en onder-
handeling. Zelfstandigheid en autonomie worden in veel gezinnen al vroeg aangemoedigd.
Door de grotere afwezigheid van ouders en het wegvallen van een aantal georganiseerde
buitenschoolse voorzieningen is er in zekere zin een gat in de opvoeding ontstaan. Kinderen
en jongeren vullen die leemte op door elkaar op te zoeken en deels ook op te voeden. Scholen
voor voortgezet onderwijs worden met uiteenlopende jeugdculturen geconfronteerd.

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs laten zich bij hun onderwijstaak en de keuzen die
zij daarin maken niet alleen leiden door eisen en richtlijnen van de overheid, door de beperkte
hoeveelheid tijd voor onderwijs, door de wensen van ouders en veranderingen in de
leerlingenpopulatie, maar ook door de scholen in hun omgeving. De beleidsruimte voor
scholen wordt in belangrijke mate beperkt door concurrentie van andere scholen in de buurt
(basisonderwijs) of in de regio (voortgezet onderwijs). Die concurrentie kan tot vernieuwing
(bv. profilering) leiden, maar ook tot nabootsgedrag en uniformering. Indien bijvoorbeeld
blijkt dat een school door het aanbieden van naschoolse opvang meer leerlingen trekt, zullen
andere scholen niet achter kunnen blijven. Concurrentieoverwegingen kunnen wenselijk
geachte vernieuwingen ook in de weg staan. Zo kwam de door de overheid gewenste vorming
van heterogene groepen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs (heterogeen naar
aanleg, belangstelling en prestaties aan het eind van het basisonderwijs) niet tot stand, omdat
veel ouders en leerlingen een voorkeur hebben voor homogene groepen. Scholen kunnen die
signalen van ouders moeilijk negeren. 

De verschillen tussen scholen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Scholen in de grote steden
en de Randstad worden met meer problemen geconfronteerd dan scholen buiten de Randstad.
Grote brede scholengemeenschappen met een heterogene leerlingenpopulatie ondervinden in
het algemeen meer externe druk dan kleine categorale scholen met een meer homogeen
leerlingenbestand. Grote scholen voor voortgezet onderwijs beschikken als gevolg van hun
grotere formatie in principe echter ook over meer mogelijkheden voor interne taakverdeling
en specialisatie (bv. leerlingenzorg). In het basisonderwijs zijn vooral de kleinere scholen
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onvoldoende toegerust voor de vele nieuwe taken, doordat de schoolleider naast beheer- en
bestuurstaken ook zelf nog les moet geven. 
Binnen de scholen zelf veranderen ook de onderlinge verhoudingen. Schoolleiders kregen
meer verantwoordelijkheden en een duidelijker eigen positie. Ze zijn vaak wat verder af
komen te staan van de docenten. In het basisonderwijs deed de bovenschoolse directeur zijn
intrede. Schoolleiders en docenten hebben, vermoedelijk meer dan vroeger, uiteenlopende
percepties van en visies op onderwijskundige, bestuurlijke en maatschappelijke
ontwikkelingen en problemen. 

Spanningen en reacties

De confrontatie tussen eisen, wensen en verwachtingen aan de ene en mogelijkheden en
condities aan de andere kant kan aanleiding geven tot spanningen. Scholen blijken daar in de
praktijk op verschillende manieren op te reageren. Aanpassing van eisen aan mogelijkheden
is een gebruikelijke reactie. Scholen kunnen er bijvoorbeeld toe overgaan om bepaalde onder-
delen van het curriculum niet of slechts gedeeltelijk aan de orde te stellen, omdat er te weinig
tijd is of omdat de leerstof voor een deel van de leerlingen te hoog gegrepen is. Scholen
kunnen de wens tot verandering ook negeren. Zo vinden veel scholen het in de praktijk
kennelijk moeilijk om het traditionele jaarklassensysteem te verlaten. Als reden wordt wel
gegeven dat de groepen daarvoor te groot zouden zijn of dat de leerkrachten niet kunnen of
willen omschakelen naar een andere werkwijze; ook het argument dat zwakke leerlingen
eronder zouden lijden of dat individueel onderwijs inefficiënter zou zijn, wordt wel gebruikt. 
Naarmate er meer druk wordt uitgeoefend om te veranderen terwijl de mogelijkheden daar
geen gelijke tred mee houden, wordt de kans op demotivatie en frustratie bij docenten groter.
Het onderwijs komt in de media nogal eens over als een sector met een hoge zuurgraad. Er
wordt veel geklaagd over de hoge werkdruk. Dat doet de beeldvorming die er in de samen-
leving over het onderwijs bestaat geen goed. Zo'n negatief beeld vermindert de aantrekkings-
kracht van het beroep van onderwijsgevende, waardoor er problemen ontstaan bij de
personeelsvoorziening. Zo'n cumulatieve ontwikkeling gaat op den duur ten koste van de
kwaliteit van het onderwijs.

Mogelijke oplossingsrichtingen

Spanningen die voortvloeien uit een gebrekkige afstemming tussen wensen en mogelijkheden
kunnen in principe op een aantal manieren worden weggenomen, bijvoorbeeld: 
- door iets te doen aan de eisen en wensen, bijvoorbeeld door beperkingen op te leggen bij

het formuleren van (nieuwe) eisen en wensen, door prioriteiten te stellen of tegenstrijdig-
heden uit het eisen- en wensenpakket te elimineren; 

- door iets te doen aan de mogelijkheden en condities voor scholen, bijvoorbeeld in de vorm
van meer en beter geschoold personeel, moderne hulpmiddelen of door steun te zoeken bij
instellingen buiten de school; 

- door een combinatie van beide.

Het beleid richt zich tot op heden vooral op verbetering van de toerusting van en condities
voor scholen. Klassenverkleining, meer computers in de school, een verlengde schooldag of
een brede school zijn voorbeelden van deze benadering. De kosten van deze aanpak zijn in het
algemeen hoog vanwege de omvang van de sector en de grote aantallen scholen en leerlingen
die moeten worden bediend. 
De weg van beperking en prioriteitenstelling in eisen en wensen wordt in de praktijk
nauwelijks bewandeld. Politici en bestuurders koesteren nu eenmaal hoge ambities ten
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aanzien van het onderwijs. 
De voortdurende onbalans tussen wensen en mogelijkheden maakt dat scholen noodgedwon-
gen zelf keuzen maken en prioriteiten stellen. Soms zijn dat keuzen en prioriteiten die vanuit
het oogpunt van algemeen belang minder wenselijk zijn.

1.2 Achtergronden, thema's en betrokkenen

Waarom staan scholen zo onder druk?

Deze vraag kan in twee afzonderlijke deelvragen uiteen worden gelegd. 
- Waarom staan scholen nu meer onder druk dan vroeger? 
- Waarom staan juist scholen zo onder druk en andere instellingen uit de collectieve sector

veel minder?

In de jaren negentig is in het funderend onderwijs een proces van deregulering, autonomie-
vergroting en marktwerking ingezet. Als gevolg daarvan verandert de positie van scholen
ingrijpend. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hadden lange tijd een betrek-
kelijk geïsoleerde positie in de samenleving. Ze waren onderdeel van de zogenoemde
pedagogische provincie, waren vooral gericht op regelgeving vanuit de rijksoverheid en
hadden een overwegend naar binnen gerichte oriëntatie. De afgelopen jaren kregen scholen
meer verantwoordelijkheid, met name op het terrein van de financiën en personeel. Ze worden
geacht zich meer te richten op hun omgeving. Bij basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs bestaat die omgeving in de eerste plaats uit ouders, maar ook uit andere scholen
(toeleveraars of afnemers), gemeenten en andere jeugdgerichte instellingen uit de collectieve
sector. Scholen zijn niet langer uitsluitend taakorganisaties, maar worden in toenemende mate
ook marktorganisaties (In 't Veld 1995). 
Scholen moeten niet alleen rekening houden met regelgeving en wensen van de rijksoverheid,
maar zich tegelijkertijd ook richten op wensen van ouders en zo mogelijk ook een bijdrage
leveren aan lokale beleidsprogramma's. De uiteenlopende eisen, wensen en verwachtingen
van overheden en marktpartijen staan soms op gespannen voet met elkaar en kunnen in de
regel niet allemaal gelijktijdig worden gehonoreerd. Dat levert spanningen op waar scholen
een uitweg uit proberen te vinden. 
In het verlengde van deze bestuurlijke processen zijn ook de verhoudingen tussen de verschil-
lende geledingen binnen de school - het schoolbestuur, de schoolleiding, de docenten en de
ouders/leerlingen - aan veranderingen onderhevig. Zo verandert de positie van de
schoolleiding als gevolg van diverse schaalvergrotingsprocessen ingrijpend. Was de
schoolleider vroeger een primus inter pares (een docent met administratieve neventaken),
tegenwoordig opereert hij of zij vooral als manager met taken die overwegend in de sfeer van
beleid en beheer liggen. De onderlinge verhoudingen binnen scholen zijn door de bestuurlijke
ontwikkelingen ingrijpend gewijzigd. Ook dat brengt de nodige spanningen met zich mee.

Waarom richten eisen, wensen en verwachtingen zich vooral op scholen en veel minder of
helemaal niet op andere collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld consultatiebureaus, crèches of
op sport- en jeugdvoorzieningen? Waarom wordt er niet meer verantwoordelijkheid bij de
ouders zelf gelegd? In andere landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, gaan er steeds vaker
geluiden op om juist buitenschoolse instellingen te belasten met extra taken (Barber 1996).
Ook de verantwoordelijkheid van ouders wordt er veel sterker benadrukt. 

Voor de groeiende druk op scholen kan op voorhand een aantal redenen worden gegeven.
Een eerste reden is dat de samenleving voor de oplossing van de meest uiteenlopende
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problemen in de regel onmiddellijk naar het onderwijs kijkt. Onderwijs wordt gezien als
panacee voor vele kwalen. 
Scholen komen in de praktijk ook als eerste in aanraking met sociale problemen (echtschei-
ding, armoede, discriminatie, criminaliteit) en met de gevolgen van sociale veranderingen
(immigratie, arbeidsparticipatie, secularisatie en relativering van waarden en normen).
Een derde, meer praktische reden is dat kinderen allemaal naar school gaan. Vanaf hun vijfde
jaar is dat zelfs verplicht. De meeste kinderen gaan overigens al op vierjarige leeftijd naar
school. De trefkans is dus 100%. Alleen het consultatiebureau voor zuigelingen benadert dit
percentage. De invalshoek is daar echter vooral een medische en gezondheidskundige. Andere
collectieve voorzieningen hebben een veel beperkter bereik.
Een vierde reden is dat Nederland een fijnmazig netwerk van scholen heeft. De
bereikbaarheid en toegankelijkheid van scholen is groot. 
Schoolgebouwen bieden accommodatie om activiteiten te organiseren. Indien activiteiten
binnen de school en in aansluiting op de schooltijden plaatsvinden, heeft dat als extra
voordeel dat vervoersproblemen en risico's in verband met verkeersonveiligheid worden
vermeden.
Binnen scholen werken bovendien verhoudingsgewijs hoogopgeleide professionals. Andere
instellingen werken vaak met vrijwilligers of met lager opgeleide werknemers.
Een zevende reden is dat ook de ouders via de school kunnen worden bereikt. Dat is met name
van belang als het gaat om ondersteuning van gezinnen in achterstandssituaties.
Een belangrijke overweging om juist scholen zo'n centrale positie toe te kennen is dat de
overheid beleid kan voeren, niet alleen ten aanzien van de scholen zelf, maar ook ten aanzien
van het onderwijs dat zij aanbieden. Dat beleid kan dwingend, stimulerend of alleen
voorwaardescheppend van karakter zijn. Bij andere collectieve voorzieningen is de
overheidsinvloed in het algemeen minder groot, vaak meer gericht op een specifieke taak of
op een beperktere groep van ouders en kinderen.

Ten aanzien van ouders of gezinnen stelt de overheid zich traditioneel terughoudend op. Ze
bemoeit zich niet met de opvoeding in gezinnen. Ze ziet haar eigen taak vooral als
voorwaardescheppend (bv. kinderbijslag), en als ondersteunend of begeleidend (bv.
consultatiebureaus, onderwijs). De overheid grijpt slechts in uitzonderingsgevallen actief in
(ingeval van ernstige bedreiging of ontwrichting) (VWS 1996). 

Thema's

De confrontatie tussen (nieuwe) eisen, wensen en verwachtingen enerzijds en mogelijkheden
en condities anderzijds manifesteert zich in het funderend onderwijs rond een viertal thema's. 
Het gaat om thema's waarvoor de afgelopen jaren veel nieuw beleid is geformuleerd, in de
vorm van regelgeving (bv. de kerndoelen voor basisonderwijs en basisvorming of de school-
gids), via beleidsdocumenten met richtinggevende aanwijzingen (bv. over onderwijs op maat
of het studiehuis) of middels allerlei projecten en experimenten (bv. Opstap, Piramide, de
verlengde schooldag en de brede school). Bij alle thema's is er sprake van uiteenlopende
gezichtspunten, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten.

De vier thema's die in dit rapport centraal zullen staan zijn:
- de inhoud van het onderwijs en de pedagogisch-didactische werkwijzen op school;
- de resultaten van het onderwijs en de opbrengsten van de school;
- de voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen; 
- de betrokkenheid en invloed van ouders.
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Betrokkenen

Bij de vraag naar de taak en verantwoordelijkheid van scholen gaat het niet alleen om de
inhoud van die taken en verantwoordelijkheden (de vorengenoemde inhoudelijke thema's),
maar ook om de instellingen of personen aan wie de desbetreffende taken en
verantwoordelijkheden toekomen. Betrokkenen in de omgeving van de school kunnen bij een
beschouwing over deze vraag dan ook niet buiten beeld blijven. 

In dit rapport staan drie typen betrokkenen in de omgeving van de school centraal:
-  gezinnen: ouders en kinderen;
-  overheden: rijk en gemeente; 
-  buitenschoolse instellingen en organisaties.

Het gaat om betrokkenen uit de private sfeer (ouders, kinderen, particuliere buitenschoolse
organisaties), maar ook om overheden en van overheidswege bekostigde en aangestuurde
instellingen en activiteiten. 

Het onderscheid tussen publieke en private verantwoordelijkheid is in het onderwijs niet
zonder betekenis. Artikel 23 van de Grondwet formuleert namelijk niet alleen een zorgplicht
voor de overheid, maar tegelijkertijd ook een vrijheidsrecht voor de burgers, de zogenoemde
vrijheid van onderwijs. Het maatschappelijk belang van onderwijs komt tot uiting in de
zorgplicht: "het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg der regering" en mondt uit
in een overheidsverantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid, doelmatigheid,
rechtvaardigheid en rechtszekerheid van en in het onderwijs. Die overheidszorg moet echter
worden betracht met inachtneming van de "vrijheid van (het bijzonder) onderwijs", opdat de
pluriformiteit in (levensbeschouwelijke) waarden en opvattingen die in onze samenleving
aanwezig is, via het onderwijs tot uitdrukking kan worden gebracht. 
Die verhouding tussen publieke en private verantwoordelijkheid is de laatste jaren steeds
ondoorzichtiger geworden.

Hiervoor is al opgemerkt dat nieuwe eisen en verwachtingen ten aanzien van scholen
gedeeltelijk zijn terug te voeren op ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in de gezinnen
en bij buitenschoolse instellingen hebben voorgedaan. Die ontwikkelingen voltrokken zich
voor een deel autonoom (immigratie, emancipatie), maar vloeiden ook voort uit overheids-
beleid (bv. beleid gericht op arbeidsparticipatie, bezuinigingen op het welzijnswerk).
Overheden stellen niet alleen nieuwe eisen, maar zijn tegelijkertijd in belangrijke mate
verantwoordelijk voor de toerusting van scholen en de condities waaronder zij opereren. Ook
bij dit laatste is echter sprake van autonome factoren waar de overheid nauwelijks invloed op
heeft (bv. statusverlies van onderwijsgevenden). 

1.3 Vraagstellingen

Het voorgaande overzicht van overwegingen, begrippen en invalshoeken mondt uit in vier
vragen.

1. Met welke (nieuwe) eisen, wensen en verwachtingen werden scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs de afgelopen jaren geconfronteerd? Waar komen die externe claims
ten aanzien van de scholen en het onderwijs vandaan? In hoeverre kunnen ze met elkaar
worden verenigd en waar dreigen onbedoelde of contraire effecten?

2. Welke veranderingen zijn er opgetreden in de condities en toerusting van scholen en wat
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betekent dat voor hun mogelijkheden om aan de uiteenlopende verwachtingen, wensen en
eisen te voldoen?

3. Hoe verhouden de eisen, wensen en verwachtingen uit de samenleving zich tot de
mogelijkheden van scholen en welke strategieën hanteren scholen om claims (draaglast)
en mogelijkheden (draagkracht) met elkaar in overeenstemming te brengen?

4. Kunnen claims en mogelijkheden beter op elkaar worden afgestemd? In hoeverre kan een
evenwichtiger balans in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de
betrokkenen daar een bijdrage aan leveren?

De eerste drie vragen komen in hoofdstukken 2 en 3 en bij de afzonderlijke thema's
(hoofdstukken 4 t/m 7) aan de orde. In hoofdstuk 8 zal een poging worden ondernomen de
laatste vraag te beantwoorden.

1.4 Karakter van het rapport

Door de diverse hoofdstukken loopt een aantal rode lijnen. Tijdens de uitwerking van de
vraagstelling drong een aantal voorlopige conclusies zich als het ware al op:
-  de ingrijpende veranderingen en de grote diversiteit in claims en mogelijkheden;
-  het in beschouwingen veelal ontbreken van het perspectief van de school;
-  de gebrekkige samenhang tussen veranderingen bij de verschillende thema's.

Een andere bevinding betrof het partiële karakter van het beschikbare empirische materiaal,
waardoor er wel een fragmentarisch, maar geen volledig beeld valt te construeren van de
situatie in scholen en gezinnen.

Verandering en diversiteit

In dit rapport zal veel aandacht worden geschonken aan veranderingen in de positie die de
verschillende betrokkenen ten aanzien van de onderscheiden thema's innemen. Zo zal in de
volgende hoofdstukken onder andere duidelijk worden dat scholen steeds meer opvoedings-
taken krijgen toegeschoven. Dat gebeurt niet alleen via overheidseisen ten aanzien van de
inhoud van het curriculum, maar ook als gevolg van veranderingen in wensen en verwach-
tingen van de ouders (bv. ten aanzien van schooltijden of voorzieningen na schooltijd). Er is
sprake van een grote dynamiek in eisen, wensen en verwachtingen. 
De diversiteit vormt een ander aandachtspunt. Niet alleen wensen en verwachtingen van
ouders lopen sterk uiteen, ook het beleid van de overheid is zeer divers. Die diversiteit leidt in
een aantal gevallen tot tegenstrijdige signalen aan scholen, en soms ook tot onbedoelde
effecten.

Het perspectief van de school

Beleidsdocumenten gaan bij hun probleemanalyses meestal uit van het perspectief van de
rijksoverheid. Er worden vernieuwingen en aanpassingen voorgesteld en in regelgeving en
nota's vastgelegd om de kwaliteit, de doelmatigheid of de bestuurbaarheid van het onderwijs
te verbeteren of te moderniseren. Van scholen worden verwacht dat ze de verschillende
vernieuwingen ook daadwerkelijk realiseren. Anders dan bij een aantal recentelijk verzelf-
standigde uitvoeringsorganen van de overheid wordt aan scholen niet vooraf gevraagd om een
uitvoeringstoets. De geluiden uit het onderwijsveld bereiken het beleid vooral langs indirecte
weg: vooraf via het overleg dat de overheid voert met organisaties van de verschillende
geledingen (gemeenten, schoolbesturen, schoolleiders, docenten, ouders, leerlingen) of
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achteraf via rapporten van de onderwijsinspectie, het procesmanagement of via evaluatie-
onderzoek.
Onderzoeksrapporten nemen in de regel burgers als object van onderzoek - afhankelijk van de
vraagstelling in verschillende rollen, bijvoorbeeld als jongere, leerling, of ouder. Ze registeren
hun opvattingen, ervaringen en soms ook hun gedragingen. Zo zijn er de afgelopen jaren
bijvoorbeeld diverse rapporten verschenen over het gezin of over de jeugd. In die onderzoeken
komen scholen meestal alleen zijdelings aan bod. 
In dit rapport staat het perspectief van de school centraal. 

Op zoek naar samenhang

Ontwikkelingen ten aanzien van de diverse beleidsthema's vinden vaak plaats tegen de
achtergrond van uiteenlopende probleemdefinities en overwegingen. Recentelijk stonden
bestuurlijke overwegingen sterk op de voorgrond. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het beleid
rond publicatie van resultaten van scholen en versterking van de positie van ouders. Eerder
overheersten andere paradigma's, bijvoorbeeld het economische (schaalvergroting, kosten-
beheersing, lump sum-financiering), stonden onderwijskundige inzichten centraal (onderwijs
op maat, verbreding van de inhoud van het onderwijs) of waren ideologische overwegingen
dominant (gelijke kansen via basisvorming en uitstel van studie- en beroepskeuze). Al die
probleemdefinities en overwegingen buitelen in het onderwijs als het ware over elkaar heen.
Beleidsvoorstellen die vanuit die verschillende invalshoeken worden gedaan, vallen soms
moeilijk met elkaar te verenigen. In dit rapport wordt een poging gedaan om een aantal
ontwikkelingen uit de afgelopen jaren in samenhang te bezien. 

Veel beleid, maar weinig empirische gegevens over de praktijk

Er wordt op dit moment veel beleid in uitvoering genomen dat het funderend onderwijs als
proces, de taak van de school of de positie van de ouders raakt. Uit onderwijsonderzoek en uit
rapporten van de onderwijsinspectie blijkt dat er in veel gevallen een grote kloof bestaat
tussen beleid en praktijk, tussen ambitie en realisatie. Tegenover alle beleid staat wel
onderzoek naar de feitelijke situatie in de scholen, van docenten, ouders en leerlingen, maar
dat geeft in de regel slechts zicht op een enkel aspect (bv. verschillen in prestaties tussen
leerlingen, het welbevinden van leerlingen of ervaringen van ouders met medezeggenschap)
en levert geen representatief totaalbeeld op over het functioneren van scholen en gezinnen. De
lacune in beschikbaarheid van landelijk representatief empirisch materiaal manifesteert zich
vooral op het terrein van het gezin en de opvoeding. Ondanks enkele recente grootschalige
onderzoeken is er nog betrekkelijk weinig bekend over hetgeen zich daadwerkelijk in
gezinnen - tussen ouders en kinderen - afspeelt. Er is wel enig inzicht in de waarden die
ouders belangrijk zeggen te vinden bij de opvoeding, maar of zij zich daar ook feitelijk naar
gedragen blijft grotendeels onzichtbaar. Uit onderzoek en praktijk komen bovendien vaak
tegenstrijdige signalen. Landelijk enquêteonderzoek resulteert meestal in de geruststellende
conclusie dat het met 85% à 90% van de kinderen en jongeren goed gaat. Uit meer
journalistieke bijdragen komt daarentegen een beeld naar voren van toenemende problemen,
qua omvang maar vooral qua ernst (bv. geweld). Een representatief beeld van de omvang en
ernst van de problemen in de alledaagse onderwijs- en opvoedingspraktijk op scholen valt dan
ook moeilijk te geven. 

Het ontbreken van de mogelijkheid van een degelijke empirische onderbouw zou aanleiding
kunnen zijn om de problematiek van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen scholen,
gezinnen, overheden en schoolexterne instanties verder maar niet aan de orde te stellen.
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Eventuele voorstellen voor verandering zouden immers niet gebaseerd kunnen worden op een
diepgaande kwantitatieve analyse van de aard en omvang van de problemen in scholen en
gezinnen.
Een dergelijk dilemma werd een aantal jaren geleden heel treffend verwoord door een drietal
buitenlandse deskundigen die in 1990 in opdracht van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling een overzicht maakten van het onderwijsbeleid in Nederland.
De uit Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten afkomstige deskundigen deden in hun
rapport een aantal waarnemingen over de Nederlandse cultuur. Verwijzend naar de
Nederlandse neiging om de eigen situatie te analyseren en met aanzienlijke objectiviteit zeer
kritisch te bekijken, merkten ze het volgende op:
"Onze informanten (politici, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijsorgani-
saties en van maatschappelijke organisaties) ontleedden ieder waargenomen falen of probleem
in het onderwijs in detail. Aan de andere kant waren we evenzeer onder de indruk van de
algemene tegenzin om met eenzelfde gedetailleerdheid - of soms zelfs geheel niet - een
mening te uiten over oplossingen. Met name de Amerikaanse in onze groep was getroffen
door dit aspect van het Nederlandse karakter omdat in haar land het tegenovergestelde het
geval zou zijn: na een betrekkelijk minimale analyse van de problemen zouden er vele
gedetailleerde mogelijke oplossingen worden uitgewerkt en voorgelegd"(OESO 1990: 16-17). 

Dit rapport zal het midden houden tussen de terughoudende degelijkheid van de Nederlandse
cultuur en de actieve oplossingsgerichte houding van de Amerikaanse benadering. In die zin
zal de publicatie ook afwijken van andere SCP-rapporten. 

1.5 Motivatie voor en doel van het rapport

Het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt verschillende soorten publicaties uit: periodiek
verschijnende brede overzichtsrapporten zoals het Sociaal en Cultureel Rapport en de Sociale
en Culturele Verkenningen, rapporten die in opdracht van verschillende ministeries worden
opgesteld, zoals de Rapportage minderheden en de Rapportage ouderen, en rapporten die op
initiatief van het bureau zelf worden uitgebracht. Dit rapport past in de laatste categorie. Het
komt voort uit bezorgdheid over de positie van scholen, over de toename van eisen en
verwachtingen met betrekking tot het onderwijsproces en de taak van de school, en over de
gevolgen van al die claims voor de kerntaak van de school: het geven van goed onderwijs.
Een zorg die mede wordt ingegeven door inspectierapporten en resultaten van onderzoek
waaruit blijkt dat er vaak een grote afstand is tussen beleidsambities en de dagelijkse
onderwijspraktijk. Scholen worden steeds vaker aangesproken op hun tekortkomingen en
falen, waardoor de beeldvorming over de school en het werken in de onderwijssector
onbedoeld in negatieve zin beïnvloed wordt. 
Met dit alles is overigens niet gezegd dat er in de scholen en in het onderwijs helemaal niets
zou behoeven te veranderen. Integendeel. De maatschappij verandert en scholen zijn geen
geïsoleerde instituties die maatschappelijke ontwikkelingen kunnen negeren. De tijd van de
gesloten pedagogische provincie ligt definitief achter ons. De vraag is echter of er niet wat
kritischer zou moeten worden gekeken naar de vele uiteenlopende wensen, verwachtingen en
beleidsambities. Waarom worden het gezin, de gemeente of andere buitenschoolse voorzie-
ningen voor jongeren niet duidelijker op hun verantwoordelijkheden aangesproken, opdat
schoolleiders en docenten zich beter kunnen wijden aan hun eigenlijke taak? Zou er geen halt
moeten worden toegeroepen aan de voortdurende neiging tot verbreding van de inhoud van
het basisonderwijs en de basisvorming? Moeten scholen niet meer ruimte krijgen voor een
zekere inhoudelijke profilering? Zou de keuze van een passende pedagogisch-didactische
aanpak niet meer bij de professionals in de school moeten liggen? Zouden buitenschoolse
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voorzieningen niet een deel van de druk op de scholen kunnen wegnemen? 
Het rapport heeft tot doel over dit soort vragen een discussie los te maken. Er worden in het
rapport diverse stellingen betrokken. Eén van de conclusies luidt bijvoorbeeld dat de rijks-
overheid op het punt van de verantwoordelijkheidsverdeling meer duidelijkheid moet
verschaffen, niet alleen aan de scholen, maar ook aan ouders, gemeenten en andere betrokken
instanties rond de school. Het rapport geeft daar een voorzet voor. De diagnoses en de
voorstellen uit het rapport zijn inmiddels in een viertal gesprekken met een aantal
schoolleiders en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs besproken. De neerslag van
die gedachtewisselingen is te vinden in een bijlage bij dit rapport. 

1.6 Beperkingen van het rapport

Alleen funderend onderwijs

Problemen als gevolg van cumulatie van uiteenlopende eisen, wensen en verwachtingen
enerzijds en beperkte middelen anderzijds manifesteren zich niet alleen in het funderend
onderwijs - dat wil zeggen in het basisonderwijs en in de basisvorming - en in de scholen die
dit onderwijs geven. Ook andere onderwijssectoren, bijvoorbeeld de universiteiten, worden
geconfronteerd met een overvloed van (soms tegenstrijdige) wensen en verwachtingen. Zo
moet het universitaire onderwijs wetenschappelijk, maar ook beroepsgericht zijn en mag een
kortere duur van de universitaire opleidingen niet leiden tot een daling van het niveau. Dit
rapport gaat uitsluitend over het verplichte funderend onderwijs en derhalve over scholen voor
basis- en voortgezet onderwijs. Bij het voortgezet onderwijs zal het accent liggen op de eerste
fase, waarin de basisvorming plaatsvindt.

Geen voorstellen voor sturing, maar aanbevelingen voor ordening

Dit rapport zal niet uitmonden in concrete beleidsaanbevelingen over bijvoorbeeld de wense-
lijke inhoud van het curriculum in het basisonderwijs, over de meest geschikte werkwijze van
scholen en onderwijsgevenden, over de organisatorische vorm waarin de samenwerking
tussen scholen en buitenschoolse instellingen het best zou kunnen worden gegoten of over
manieren om ouders te helpen bij de ontwikkeling van hun kinderen. Doel van het rapport is
niet het doen van voorstellen voor sturing, dat wil zeggen het formuleren van concrete
voorstellen voor maatregelen om bepaalde beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Dat is ook
vrijwel onmogelijk, doordat situaties en problemen lokaal sterk kunnen verschillen. Doel is
het aangeven van mogelijkheden voor het aanbrengen van een ordening, dat wil zeggen een
zodanige conditionering van de onderlinge posities van betrokkenen, dat zij in redelijk
evenwicht hun taken kunnen vervullen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

1.7 Opbouw van het rapport

De opbouw van het rapport is verder als volgt. 
De hoofdstukken 2 en 3 vormen een opmaat. Zij geven een beeld van de belangrijkste maat-
schappelijke en bestuurlijke achtergronden. 
In hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van maatschappelijke ontwikkelingen en problemen
die ten grondslag liggen aan de eisen, wensen en verwachtingen zoals die de afgelopen jaren
ten aanzien van scholen en van het onderwijs zijn geformuleerd. Die maatschappelijke
ontwikkelingen vinden hun vertaling in veranderingen in gezinnen, in wijzigingen in het
buitenschoolse educatieve milieu en in het overheidsbeleid. 
Hoofdstuk 3 gaat in op ontwikkelingen in de toerusting van scholen voor basis- en voortgezet
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onderwijs en op veranderingen in de condities waaronder zij moeten functioneren. De
schaalvergroting van scholen, ontwikkelingen bij docenten, bij schoolleidingen en in de
schooltijden passeren de revue, evenals veranderingen in de bestuurlijke condities, in concur-
rentieverhoudingen en in de leerlingenpopulatie. 
In hoofdstuk 4 komt het eerste thema aan bod. Het geeft een beeld van beleid en praktijk rond
de inhoud van het onderwijs en in de werkwijzen van scholen. Enquêtegegevens uit 1992 en
1996 bieden een inzicht in de opvattingen van ouders van schoolgaande kinderen over de
wenselijke taakverdeling tussen school en gezin. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
beschouwing over de vraag naar de zeggenschap over inhoud en werkwijzen in het onderwijs:
komt die toe aan de overheid, aan de ouders of aan de scholen?

Hoofdstuk 5 gaat over de onderwijsresultaten van leerlingen en over de opbrengsten van
scholen. Begonnen wordt met een beschouwing over de verschillende eisen, wensen en
verwachtingen met betrekking tot de onderwijsresultaten van leerlingen en de opbrengsten
van de school. Vervolgens komen de bijdragen aan de orde die gezinnen leveren aan de
onderwijsresultaten, zowel tijdens de voorschoolse periode als gedurende de schooltijd (bv. in
de vorm van hulp bij huiswerk). 
De toerusting van scholen, de condities waaronder zij werken en het daarop gerichte over-
heidsbeleid passeren de revue, evenals de wijzen waarop scholen proberen eisen, wensen en
mogelijkheden met elkaar te verenigen.
De verschillende voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen voor jongeren en hun ouders
staan centraal in hoofdstuk 6. Na een schets van de ontwikkelingen in wensen en verwach-
tingen ten aanzien van deze voorzieningen zal worden ingegaan op de deelname aan buiten-
schoolse voorzieningen en activiteiten door gezinnen met kinderen in verschillende leeftijds-
groepen. De verschillende manieren waarop scholen hun functie verbreden met allerlei
buitenschoolse activiteiten komen aan de orde, evenals de mogelijkheden en beperkingen van
scholen en het beleid dat gemeenten ontwikkelen.
Hoofdstuk 7 gaat in op verschillende vormen van invloed en betrokkenheid van ouders: op de
schoolkeuze, op de verschillende vormen van ouderparticipatie op school en op de financiële
betrokkenheid van ouders bij de school (vrijwillige ouderbijdragen, kosten van onderwijs).
Ook in dit hoofdstuk komen niet alleen de eisen, wensen en verwachtingen van overheid en
ouders aan de orde, maar ook de mogelijkheden en beperkingen van scholen. 
Hoofdstuk 8 begint met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies uit
de voorgaande hoofdstukken. Daarna volgen enkele overwegingen om te komen tot een model
voor een samenhangende en heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Die beschouwing mondt
uit in een aantal mogelijke oplossingsrichtingen en uiteindelijk in een model dat bestaat uit
drie concentrische cirkels, waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden,
school, gezin en buitenschoolse instellingen in elk van de drie cirkels een andere is.
Het rapport wordt in hoofdstuk 9 afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste over-
wegingen, conclusies en aanbevelingen.
In een bijlage wordt verslag gedaan van een viertal gesprekken met schoolleiders en docenten
uit het basis- en voortgezet onderwijs. De organisatie en verslaglegging van deze gesprekken
berustte bij het ITS.



24



25

2  Eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van scholen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen die ten grondslag liggen
aan de talrijke eisen, wensen en verwachtingen die ten aanzien van de scholen voor funderend
onderwijs worden geformuleerd. 
Bij eisen moet gedacht worden aan (wettelijke) regelingen en voorschriften van overheids-
wege. In de Wet op het basisonderwijs (1985) is bijvoorbeeld aangegeven welke leer- en
vormingsgebieden aan de orde moeten komen en hoeveel uren onderwijs er gedurende de acht
jaar basisonderwijs tenminste moeten worden gegeven. Ook hebben basisscholen de opdracht
het onderwijs af te stemmen op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. 
Wensen zijn in de regel minder dwingend, maar wel zo belangrijk voor scholen dat zij zich er
moeilijk aan kunnen onttrekken. Het kan gaan om wensen van ouders, maar ook om wensen
van maatschappelijke organisaties en overheden. Om voldoende leerlingen te trekken zullen
veel scholen uit concurrentieoverwegingen rekening moeten houden met de wensen van
ouders en (potentiële) leerlingen. Ook maatschappelijke organisaties formuleren wensen ten
aanzien van scholen. Dit gebeurt in de vorm van lesbrieven of via voorlichting op school. De
rijksoverheid en het parlement formuleren bij het signaleren van maatschappelijke problemen
eveneens met grote regelmaat wenselijkheden die door het onderwijs zouden moeten worden
gerealiseerd. Zo werd begin jaren negentig van overheidswege meer aandacht gevraagd voor
overdracht van normen en waarden in het onderwijs. De lokale overheid is een nieuwe partij
in het onderwijsbeleid. Vanuit de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de lokale sociale
infrastructuur in het algemeen en het terugdringen van onderwijsachterstanden in het
bijzonder zullen in de komende jaren ook op lokaal niveau vermoedelijk vaker wensen ten
aanzien van de scholen kenbaar worden gemaakt. 
Verwachtingen zijn minder expliciet dan wensen. Toch zijn ze niet onbelangrijk. Onduide-
lijkheid over wederzijdse verwachtingen van ouders en scholen kan tot misverstanden en
problemen leiden. Zo is uit onderzoek bekend dat veel allochtone ouders van de school
verwachten dat deze een groot deel van de opvoedingstaak van hen overneemt. Indien de
school niet van meet af aan duidelijk maakt dat zo'n brede opvoedingstaak in Nederland niet
tot haar verantwoordelijkheid behoort, kan de relatie met de ouders onder druk komen te
staan. Scholen koesteren omgekeerd ook verwachtingen, niet alleen ten aanzien van ouders
(betrokkenheid, hulp, ondersteuning), maar ook met betrekking tot de ondersteuning door
buitenschoolse instellingen. Ook die verwachtingen blijken in de praktijk soms te hoogge-
spannen.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal in paragraaf 2.1 eerst een aantal relevante maatschap-
pelijke ontwikkelingen en problemen de revue passeren. Maatschappelijke ontwikkelingen
worden zichtbaar via veranderingen in gezinnen en in het buitenschoolse educatieve milieu.
In paragraaf 2.2 komen enkele relevante ontwikkelingen in gezinnen aan de orde, waarna in
paragraaf 2.3 enige ontwikkelingen in de opvoeding worden geschetst. Vervolgens komen in
paragraaf 2.4 het buitenschoolse educatieve milieu en de veranderingen die daarin hebben
plaatsgevonden aan bod. Ook in de eisen en wensen van de overheid deden zich de afgelopen
jaren belangrijke veranderingen voor. Die veranderingen komen in paragraaf 2.5 aan de orde.
Het hoofdstuk zal in paragraaf 2.6 worden afgesloten met een aantal conclusies. 
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2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

De ontwikkelingen die hierna globaal zullen worden geduid, kwamen al eerder in het Sociaal
en Cultureel Rapport 1998 aan de orde. Daarnaast is gebruikgemaakt van andere SCP-
publicaties, met name van het Gezinsrapport en de Rapportage minderheden 1996 (SCP
1998; Van Praag en Niphuis-Nell 1997; Tesser et al. 1996).

Individualisering

Met de term 'individualisering' wordt verwezen naar een ontwikkeling waarbij het individu,
en niet langer het gezin of de sociale groep, als basiseenheid van de samenleving wordt
gezien.
De afgelopen decennia deed zich een proces voor waarin het gezin zich geleidelijk aan
losmaakte uit het bredere familieverband. Ook bindingen met de buurt en met sociale of
levensbeschouwelijke groepen werden minder. In beschouwingen over de gevolgen van die
ontwikkeling figureren twee diagnoses: een optimistische en een pessimistische. Optimisten
wijzen op het verdwijnen van de knellende sociale controle die in het verleden de zelfont-
plooiing in de weg stond. Pessimisten wijzen daarentegen op de afbrokkeling en fragmentatie
van sociale verbanden. De ondersteuning bij de opvoeding vanuit familie en buurt is afgeno-
men; verminderde sociale controle en gebrek aan toezicht roepen tal van problemen op. 
Los van een beoordeling van de gevolgen van dit verzelfstandigingsproces van gezinnen is
duidelijk dat ouders, meer dan in het verleden, zelf zorg moeten dragen voor een opvoedende
omgeving buiten het gezin, bijvoorbeeld door hun kinderen deel te laten nemen aan buiten-
schoolse activiteiten.
Nadat gedurende de afgelopen decennia het gezin zichzelf steeds autonomer opstelde en in
zekere zin geïsoleerd raakte van familie, buurt of sociale groep, doet er zich de laatste jaren
nog een tweede ontwikkeling voor, namelijk één van individualisering binnen het gezin.
Ouders en kinderen eisen binnen het gezin in toenemende mate ruimte op voor individuele
ontplooiing en een eigen leefstijl. Tegelijkertijd stellen zij steeds hogere eisen aan de kwaliteit
van hun onderlinge relaties. In dit verband wordt wel gesproken van 'emotionalisering' van de
verhoudingen binnen het gezin. Autonomie en sociaal gevoel zijn opvoedingsdoelen die door
hedendaagse Nederlandse ouders zeer belangrijk worden gevonden. Sommige ouders schieten
daarbij in de praktijk enigszins door en laten hun kinderen te veel of te vroeg los; omgekeerd
komt het ook voor dat kinderen zich thuis volgens hun eigen leefregels gaan gedragen: ze
gaan bijvoorbeeld naar school als ze daar zin in hebben of komen thuis op tijdstippen die hun
uitkomen.

Zowel de positieve als de negatieve aspecten van deze individualiseringtendensen klinken in
het onderwijs door. Zo wordt er al een aantal decennia door de overheid en vanuit
onderwijskundige kringen gepleit voor werkwijzen in het onderwijs die meer rekening houden
met individuele verschillen tussen kinderen; verschillen in aanleg en begaafdheid, maar ook
in leerstijl en belangstelling. In plaats van het gebruikelijke klassikale onderwijs zou er
'onderwijs op maat' of 'adaptief onderwijs' moeten worden gegeven. In het studiehuis moeten
leerlingen leren om zelfstandig te leren; ze krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen
ontwikkeling. Die externe druk om het onderwijs te individualiseren en de zelfstandigheid
van leerlingen te vergroten wordt nog versterkt door hooggespannen verwachtingen omtrent
de toepassingsmogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie in het
onderwijs.
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Tegelijkertijd worden scholen echter ook gezien als voorzieningen die de sociale integratie
zouden moeten bevorderen; als centra in de buurt, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en
waar ze geïnformeerd en geholpen kunnen worden. Aan kinderen moeten op school elemen-
taire sociale vaardigheden worden bijgebracht zoals rekening houden met elkaar.

Secularisatie

Secularisatie refereert aan veranderende waarden en normen: deze worden niet langer
ontleend aan kerken of godsdiensten. De gevolgen van secularisatie kunnen op diverse
niveaus worden waargenomen. Op landelijk niveau en op het niveau van maatschappelijke
organisaties manifesteert het proces zich als ontzuiling. Instituties en organisaties nemen
afstand van bindingen met kerk of godsdienst. Anders dan in andere maatschappelijke
sectoren speelt in het funderend onderwijs de verzuiling echter nog steeds een rol. Dit
ondanks het gegeven dat er zich op het microniveau van de burger in de afgelopen decennia
een proces van ontkerkelijking en deconfessionalisering heeft voorgedaan. 
Ontkerkelijking wordt in het onderwijs in de eerste plaats zichtbaar via veranderde overwe-
gingen bij de schoolkeuze. Scholen van confessionele signatuur worden niet meer zozeer
gekozen vanwege hun kerkelijke binding, maar omdat ouders bepaalde verwachtingen hebben
van de kwaliteit van het onderwijs op die scholen. Zo verwachten veel ouders dat er op
confessionele scholen meer orde en rust heerst en meer aandacht wordt besteed aan levens-
beschouwelijke vraagstukken. 
Secularisatie en ontkerkelijking brachten ook een zekere relativering van normen en waarden
in de samenleving met zich mee; als reactie hierop wordt de laatste jaren tijd sterk aangedron-
gen op meer aandacht voor overdracht van normen en waarden in het onderwijs. 
In de allochtone gemeenschap is overigens nog nauwelijks sprake van deconfessionalisering
en secularisatie. Daar doet zich eerder een trend naar verzuiling - het oprichten van scholen
van eigen levensbeschouwelijke richting - voor. Vooral in de grote steden blijkt er een
behoefte te bestaan aan islamitische of hindoescholen. 
Op individueel niveau heeft de overzichtelijkheid van een beperkt aantal levensbeschouwe-
lijke en kerkelijke waardesystemen plaatsgemaakt voor een pluriformiteit van waarden en
normen, een pluriformiteit die zich ook in de opvoeding manifesteert. Scholen worden als
gevolg daarvan met verschillende waardeoriëntaties en uiteenlopende opvoedingssituaties
geconfronteerd.

Immigratie

Scholen kregen de afgelopen jaren te maken met groeiende aantallen allochtone leerlingen. In
1975 bezochten naar schatting slechts 30.000 leerlingen uit etnische minderheden (vooral uit
mediterrane landen) een kleuter- of lagere school, nog geen 1,5 % van de totale leerlingen-
populatie op dat moment. In het schooljaar 1996/'97 bedroeg dat percentage 13,5%; 90% van
deze allochtone kinderen behoort tot de doelgroep van het gemeentelijke onderwijsachter-
standenbeleid. Van de ruim 200.000 allochtone leerlingen die in het schooljaar 1996/'97 de
basisschool bezochten is 45% van Turkse of Marokkaanse en 24% van Surinaamse of
Antilliaanse herkomst. Het percentage kinderen van allochtone herkomst nam vooral in de
grote steden sterk toe. In de vier grote steden varieert het aandeel allochtone leerlingen van
40% tot meer dan 50%. 

Het merendeel van de Turkse en Marokkaanse jongeren gaat in de fase van voortgezet
onderwijs naar het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of naar het mavo. 
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Hun deelname aan havo/vwo neemt geleidelijk aan wel toe: in 1994 bezocht ruim 13% van de
15-24-jarige allochtone scholieren het havo/vwo, in 1988 was dat nog 9%. 

De veranderende leerlingenpopulatie ging gepaard met een toenemende heterogeniteit in
ontwikkeling en opvoedingsachtergronden van leerlingen. Veel allochtone leerlingen komen
met een aanzienlijke taal- en ontwikkelingsachterstand de school binnen. Allochtone ouders
zijn in het algemeen laagopgeleid en kunnen hun kinderen nauwelijks begeleiden of
ondersteunen bij hun schoolwerk. Zij hebben vaak ook andere verwachtingen van de school
dan autochtone ouders.
Van scholen wordt aan de ene kant verwacht dat zij deze achterstanden zoveel mogelijk
wegwerken en een bijdrage leveren aan de integratie van deze kinderen in de Nederlandse
samenleving. Aan de andere kant moeten scholen zo mogelijk ook aansluiten bij de opvoeding
thuis; een opgave die moeilijker wordt naarmate de opvoedingsachtergronden van de
leerlingen op school meer uiteenlopen. 

Hogere eisen op de arbeidsmarkt

De opleidingseisen die vanuit de arbeidsmarkt worden gesteld zijn de afgelopen decennia
sterk toegenomen, deels als gevolg van ontwikkelingen in de werkgelegenheid, maar ook
omdat er zich steeds meer hoogopgeleide schoolverlaters op de arbeidsmarkt meldden. Door
de algehele onderwijsexpansie werden de minimale kwalificatie-eisen steeds hoger. In lijn
met de steeds langere onderwijsdeelname en de hogere opleidingsniveaus die werden bereikt,
namen ook de onderwijsaspiraties van ouders en kinderen toe. Ruim 30% van de jongeren
gaat inmiddels naar het hoger onderwijs (hbo of universitair onderwijs). Het aantal beroeps-
opleidingen op middelbaar en hoger niveau nam sterk toe. Het onderwijs tijdens de leerplicht-
fase kreeg mede daardoor steeds meer een voorbereidend, algemeen vormend karakter. 
Als gevolg van voortdurende veranderingen op de arbeidsmarkt veroudert bestaande kennis
snel. Om die reden worden vaardigheden om nieuwe kennis te verwerven steeds belangrijker
gevonden. Van scholen wordt verwacht dat zij hun leerlingen minder feitenkennis bijbrengen
maar meer leren om te leren. 

Emancipatie en arbeidsparticipatie

De deelname van meisjes aan onderwijs nam sterk toe. Bereikte in 1970 slechts 6% van de
meisjes een hbo- of universitair opleidingsniveau, in 1995 lag dat aandeel al op 25%. Het
opleidingsniveau dat meisjes bereiken ligt nu zelfs iets hoger dan dat van jongens. In het
verlengde van die langere onderwijsdeelname steeg ook de arbeidsparticipatie van vrouwen -
ook die van vrouwen met jonge (schoolgaande) kinderen. Als gevolg daarvan nam de behoefte
aan kinderopvang toe, niet alleen voor 0 tot 4-jarigen maar in toenemende mate ook voor
schoolgaande kinderen. De huidige schooltijden zijn niet afgestemd op de gebruikelijke
werktijden. Er komt dan ook steeds meer druk op scholen om hun openingstijden te
verruimen.
Doordat steeds meer vrouwen overdag werkzaam zijn, nemen hun mogelijkheden om tijdens
schooltijd hand- en spandiensten voor de school te verrichten af. 
De emancipatie van vrouwen leidt geleidelijk aan ook tot veranderingen in de taakverdeling
binnenshuis. Via vernieuwde onderwijsinhouden, bijvoorbeeld het vak verzorging in de
basisvorming, moeten scholen jongeren op een minder seksespecifieke taakverdeling
voorbereiden.
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Bestuurlijke ontwikkelingen

Het beleid ten aanzien van het onderwijs is van oudsher sterk centralistisch van aard. Dat
hangt deels samen met het in de Grondwet neergelegde principe van financiële gelijkstelling
tussen openbaar en bijzonder onderwijs en deels met het in de jaren zeventig gevoerde
constructieve, op maatschappelijke vernieuwing gerichte onderwijsbeleid. Aan het eind van de
jaren zeventig kwam er, mede onder invloed van de economische recessie, een einde aan het
geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Op de overmaat aan centrale regelgeving
kwam steeds meer kritiek. Medio jaren tachtig werd een beleid ingezet van deregulering en
meer autonomie voor scholen en instellingen. Sinds het begin van de jaren negentig draagt de
rijksoverheid steeds meer bevoegdheden over aan school- en instellingsbesturen (functionele
decentralisatie) en aan gemeenten (territoriale decentralisatie).
Tegelijkertijd werd een beleid ingezet om de kosten te beheersen: diverse financiële open-
einderegelingen werden dichtgeschroeid. Zo werd bijvoorbeeld de verwijzing naar speciaal
onderwijs aan een maximum gebonden; in het primair onderwijs mag nog maximaal 2% van
de leerlingen worden verwezen naar speciale scholen (iobk, lom of mlk) in plaats van de 3,8%
die medio jaren negentig werd verwezen. Scholen moeten, meer dan vroeger, zelf keuzen
maken ten aanzien van de inzet van middelen en personeel. In ruil voor die grotere autonomie
zijn scholen verplicht om in het openbaar verantwoording af te leggen over hun werkwijzen
en resultaten. Ouders kregen de afgelopen jaren meer invloed.

Tegenover een zekere terugtred van de overheid en meer beleidsruimte voor scholen op
financieel en personeel gebied staat een toenemende overheidsbemoeienis met de inhoud en
werkwijzen in het onderwijs. Zo werden er bijvoorbeeld kerndoelen voor het basisonderwijs
en voor de basisvorming ingevoerd en stelt de overheid zich in toenemende mate richting-
gevend op waar het de pedagogisch-didactische aanpak van de school betreft (onderwijs op
maat, leerlingvolgsystemen, studiehuis). De rijksoverheid stelt, kortom, steeds meer inhoude-
lijke eisen ten aanzien van het onderwijs.

Sinds het eind van de jaren zestig wordt uitdrukkelijk gestreefd naar het realiseren van gelijke
kansen; gelijke kansen voor jongens en meisjes, gelijke kansen voor kinderen uit lagere
sociale milieus en sinds de jaren tachtig ook voor kinderen van allochtone herkomst. De
resultaten van dat beleid worden in de regel gemeten in termen van gelijke deelname aan
hogere onderwijsniveaus of in termen van diplomabezit van hogere opleidingen. Hoewel er de
afgelopen decennia de nodige vooruitgang is geboekt, in die zin dat de ongelijkheid tussen
jongens en meisjes sterk is afgenomen en de deelname van jongeren uit de middengroepen
sterk is toegenomen, is er nog steeds sprake van grote verschillen in deelname en bereikte
resultaten. Vooral jongeren uit kansarme milieus en van Turkse en Marokkaanse herkomst
blijven een grote onderwijsachterstand houden. Om de effectiviteit van het achterstandsbeleid
te vergroten is dat sinds kort gedecentraliseerd naar gemeenten. Scholen zullen de komende
jaren vermoedelijk in toenemende mate aangesproken worden op hun vermogen om achter-
standen van kinderen uit lagere sociale en etnische milieus weg te werken. 

Technologische ontwikkelingen

Van nieuwe technologische ontwikkelingen heeft met name de informatie- en communicatie-
technologie de nodige impact op het onderwijs. Die invloed manifesteert zich allereerst via
vernieuwing van de curricula: omgaan met computers en informatiekunde zijn nieuwe
kerndoelen voor respectievelijk het basisonderwijs en de basisvorming. Ook de eerderge-
noemde accentverschuiving van kennis naar vaardigheden kan in belangrijke mate worden
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toegeschreven aan verwachtingen omtrent mogelijkheden en toekomstig gebruik van
informatietechnologie. Het studiehuis, dat zelfstandig leren door de leerling centraal stelt, valt
eveneens moeilijk los te zien van beschikbaarheid en gebruik van moderne informatie- en
communicatietechnologie.

Het voorgaande overziende kan worden vastgesteld dat de hiervoor genoemde maatschap-
pelijke ontwikkelingen zonder uitzondering doorklinken in nieuwe eisen, wensen en verwach-
tingen, in de eerste plaats ten aanzien van onderwijsinhouden en pedagogisch-didactische
werkwijzen. De ontwikkelingen leiden voorts zowel tot eisen om de positie van ouders ten
opzichte van de school te versterken als tot een grotere variatie in wensen en voorkeuren van
ouders. Er zijn meer eisen en verwachtingen ten aanzien van de schoolresultaten, terwijl er
ook steeds meer wensen worden geformuleerd ten aanzien van de schoolorganisatie en de
voorzieningen buiten de officiële schooltijd. 

Na deze grove schets van maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor het
funderend onderwijs, zal de aandacht in de volgende paragrafen uitgaan naar ontwikkelingen
die zich voordeden bij de belangrijkste socialiserende instellingen in de omgeving van
scholen: de gezinnen en het buitenschoolse educatieve milieu.

2.2 Ontwikkelingen bij gezinnen

Minder gezinnen en meer alleenstaanden

Van de ruim 6,5 miljoen huishoudens die er in 1995 in Nederland waren, is 38% als gezin te
kenschetsen: 31% gehuwde paren met kinderen, 5% eenoudergezinnen en 2% niet-gehuwde
paren met kinderen. In het begin van de jaren zeventig was het gezin als type huishouden veel
dominanter aanwezig; destijds was in 57% van de bijna 4 miljoen huishoudens sprake van een
huishouden met kinderen. De verschuiving wordt vooral veroorzaakt door de grote toename
van het aandeel alleenstaanden onder de huishoudens (van 17% in 1971 tot 31% in 1995). 
Deze cijfers uit het in 1997 verschenen Gezinsrapport van het SCP illustreren de grote
veranderingen die zich de afgelopen twintig jaar in de samenstelling van huishoudens hebben
voorgedaan.
De meeste gegevens die in deze paragraaf de revue zullen passeren zijn ontleend aan het
Gezinsrapport (Van Praag en Niphuis-Nell 1997), aan de Sociale atlas van de vrouw, deel 4
(Niphuis-Nell et al. 1997) en aan de Armoedemonitor 1998 (SCP/CBS 1998). 

Eenouder- en tweeoudergezinnen

Tussen 1971 en 1994 nam het aantal eenoudergezinnen toe van ruim 107.000 tot meer dan
180.000. In 1994 was 10% van alle gezinnen met kinderen onder de 18 jaar een eenouder-
gezin.
De aard van het eenoudergezin veranderde de afgelopen twintig jaar aanzienlijk. In 1971 was
47% van de eenoudergezinnen het gezin van een weduwe of weduwnaar, terwijl in 35% van
de gevallen er een echtscheiding aan de gezinssituatie ten grondslag lag. In 1994 was nog
slechts 10% van de eenoudergezinnen een weduwnaar- of weduwegezin en was het percentage
door echtscheiding ontstane gezinnen toegenomen tot 68; in 24% van de gevallen was sprake
van een ongehuwde alleenstaande ouder. In dezelfde periode nam ook het aandeel
eenoudergezinnen waarvan het hoofd nooit gehuwd is geweest toe van 9% tot 23%. 

Deze toename van het aandeel ongehuwde hoofden van eenoudergezinnen hangt samen met
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een algemene tendens tot uitstel van het huwelijk.

Van alle 0-17-jarigen verbleef in 1994 9% in een eenoudergezin; dat wil zeggen bijna
286.000 minderjarige kinderen. Daarbij ging het in negen van de tien eenoudergezinnen om
moedergezinnen, en in één op de tien om een vadergezin. 
De gemiddelde ouder in een twee- of eenoudergezin is 38 à 39 jaar. Alleenstaande gescheiden
vaders zijn gemiddeld wat ouder dan alleenstaande gescheiden moeders, namelijk respectieve-
lijk 43 jaar en 39 jaar; ongehuwde moeders zijn gemiddeld genomen jonger, namelijk 33 jaar.
Eenoudergezinnen hebben gemiddeld minder kinderen dan tweeoudergezinnen: in 1994
respectievelijk 1,7 en 2,1. Verder wonen eenoudergezinnen vaker dan tweeoudergezinnen in
steden met meer dan 100.000 inwoners; zij bewonen vaker een flat, zijn vaker huurder van
een woning en ontvangen ook veel vaker huursubsidie. Die situatie geldt het sterkst voor
ongehuwde en gescheiden alleenstaande moeders.
Omdat het bij 90% van het alleenstaand ouderschap gaat om een situatie na echtscheiding, is
er in veel gevallen ook een niet-verzorgende ouder. Het betreft hoofdzakelijk vaders (79%),
maar toch ook - in één op de vijf gevallen - moeders. Van de niet-verzorgende ouders is een
minderheid gehuwd; ongeveer de helft woont al dan niet gehuwd, samen met een nieuwe
partner.
Een deel van de alleenstaande ouders treedt opnieuw in het huwelijk. Voor kinderen betekent
dit een overgang naar een stiefgezin: het kind gaat dan wonen bij een ouder die niet een
biologische ouder is. Van alle tweeoudergezinnen is 3% een stiefgezin; dat komt neer op
58.000 stiefgezinnen (huishoudens met tenminste één stiefkind jonger dan 18 jaar). Geschat
wordt dat het in 80% à 90% van de gevallen gaat om een stiefvadergezin.
Voor kinderen kan de situatie van een stiefoudergezin tot complexe relatiepatronen leiden;
naast de oorspronkelijke ouder is er een stiefouder met wie ze samenwonen en ook nog een
niet-verzorgende ouder.

Autochtone en allochtone gezinnen

Afhankelijk van de definitie die aan het begrip 'allochtoon' wordt gegeven woonden er begin
1995 in Nederland 1,1 tot 2,6 miljoen allochtonen. Het hoge cijfer heeft betrekking op alle
ingezetenen van Nederland voor wie geldt dat tenminste één ouder in het buitenland is
geboren. Het lage cijfer betreft alleen personen die afkomstig zijn uit bepaalde landen -
Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen, en door Nederland geaccepteerde asielzoekers -
voor wie geldt dat beide ouders in die landen geboren zijn. 
Uitgaande van deze laatste beperkte definitie was in 1995 7,3% van de bevolking allochtoon
of behorend tot een etnische minderheid.

Onder Turken en Marokkanen is de gezinsstructuur een andere dan onder autochtonen:
alleenstaanden en kinderloze paren zijn ondervertegenwoordigd; gezinnen met kinderen
domineren het beeld. Er zijn weinig eenoudergezinnen en ongehuwde paren. Het aantal
kinderen per gezin ligt er gemiddeld hoger dan in Nederlandse gezinnen (Marokkanen
gemiddeld 3,3, Turken 2,2 tegenover Nederlanders 1,8). Naarmate Turken en Marokkanen
langer in Nederland verblijven, neemt de vruchtbaarheid echter af. Deze groepen hebben in
het algemeen een traditionele gezinsoriëntatie; er wordt jong getrouwd en er worden snel
kinderen geboren.

Onder Surinamers en Antillianen is het hoge percentage eenoudergezinnen het meest
opmerkelijk. Bij Surinamers is 40% van alle gezinnen met kinderen een eenoudergezin, bij
Antillianen is dat zelfs meer dan de helft. Van alle eenoudergezinnen in Nederland is bijna
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10% Surinaams of Antilliaans. Het gemiddelde aantal kinderen per gezin is bij Surinamers en
Antillianen ongeveer even hoog als bij Nederlandse gezinnen (namelijk 2,0 ten opzichte van
1,8). De gezinsoriëntatie wijkt in die zin af van de Nederlandse dat kinderen vaak buiten een
huwelijk of een samenwoningsrelatie worden geboren.

Van alle in Nederland woonachtige kinderen onder de 15 jaar heeft ongeveer 10% een
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse (inclusief Arubaanse) achtergrond (d.w.z.
tenminste één van de ouders is uit die landen afkomstig).

Gezinnen naar opleidingsniveau van de ouders

Het opleidingsniveau van ouders is de afgelopen decennia sterk gestegen. Met name meisjes
volgden langer onderwijs en kozen hogere opleidingen. Het opleidingsniveau dat zij aan het
eind van hun schoolloopbaan behalen wijkt op dit moment nauwelijks meer af van dat van de
jongens. Het effect van beide ontwikkelingen is uiteraard terug te vinden in de ontwikkeling
van het opleidingsniveau van vaders en moeders.
In 1994 had 17% van de moeders en 27% van de vaders in tweeoudergezinnen een opleiding
op hbo- of universitair niveau; 33% van de moeders en 32% van de vaders had een middel-
bare opleiding en 50% van de moeders en 41% van de vaders een lagere (maximaal
lbo/mavo). Vergeleken met de situatie acht jaar daarvoor (in 1986) is met name het aandeel
hoogopgeleide moeders sterk toegenomen (van 10% naar 17%).
Alleenstaande vaders en moeders wijken qua niveau enigszins af van ouders in tweeouder-
gezinnen: alleenstaande moeders zijn gemiddeld iets lager opgeleid dan moeders in
tweeoudergezinnen, alleenstaande vaders zijn zowel hoger als lager opgeleid dan vaders in
tweeoudergezinnen (Niphuis-Nell et al. 1997). 
Sinds 1994 is de stijging van het opleidingsniveau verder voortgeschreden. Inmiddels heeft
nagenoeg één op de vijf moeders en bijna één op de drie vaders een opleidingsniveau dat
vergelijkbaar is met of hoger is dan dat van docenten. 
Het opleidingsniveau van ouders, en vooral van moeders, blijkt in veel onderzoek de belang-
rijkste verklarende variabele voor verschillen in schoolprestaties en voor verschillen in het
opleidingsniveau dat kinderen uiteindelijk behalen. Partners - en vermoedelijk ook ouders -
hebben vaak eenzelfde opleidingsniveau. Van de relaties die in de jaren tachtig zijn aange-
gaan, is ongeveer 45% te typeren als opleidingshomogaam. Jonge paren en academisch
gevormde paren hebben vaker een gelijk opleidingsniveau (Boelens en Sinkeldam 1998). Een
toename van de opleidingshomogamie zou op den duur tot grotere verschillen in schoolpres-
taties kunnen leiden. 

Gezinnen naar arbeidsparticipatie door de ouders

Sinds het begin van de jaren zeventig is de arbeidsparticipatie van moeders, zowel met jonge
als met oudere kinderen, voortdurend gestegen. Destijds was niet meer dan 9% van de
moeders met baby's en peuters werkzaam, in 1995 was dat toegenomen tot meer dan de helft
(55%). De toenemende arbeidsparticipatie van moeders werd vooral mogelijk door een
toename van het fenomeen deeltijdarbeid; van een uitbreiding van mogelijkheden voor
kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen en van ouderschapsverlof is pas sinds 1990 sprake. Ook de
deelname aan arbeid door moeders met schoolgaande kinderen nam toe, zij het minder sterk
dan bij moeders met jongere kinderen. Hun arbeidsparticipatie ligt zo'n 6% hoger dan die van
moeders met heel jonge kinderen. Buitenschoolse opvangmogelijkheden voor schoolgaande
kinderen zijn nu nog schaars. De komende jaren zal hierin echter een verdubbeling van
capaciteit plaatsvinden. Vermoedelijk zal de arbeidsparticipatie van moeders met school-
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gaande kinderen daardoor een extra groei laten zien.
Over de arbeidsparticipatie van vaders wordt nauwelijks geschreven; er doen zich daarin ook
weinig ontwikkelingen voor. De brutoarbeidsparticipatie van vaders uit tweeoudergezinnen
bewoog zich in de periode 1981-1995 tussen de 88% en 97%.
Voor zowel vaders als moeders geldt dat de deelname aan de arbeidsmarkt groter is naarmate
het opleidingsniveau hoger is. Voor moeders geldt dat in versterkte mate. Hoogopgeleide
moeders hebben ook vaker een grotere baan (20-34 uur of 35 uur en meer per week).
Werkende vaders met een hoge opleiding (hbo/wo) en jonge kinderen (0-3 jaar) hebben naar
verhouding vaak een deeltijd baan (10%). Dat zou kunnen wijzen op een toename van het
fenomeen zorgvader; die conclusie lijkt echter wat voorbarig, omdat ook 10% van de
hoogopgeleide mannen die (nog) geen kinderen hebben in een grote deeltijdbaan werkt. 

Gezinnen naar inkomenssituatie

Met de toenemende arbeidsparticipatie van moeders veranderde ook het aantal inkomens-
bronnen per gezin. Bij paren met kinderen heeft het traditionele eenverdienersgezin
plaatsgemaakt voor het anderhalfverdienersgezin. Het traditionele eenverdienersgezin is
vooral bij de laagopgeleiden dominant; daar overheerst het mannelijke kostwinnersmodel
(50% à 60%) en is het anderhalfverdienersgezin in de minderheid (20% à 30%). Bij hoogop-
geleide vaders en moeders komt het anderhalfverdienersgezin het meest voor (circa 40%),
gevolgd door het mannelijke kostwinnersgezin (circa 28%). Dubbelverdieners (twee fulltime
banen) komen onder paren met kinderen weinig voor: onder hoogopgeleiden nog het meest
(10% à 15%). 
Ten gevolge van het anderhalfverdienerschap is het gemiddelde inkomen van gezinnen met
kinderen relatief hoog: in 1995 61.000 gulden; voor alle huishoudens is dat gemiddeld
48.000 gulden. 

Eenoudergezinnen hebben een veel minder gunstige inkomenspositie. Van alle eenouder-
gezinnen met minderjarige kinderen heeft de helft een inkomen rond of onder het sociaal
minimum; bij (echt)paren heeft slechts 50% een minimuminkomen (SCP/CBS 1998). Van de
alleenstaande ouders heeft niet meer dan 40% inkomsten uit arbeid (alleenstaande vaders
68%, alleenstaande moeders 37%). Van de alleenstaande moeders heeft bijna de helft (47%)
een volledige of aanvullende bijstandsuitkering. Recent onderzoek wijst uit dat naar schatting
driekwart van de eenoudergezinnen tot de sociale minima kunnen worden gerekend. Het gaat
hier om moedergezinnen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen (Dekovic et al.
1997).
In totaal komt 11% (360.000 jongeren) van de minderjarige kinderen uit een huishouden met
een minimuminkomen; 200.000 daarvan behoren tot een eenoudergezin. Bij jongeren uit
arme tweeoudergezinnen heeft het gezinshoofd meestal geen werk (SCP/CBS 1998). 

Bij de in Nederland verblijvende Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (inclusief
Arubanen) is het percentage huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum drie-
tot viermaal zo hoog als onder autochtonen die in dezelfde gemeenten woonachtig zijn
(Veenman 1997). Onder de etnische minderheden (met name onder Surinamers en
Antillianen) vormen de eenoudergezinnen een duidelijke risicogroep. Ook grote gezinnen
lopen een verhoogd armoederisico; dat geldt vooral voor Marokkanen, bij wie 20% van de
huishoudens bestaat uit een gezin met tenminste vijf inwonende kinderen.

De kinderbijslag beoogt een bijdrage te leveren in de kosten die ouders maken voor de
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verzorging en ontwikkeling van hun kinderen. Kinderbijslag is een inkomensaanvullende
regeling. Ouders dragen zelf de primaire financiële verantwoordelijkheid voor de kosten van
hun kinderen. 
De kinderbijslag dekt gemiddeld slechts 26% van de door ouders gemaakte kosten. Hogere-
inkomensgroepen geven gemiddeld meer uit voor hun kinderen dan lagere-inkomensgroepen.
Doordat de hoogte van de kinderbijslag onafhankelijk is van het inkomen (het gaat om een
nominaal bedrag) wordt bij lagere-inkomensgroepen een hoger percentage van de kosten door
de kinderbijslag gedekt dan bij hogere-inkomensgroepen: bij gezinnen met lage inkomens
dekt de kinderbijslag 42% van de kosten. Gezinnen met een inkomen op het sociaal minimum
raken als gevolg van de aanwezigheid van kinderen onder het bestaansminimum. 
Als gevolg van de in 1995 ingevoerde herziening van de kinderbijslagregeling zal het
dekkingspercentage voor de laagste inkomens verder afnemen naar 36%. Daar staat echter
tegenover dat gezinnen met lage inkomens via andere kindgerelateerde overheidsregelingen
gecompenseerd worden voor deze achteruitgang, namelijk via de kindertoelage in de
individuele huursubsidie, via extra bijstand voor eenoudergezinnen en via de tegemoetkoming
studiekosten (SCP/CBS 1998). 

Gezinnen met één of met meer kinderen

Iets meer dan 40% van de gezinnen met kinderen is een eenkindgezin; in 42% van de
gezinnen zijn er twee kinderen en in 18% drie of meer. Dat laatste percentage zal in het jaar
2000 zijn opgelopen tot 20 (CBS 1997). In autochtone gezinnen zijn er gemiddeld
1,8 kinderen per gezin; allochtone gezinnen hebben gemiddeld meer kinderen: Turkse
gezinnen gemiddeld 2,2, Marokkaanse 3,3 en Surinaamse 2,0.

Religieuze en niet-religieuze gezinnen

In de afgelopen decennia heeft zich in Nederland een proces van ontkerkelijking en secula-
risering voltrokken. Dat proces is in een tweetal SCP-studies uitvoerig gedocumenteerd
(Becker en Vink 1994; Becker et al. 1997). 
Het aandeel personen dat lid is van een kerkgenootschap nam tussen 1958 en 1995 af van
75% tot 40%. Bij elke nieuwe generatie ligt het tempo van ontkerkelijking hoger. Ontkerke-
lijking betekent overigens niet dat Nederlanders nergens meer in geloven: 26% van de
Nederlanders beschouwde zich in 1995 als niet-religieus, 17% daarentegen als zeer religieus.
Religiositeit komt meer voor onder ouderen (50+), meer onder vrouwen dan onder mannen,
en vooral onder lager opgeleiden. Niet-religieuzen zijn naar verhouding jong (50-), vaker man
en komen onder alle opleidingsniveaus voor.
In 1994 werd in het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland aan ouders met
kinderen onder de 21 jaar een vraag voorgelegd over de moeite die men doet om kinderen op
te voeden in het eigen geloof of in de eigen levensbeschouwing. Uit de antwoorden blijkt dat
overdracht van de eigen godsdienst of levensbeschouwing op de volgende generatie het meest
intensief is bij gereformeerden en bij aanhangers van overige kerkgenootschappen. Van de
buitenkerkelijken besteedt daarentegen meer dan de helft (56%) nauwelijks of nooit aandacht
aan de eigen levensbeschouwing; 24% doet dat met enige regelmaat en 20% soms. 
Rooms-katholieke ouders besteden in meerderheid incidenteel (41%) of regelmatig (38%)
aandacht aan de eigen godsdienst, terwijl 21% er geen aandacht aan besteedt; Nederlands
hervormden vormen hun kinderen in grote meerderheid wel in levensbeschouwelijk opzicht;
slechts 13% doet er niets aan.

De in Nederland woonachtige islamieten (in 1997 naar schatting tussen de 600.000 en
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700.000) zijn veel minder geseculariseerd. Ook onder de islamieten zijn er echter, net als
onder autochtone Nederlanders met een christelijke achtergrond, groeperingen met een meer
fundamentalistische, letterlijke interpretatie van de godsdienst naast groepen met een vrijere
interpretatie van het geloof, die niet alle geloofsregels als onwrikbaar zien en alle leefregels
als religieus geïnspireerd. De Nederlandse cultuur wordt door deze groepen binnen de islam
verschillend beoordeeld. 

Veel Nederlandse kinderen en jongeren krijgen van huis uit geen religieuze of levensbeschou-
welijke vorming meer mee. Een deel van de buitenkerkelijke ouders compenseert dat door hun
kinderen naar een confessionele school te sturen.

2.3 Ontwikkelingen in de opvoeding

2.3.1 Opvoeding in Nederlandse gezinnen

De meeste empirische gegevens over de opvoeding in gezinnen die de afgelopen twintig jaar
beschikbaar kwamen, zijn afkomstig uit onderzoek onder moeders en onder jongeren (Van der
Linden en Dijkman 1989; Ter Bogt en Van Praag 1992). 
Gegevens over de opvoedingssituatie zijn in dit type onderzoek eigenlijk een bijproduct. Het
beeld dat ze oproepen is positief; de grote meerderheid van de gezinnen lijkt een goede
opvoedingsomgeving te bieden, zowel in materieel als in immaterieel opzicht. Verreweg de
meeste jongeren hebben naar eigen zeggen een goede relatie met hun ouders. De generatie-
kloof die in de jaren zestig nog tussen ouders en kinderen bestond, lijkt te zijn verdwenen.
Gezinnen ontwikkelden zich van bevelshuishoudingen tot onderhandelingshuishoudingen (De
Swaan 1982).

Uit een tweetal recentelijk gepubliceerde onderzoeken waarin de opvoeding zelf centraal
stond, komt de Nederlandse opvoeding als 'gematigd modern' naar voren (Gerris et al. 1996;
Rispens et al. 1996). Ouders blijken in grote meerderheid opvoedingsdoelen te hanteren als
autonomie en sociaal gevoel en hebben veel aandacht voor een goede morele ontwikkeling.
Gehoorzaamheid en prestatiegerichtheid scoren onder het merendeel van de Nederlandse
ouders niet hoog als opvoedingsdoelen.
De meeste ouders uit de jaren negentig lijken, naar eigen zeggen, het midden te houden
tussen het autoritaire conformisme uit de jaren vijftig en de antiautoritaire laisser faire-
benadering van de jaren zestig jaren. Het is echter de vraag in hoeverre deze opvoedings-
doelen door ouders ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Uit onderzoek blijkt namelijk
ook dat de opvoeding voor een deel van de ouders niet zonder problemen is. Een aanzienlijk
deel van de ouders (30% à 40%) ervaart het opvoeden als een vorm van belasting, een kleiner
deel (10% à 15%) voelt zich beperkt als gevolg van hun ouderschap. De fase van de puberteit
wordt door een meerderheid van de ouders moeilijk gevonden.

Opvoedingsdoelen variëren duidelijk naar sociaal milieu. Hoe hoger de opleiding en het
inkomen, hoe meer ouders autonomie als opvoedingsdoel belangrijk vinden en hoe minder zij
kiezen voor meer conformistische doelen als gehoorzaamheid. In allochtone kring worden
vaak andere opvoedingswaarden gehanteerd.

Naast dit gemiddeld genomen vrij positieve beeld van de opvoeding staan cijfers uit de sfeer
van de hulpverlening over psychosociale problemen bij kinderen en van justitie over
problemen met gewelddadigheid en criminaliteit onder jongeren, die een heel ander beeld
laten zien. Dit zijn problemen die ten dele kunnen worden teruggevoerd op de opvoeding. De
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mate van toezicht op het kind, de affectieve band tussen ouders en kind en de kwaliteit van de
discipline worden als belangrijkste gezinsfactoren beschouwd bij het ontstaan van problemen
als voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit (Junger-Tas 1996). De structuur van het
gezin - in het bijzonder het feit of het een eenouder- of tweeoudergezin betreft - heeft een
indirecte en zwakkere invloed. Ook aanleg (geringe intelligentie) en gedrag (overactiviteit,
impulsiviteit) van het kind spelen een rol. 

2.3.2 Opvoeding in allochtone gezinnen

Over de opvoeding in de diverse allochtone groepen raakt geleidelijk aan steeds meer bekend.
Het beeld dat hierna wordt geschetst is globaal en generaliserend, en veronachtzaamt
verschillen die er binnen de groepen zelf bestaan. 
De opvoeding in allochtone kring kenmerkt zich door een grotere nadruk op gehoorzaamheid
en respect. Persoonlijke ontplooiing van het kind is als opvoedingsdoel minder belangrijk dan
passend sociaal gedrag. De opvoedingspraktijk is meer op disciplinering gericht, waarbij ook
fysieke straffen kunnen worden toegepast. Niet alleen de ouders, maar ook oudere broers,
zusters en familieleden zijn bij de opvoeding betrokken. Deze is bovendien meer seksespeci-
fiek dan in Nederland gebruikelijk is. Bij het aanbreken van de puberteit wordt de bewegings-
vrijheid van meisjes sterk ingeperkt. Zij worden geacht vroeg te trouwen en als maagd het
huwelijk in te gaan. Ook wordt van hen een substantiële bijdrage aan de huishouding en de
verzorging van jongere kinderen verwacht, desnoods ten koste van het schoolbezoek. Jongens
kunnen makkelijker weg van huis en brengen veel tijd door in de vriendenkring.

Bij creoolse en Antilliaanse groepen berust het gezag veel meer bij de moeder dan in het
patriarchale Turkse of Marokkaanse gezin, waar de vader het voor het zeggen heeft. Van de
kinderen wordt daar al vroeg enige zelfstandigheid verwacht. De opleiding van de moeder is
hoger dan in de Turkse en Marokkaanse gezinnen en de opleiding van meisjes wordt belang-
rijk gevonden.
De Surinaams-Hindoestaanse gezinnen lijken in bepaalde opzichten (huwelijk als ideaal voor
meisjes, belang van waarden en disciplinering in de opvoeding) meer op de Turkse en
Marokkaanse, maar in andere opzichten (jeugdige zwangerschap, grotere mondigheid) meer
op creoolse gezinnen.
De traditionele opvoedingsdoelen en -praktijken in Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse
kring staan vaak op gespannen voet met opvattingen en gedragingen die in een individualise-
rende en op zelfstandigheid en autonomie gerichte samenleving als de Nederlandse normaal
gevonden worden. 
Achterstanden in de cognitieve ontwikkeling van kinderen uit deze groepen zijn in belang-
rijke mate een gevolg van het feit dat er in allochtone gezinnen thuis geen Nederlands wordt
gesproken, en van de geringe kwaliteit van de informele instructie door de ouders. Een
zwakke sociaal-economische positie, een laag opleidingsniveau (waaronder ook analfabetis-
me) en andere ideeën over opvoeding spelen op de achtergrond een belangrijke rol.

Recentelijk verschenen onderzoeken naar de opvoeding in respectievelijk Marokkaanse en
Surinaams-creoolse gezinnen in Nederland laat overigens zien dat er duidelijk sprake is van
verandering, zowel in denkbeelden over opvoeding als in opvoedingspraktijken. Als gevolg
van deelname aan modern westers onderwijs en stijging van het opleidingsniveau bij jongere
generaties veranderen langzaam maar zeker ook de opvoedingspraktijken in allochtone gezin-
nen in de richting van in Nederland gebruikelijke patronen (Pels 1998; Distelbrink 1998). 

2.3.3 Opvoeding in relatie tot arbeid en inkomen
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Er wordt veel gespeculeerd over het effect van het werken door moeders op het functioneren
van hun kinderen. In onderzoek naar opvoeding in Nederland werden nauwelijks of geen
verschillen gevonden in kwaliteit van het ouderschap tussen werkende en niet-werkende
ouders. Eerder werd vastgesteld dat het vooral de mate van tevredenheid met of controle over
de situatie is die bepaalt of moeders beter of slechter functioneren als opvoeder (Knijn en
Verheijen 1988). Zowel het tegen de zin moeten werken als het niet kunnen werken terwijl
men dat wel wil, werkt negatief uit. Indien thuisblijven of werken positief gewaardeerd wordt,
dan heeft dat een positieve invloed op het functioneren van kinderen. 

Armoede heeft volgens buitenlands onderzoek een negatieve invloed op de opvoeding.
Werkloosheid van de vader leidt tot gezagsverlies en heeft negatieve gevolgen voor de school-
prestaties en emotionele stabiliteit van het kind. Ook in Nederlands onderzoek is vastgesteld
dat kinderen uit arme gezinnen op school slechter presteerden en meer probleemgedrag
ontwikkelden. Verbanden tussen armoede, schoolprestaties en probleemgedrag blijven bestaan
als rekening gehouden wordt met het opleidingsniveau van de moeder en het gezinstype
(Dekovic et al. 1997). 
Uit een analyse van het welzijn van kinderen uit arme gezinnen blijkt dat een minimum-
inkomen van de ouders met name gevolgen heeft voor de cultuurparticipatie en de deelname
aan recreatieve voorzieningen van kinderen (Hoff et al. 1997). Voor andere welzijnsindica-
toren, zoals sportbeoefening, zijn andere, niet-financiële kenmerken van het gezin van
evenveel of meer belang.

2.4 Ontwikkelingen in het buitenschoolse (educatieve) milieu

Scholen ondervinden niet alleen de invloed van veranderingen in de gezinnen, maar ook van
ontwikkelingen in het buitenschoolse educatieve milieu. Kinderen en jongeren doen ook
buiten de school en het gezin de nodige leerervaringen op. Soms bieden die buitenschoolse
ervaringen een ondersteuning voor of aanvulling op het onderwijs op school (bv. muziek of
sport). Buitenschoolse activiteiten kunnen het onderwijs overigens ook hinderen (televisie-
kijken, baantjes).
In andere gevallen moeten scholen nieuwe taken op zich nemen omdat kinderen buiten de
school niet meer die kennis en leerervaringen opdoen die zij daar voorheen wel verwierven
(bv. levensbeschouwelijke en morele vorming). Buitenschoolse activiteiten kunnen ook een
compensatiefunctie vervullen (bv. voorschoolse projecten voor kinderen uit achterstands-
groepen).

In deze paragraaf zullen enkele ontwikkelingen in het buitenschoolse educatieve milieu
worden geschetst. Daarbij is het goed een onderscheid te maken tussen informele (leer)activi-
teiten en formele, georganiseerde voorzieningen. Binnen die laatste categorie kan weer een
onderscheid worden gemaakt tussen voorzieningen met een privaat of commercieel karakter
enerzijds en gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten anderzijds.

Het voor- en buitenschoolse educatieve aanbod valt, anders dan het schoolse aanbod, niet
onder de leerplicht. Het gebruik ervan is in de regel vrijwillig en afhankelijk van beslissingen
van ouders of van scholen. Bij een aantal vormen van buitenschools aanbod kan deelname
zowel door ouders als door scholen worden gestimuleerd. Zo organiseren veel musea
bijvoorbeeld speciale activiteiten of cursussen ten behoeve van scholen, terwijl ook ouders hun
kinderen naar musea kunnen meenemen. Voor het merendeel van het voorschoolse en/of
buitenschoolse (educatieve) aanbod geldt echter dat het gebruik ervan uitsluitend op initiatief
van de ouders plaatsvindt.
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2.4.1 Diversiteit in het voor- en buitenschoolse (educatieve) aanbod

Het voor- en buitenschoolse educatieve milieu van scholen en gezinnen is zeer gevarieerd.
Hierna volgt een - niet uitputtend - overzicht (zie ook Bronneman-Helmers 1997).

Opvoedingsondersteuning

Scholen bieden niet alleen onderwijs, maar hebben ook een opvoedende taak. Over de vraag
hoever de school moet gaan in haar opvoedende taak bestaat overigens geen overeenstem-
ming. Niet alleen deskundigen verschillen hierover van mening, ook in het onderwijsveld zelf
wordt er verschillend over gedacht. 
Eisen, wensen en verwachtingen die ten aanzien van de opvoedende taak van de school
worden geformuleerd kunnen niet los gezien worden van veranderingen in de gezinnen en
van ontwikkelingen in het buitenschoolse milieu. De opvoeding in het gezin is soms niet
toereikend en buitenschoolse instanties schenken bij hun activiteiten niet altijd voldoende
aandacht aan normen, waarden en omgangsvormen. Indien de kwaliteit van de opvoeding
thuis en buitenshuis zou verbeteren, zou dit de pedagogische taak van de school kunnen
verlichten. Via opvoedingsondersteuning zou het buitenschoolse pedagogische klimaat
kunnen verbeteren. 

Onder opvoedingsondersteuning verstaat men die maatschappelijke activiteiten die specifiek
tot doel hebben de ontwikkeling van kinderen optimaal te doen verlopen. De activiteiten
richten zich doorgaans niet op het kind zelf, maar op de sociale omgeving van het kind; in de
eerste plaats op de ouders, maar ook op de kinderopvang of op andere voorzieningen in de
buurt.
De belangrijkste steun bij de opvoeding is informeel van aard en komt vanuit het sociale
netwerk van het gezin zelf: de familie, vrienden en buurtgenoten. Als gevolg van een aantal
van de eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen is het aantal mogelijkheden voor
directe en informele steun bij de opvoeding afgenomen.
Naast informele ondersteuning is er ook formele, georganiseerde ondersteuning vanuit de
private commerciële sector. Er is een omvangrijk aanbod aan tijdschriften, boeken en media-
programma's dat speciaal is gericht op gezinnen met jonge kinderen.
Een derde component is de formele ondersteuning via van overheidswege gesubsidieerde
instellingen en projecten ten behoeve van voorlichting, advisering en hulpverlening aan
ouders en kinderen. Bij de onder de jeugdgezondheidszorg vallende consultatiebureaus ligt
het accent weliswaar voornamelijk op lichamelijk onderzoek, voeding en verzorging, maar de
laatste jaren wordt ook steeds meer aandacht geschonken aan opvoedingsondersteuning,
bijvoorbeeld in de vorm van oudergespreksgroepen. Als gevolg van toenemende psychosociale
problemen bij kinderen en gezinnen krijgt de pedagogische dimensie in de gehele jeugd-
gezondheidszorg (ook bij de schoolartsen) steeds meer gewicht (Kousemaker 1996). 
Onder het regime van de jeugdhulpverlening valt een groot aantal voorzieningen en activitei-
ten, waarbij niet alleen sprake is van voorlichting en advies, maar ook van hulpverlening.
Voorlichting en advies geven de Opvoedtelefoon, Kindertelefoon, de Spel- en opvoedwinkel,
de speel-o-theken en de adviesbureaus voor jeugd en gezin. Daarnaast zijn er op lokaal
niveau tal van initiatieven en projecten in het kader van de preventie of ondersteuning, met
name gericht op zogenoemde risicogroepen (eenoudergezinnen, allochtone gezinnen,
gezinnen met een lage sociale positie).
Voor de (zeer) problematische gevallen zijn er de zogenoemde tussenvoorzieningen (medische
kleuterdagverblijven, dagcentra voor schoolgaande jeugd), de residentiële voorzieningen (o.a.
tehuizen voor opvoeding en verzorging, crisisopvang, gezinshuizen, internaten voor zeer
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intensieve behandeling) en de pleegzorg.

Het aanbod in de sfeer van de opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering is de
afgelopen jaren sterk uitgebreid. Er zijn veel nieuwe programma's en methodieken ontwik-
keld. In april 1998 zonden de ministeries van VWS, Justitie en OC&W de beleidsbrief Naar
een solide basis; over opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering naar de Tweede
Kamer, waarin wordt gepleit voor een grotere effectiviteit van de programma's, een beter
bereik van moeilijke groepen en meer samenwerking tussen verschillende programma's. De
activiteiten zouden ook meer gekoppeld moeten worden aan algemeen toegankelijke voor-
zieningen als consultatiebureaus, peuterspeelzalen en basisscholen. Er is volgens de beleids-
brief een strakke gemeentelijke regie vereist met een integrale aanpak op wijkniveau, een
uitbreiding van de capaciteit van voorschoolse voorzieningen, een gerichte training van
professionals en een grotere betrokkenheid van allochtonen (VWS et al. 1998). In het
Regeerakkoord 1998 zijn extra middelen voor dit doel opgenomen (Regeerakkoord 1998). 

Voor- en vroegschoolse projecten

Relatief nieuw zijn de zogenoemde voor- en vroegschoolse projecten. De motivatie voor deze
projecten ligt in de hardnekkige milieugebonden ongelijkheid van onderwijsresultaten.
Onderzoek toonde aan dat kinderen uit lagere sociale en allochtone milieus al bij aanvang van
de school een grote ontwikkelingsachterstand hebben, niet alleen op het gebied van de taal
maar ook op cognitief en motorisch gebied. Compensatieprogramma's op school blijken daar
weinig aan te kunnen veranderen. Daarom zijn er de afgelopen jaren tal van projecten
ontwikkeld om ontwikkelingsachterstanden eerder aan te pakken. De projecten richten zich
op de voorschoolse periode en op de eerste leerjaren van het basisonderwijs. Jonge kinderen
en moeders uit achterstandsgroepen (met name allochtone moeders) staan centraal. Doel van
de projecten is de opvoeder-kindrelatie te verbeteren en de ontwikkeling van het kind te
stimuleren.

Het volgende overzicht illustreert de veelheid aan projecten en activiteiten:
- Instapje: voor Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse opvoeders met een kind in de

leeftijd van 12 tot 24 maanden;
- Opstapje: tweejarig programma voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun moeders, gericht op

een goede start in het basisonderwijs;
- Op-stap opnieuw: voor kinderen van 4-6 jaar;
- Overstap: kinderen van 6 en 7 jaar uit de doelgroep van het onderwijsvoorrangsbeleid een

goede start geven bij het leren lezen;
- Stap door!: vervolg op Overstap voor de groepen 4 en 7 van de basisschool;
- Klimrek: tweejarig programma voor gezinnen die in een geïsoleerde positie verkeren;
- Spel aan huis: programma om de spelontwikkeling van kinderen van 1 tot 4 jaar te

stimuleren;
- Rugzak: programma voor niet-Nederlandstalige ouders van 4 tot 6-jarige kinderen,

aansluitend op het taalaanbod in de kleuterklas (Rotterdam);
- Stap in: experimenteel programma bedoeld om aanbod af te stemmen op vragen en

mogelijkheden van gezinnen (Emmen);

- KEM: kindercentra en meertaligheid, bestemd voor Turkse en Marokkaanse kinderen van
0 tot 4 jaar, hun ouders en de leidsters ter bevordering van het Nederlands en de
moedertaal;



40

- Kaleidoscoop: programma voor kinderen van 3 tot 6 jaar uit achterstandsgroepen,
werkend vanuit het principe van actief leren;

- Piramide: programma van het Cito voor kinderen van 3 tot 6 jaar in achterstandsgroepen;
- Speel: een programma om de pedagogische kwaliteit van de peuterspeelzaal te verhogen;
- Opvoeden: zo!: een videoprogramma voor ouders in achterstandssituaties met kinderen

van 3 tot 12 jaar;
- Stap rond: voor ouders in achterstandssituaties met kinderen van 0 tot 6 jaar;
- Boekenpret: een project voor gezinnen (kinderen van drie maanden tot en met 6 jaar en

hun ouders (met een laag opleidingsniveau) en kindercentra om het voorlezen aan
kleuters te bevorderen (Uitleg 1998).

Sommige projecten hebben een meer structurele inbedding gekregen (bv. in de zogenoemde
Voorschool in Amsterdam). In hoofdstuk 6 zal daar nader op worden ingegaan.

Kinderopvang

Scholen bieden niet alleen onderwijs, maar zorgen tijdens de schooluren ook voor opvang van
kinderen. De behoefte aan kinderopvang is de afgelopen decennia sterk toegenomen.
Aanvankelijk ging het vooral om opvang voor kinderen die nog niet naar school gaan (0 tot 4-
jarigen), maar in toenemende mate ontstaat ook behoefte aan opvang voor kinderen die naar
de basisschool of het voortgezet onderwijs gaan (4 tot 16-jarigen). Werktijden en schooltijden
lopen niet parallel. Werkende ouders ervaren problemen met de relatief late aanvangstijd (in
het basisonderwijs rond kwart voor negen), met de pauze tussen de middag (het overblijven)
met de uren na schooltijd, met de relatief lange schoolvakanties en met onverwachte vrije
schooldagen en uitval van lessen. De laatste jaren wordt er door ouders dan ook steeds meer
druk op scholen uitgeoefend om de openstellingstijden van de school te verruimen, opvang te
bieden buiten schooltijd en onverwachte vrije dagen of uren te voorkomen. Sommige scholen
spelen op de opvangbehoefte van ouders in door buiten de reguliere onderwijstijd allerlei
activiteiten te organiseren. 
Naarmate er meer kwalitatief goede en betaalbare buitenschoolse kinderopvang beschikbaar
komt, zal de druk op scholen om zelf activiteiten te organiseren minder groot zijn. Wel zal in
veel gevallen een beroep worden gedaan op de school om accommodatie te bieden voor
buitenschoolse opvangactiviteiten. 

Ook bij de kinderopvang is er, net als bij de opvoedingsondersteuning, sprake van zowel
informele als formele arrangementen; naast private zijn er ook gesubsidieerde voorzieningen.
Veel kinderen worden gedurende de afwezigheid van hun ouders informeel opgevangen door
familie, vrienden of buren. Daarnaast bestaat er een omvangrijk informeel circuit van
betaalde oppassen. Onder de deels van overheidswege bekostigde kinderopvang vallen zowel
de voorschoolse opvang (peuterspeelzalen, crèches, gastouderopvang) als de buitenschoolse
opvang (voor en na schooltijd en in schoolvakanties). 

De mogelijkheid tot overblijven (de zogenoemde tussenschoolse opvang) is geregeld in de
onderwijswetgeving. Scholen zijn verplicht gelegenheid te geven tot overblijven. Deze
voorziening, waarvoor de school verantwoordelijk is, wordt niet van overheidswege bekostigd.
Het overblijven wordt in de regel dan ook niet tot de kinderopvang gerekend.

Het aantal gesubsidieerde voorzieningen voor kinderopvang is de afgelopen jaren sterk
gegroeid: van 398 in 1988 tot 1.716 in 1995. Ook het aantal voorzieningen zonder subsidie
nam toe, zij het in mindere mate (van 262 in 1988 tot 480 in 1995) (Van Praag en Niphuis-
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Nell 1997).
Na de sterke uitbreiding van het aantal instellingen en plaatsen komt er ook in de kinder-
opvang steeds meer aandacht voor de pedagogische kwaliteit van de opvang (NIZW 1997).

Voorzieningen voor buitenschoolse opvang (bso) zijn nog maar in zeer beperkte mate
beschikbaar. In de komende jaren vindt een belangrijke uitbreiding plaats. Het aantal bso-
plaatsen zal tot 40.000 toenemen. Daarvoor zijn in het Regeerakkoord 1998 extra middelen
vrijgemaakt.
Om ervaring op te doen met buitenschoolse opvang voor jongeren van 12 tot 16 jaar zal het
komende schooljaar een aantal projecten tieneropvang van start gaan. 

Tijdens schoolvakanties zijn er eveneens georganiseerde educatieve activiteiten.
Zo bestaan er diverse commerciële reisorganisaties die zich toeleggen op het organiseren van
reizen of kampen voor jongeren tijdens de schoolvakanties. Een deel van hun aanbod is
(deels) educatief van aard (zeilkampen, taalcursussen in het buitenland, computerkampen
enz.).
In veel gemeenten worden in de vakantiemaanden speciale activiteiten voor jongeren (tot
circa 13 jaar) georganiseerd (speel-in of jeugdland). Ook het sociaal-cultureel werk organi-
seert vakantieactiviteiten voor jongeren. Deze activiteiten zijn vooral gericht op jongeren uit
kansarme milieus die zelf niet of weinig op vakantie (kunnen) gaan. Ten gevolge van
gemeentelijke bezuinigingen staan veel van dit soort activiteiten onder druk.
Sommige instellingen voor buitenschoolse opvang bieden ook tijdens een deel van de vakantie
opvang.

Opvoedingsondersteuning, voorschoolse projecten en kinderopvang zijn vooral bedoeld om
ouders te ondersteunen of te ontlasten. Er is daarnaast een breed scala aan buitenschoolse
voorzieningen en activiteiten in de sfeer van de sport, cultuur en vrijetijdsbesteding die een
aanvulling bieden, zowel op de opvoeding thuis als op het onderwijs op school. Indien
kinderen op grote schaal aan dit soort activiteiten zouden deelnemen, zou dat de school in
principe kunnen ontlasten. In hoofdstuk 6 zal echter worden vastgesteld dat de deelname aan
buitenschoolse activiteiten ongelijk verdeeld is. 

Sport

Nederland telt zeer veel sportverenigingen, -clubs en -scholen. Een belangrijk deel daarvan
richt zich ook of speciaal op de jeugd. 
De meeste kinderen beoefenen één of meer sporten, veelal als lid van een sportvereniging en
vaak ook in competitieverband. Voetbal, gymnastiek, tennis en paardrijden zijn de favoriete
sporten die in competitie- of trainingsverband worden beoefend; zwemmen wordt het meest
gedaan, zij het meestal niet als lid van een sportvereniging of in competitieverband.

Kunst en cultuur en informatie

Op het terrein van de kunst en cultuur is er een ruim aanbod aan gesubsidieerde instellingen
voor kinderen en jongeren: de instellingen voor kunstzinnige vorming. De belangrijkste zijn
de muziekscholen en de creativiteitscentra. Instellingen voor kunstzinnige vorming verzorgen
eigen cursussen, maar bieden ook programma's aan scholen aan.
Naast deze formele en door instellingen georganiseerde culturele vorming zijn er in de private
sfeer nog de muziek- en tekenlessen die door docenten op individuele basis worden gegeven.
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Ook musea en bibliotheken zijn instellingen met een educatief dan wel onderwijsondersteu-
nend karakter. Het merendeel van de musea organiseert incidenteel of structureel activiteiten
voor groepen uit het onderwijs, zowel binnen als buiten het museum. Het initiatief voor deel-
name aan deze vorm van buitenschoolse educatie ligt in dat geval bij de school.
Het meeste museumbezoek door kinderen en jongeren vindt echter niet op initiatief van de
school, maar samen met de ouders plaats. In 1995 bezocht ruim eenderde deel van de
kinderen van 6 tot 16 jaar met hun ouders een museum. Het museumbezoek door jongeren
neemt de laatste jaren wat af (De Haan 1997). 
De meeste kinderen zijn lid van de bibliotheek. In 1994 waren er 602 openbare bibliotheken,
waarbij ruim 2 miljoen jongeren onder de 18 jaar waren ingeschreven. 

Kerken

Kerken waren lange tijd van groot belang voor de socialisatie van de jeugd. Het kerkbezoek
door volwassenen is de afgelopen decennia echter sterk teruggelopen. Het belang van de
religieuze socialisatie is daarmee eveneens sterk afgenomen. Religieuze educatieve activitei-
ten voor jongeren (o.a. gespreksgroepen en bijbellessen) komen vooral nog voor in de
protestants-christelijke kerken, met name onder gereformeerden en in evangelische kring. 

Natuur en milieu

Sommige kinderen en jongeren voelen zich zeer betrokken bij en geïnteresseerd in natuur en
milieu.
Er is een tweetal jeugdbonden, één voor natuurstudie en één voor natuur en milieu. Deze
bonden organiseren lezingen, excursies en kampen voor jongeren. 
Kinderboerderijen vervullen een belangrijke functie bij de natuur- en milieu-educatie.

Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk

Er zijn verschillende soorten jeugdverenigingen en instellingen waarin jongeren een deel van
hun vrije tijd doorbrengen. Onder de noemer van het sociaal-cultureel werk opereren de club-
en buurthuizen en de instellingen voor jeugd- en jongerenwerk. Het algemene aanbod is de
afgelopen jaren sterk teruggelopen ten gunste van activiteiten voor specifieke doelgroepen.
Gemeentelijke welzijnsbudgetten en activiteiten voor jongeren zijn nu overwegend gericht op
groepen (ouders, kinderen, jongeren) in achterstandssituaties (Van der Pennen et al. 1995). 
Naast lokale voorzieningen zijn er ook jeugdverenigingen op landelijk niveau, zoals Scouting
Nederland.

Media

Onder het kopje 'media' vallen zowel de audiovisuele media (radio, tv) als de gedrukte media
(boeken, kranten, tijdschriften, jeugdbladen). De media, en de televisie in het bijzonder,
worden nogal eens in een kwaad daglicht gesteld; het vele kijken naar tv-programma's en de
toename van geweld op de televisie worden als een bedreiging voor de (educatieve) vorming
van de jeugd gezien. Het merendeel (52%) van de Nederlandse huishoudens beschikt volgens
een meting van NOS Kijk- en luisteronderzoek inmiddels over twee of meer tv-toestellen.
Het merendeel van het media-aanbod is niet-educatief van aard. Met uitzondering van de
informatieve programma's en van sommige jeugdprogramma's (Sesamstraat en Klokhuis) is
het televisieaanbod vooral gericht op drama (soaps), amusement en sport.
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Van de kinderen van 8-11 jaar leest volgens steekproefonderzoek 92% weleens een boek en
bezit 98% eigen boeken. Het lezen van kranten, tijdschriften (m.u.v. de jongerenbladen) en
boeken door jongeren in de leeftijdscategorie 12-19 jaar nam de afgelopen decennia sterk af;
de tijd die aan televisiekijken, video en luisteren naar muziek wordt besteed nam daarentegen
sterk toe. In 1995 besteedde de jeugd van 12 tot 20 jaar maar liefst 35% van haar vrije tijd aan
televisie, video of voorbespeelde muziekdragers (Knulst en Kraaykamp 1996). 

Informatie- en communicatietechnologie

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is in opmars, zowel in de gezinnen als op
de scholen. 
De aanwezigheid van computers in gezinnen is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Kinderen
krijgen steeds makkelijker toegang tot computers en tot het ongecontroleerde informatie-
aanbod waarin Internet voorziet. Van de Rotterdamse leerlingen (openbaar onderwijs) die in
1996 in groep 8 van de basisschool zaten, had naar eigen zeggen 69% thuis de beschikking
over een computer; 54% maakte daar ook regelmatig gebruik van (Exitonderzoek Rotterdam
1996). Uit een in juni 1998 gehouden onderzoek onder 3.000 Nederlandse huishoudens komt
naar voren dat er in 57% van alle huishoudens een personal computer aanwezig is. Vooral
gezinnen met kinderen hebben vaak een computer: van de gezinnen met kinderen onder de
14 jaar was maar liefst 76% in het bezit van een computer, bij gezinnen met oudere kinderen
was dat 67% (Van Dijk en De Haan 1998).
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie op scholen staat nog in de kinder-
schoenen. In het funderend onderwijs is op dit moment één, veelal verouderde, computer per
veertig leerlingen beschikbaar. Nederland loopt in dit opzicht ver achter bij andere Europese
landen. Beoogd wordt binnen enkele jaren de beschikbaarheid van de hardware te verbeteren
tot één op tien. Daarmee is een onderwijskundig verantwoorde implementatie van ICT echter
nog niet gerealiseerd. Geschikte Nederlandstalige educatieve software is nog maar in beperkte
mate voorhanden. Scholen lopen niet alleen achter als het gaat om de aanwezigheid van
moderne computerapparatuur, voorzien van kleurenscherm en cd-rom-speler, en van
gebruikersvriendelijke educatieve software, ook de leerkrachten zijn in de regel onvoldoende
geschoold om ICT in hun onderwijs te kunnen benutten. Zij reageren vaak nogal afhoudend
als het gaat om computer- en multimediagebruik. Veel leraren lijden aan apparatenangst; dat
hangt deels samen met hun sekse (overwegend vrouwen) en leeftijd (gemiddeld ouder dan
40 jaar).
In 1997 werd onder de titel Investeren in voorsprong een actieplan uitgebracht dat beoogde
binnen een termijn van enkele jaren een forse uitbreiding van ICT in het onderwijs te
realiseren (OC&W 1997b). Het kabinet-Kok II heeft in 1998 in het Regeerakkoord ruim een
miljard gulden gereserveerd voor ICT in het onderwijs. Definitieve voornemens zijn eind april
1999 neergelegd in het Uitwerkingsplan 'onderwijs on line; verbindingen naar de toekomst'
(OC&W 1999a).

2.4.2 Kenmerken van en ontwikkelingen in het buitenschoolse aanbod

Buitenschools (educatief) aanbod is voor kinderen en jongeren in het algemeen veel minder
toegankelijk dan het onderwijs op school dat gedurende de leerplichtperiode verplicht moet
worden gevolgd en kosteloos wordt verstrekt. Het buitenschoolse aanbod is veelal wel
georganiseerd in instellings- of verenigingsverband, maar in de regel minder gestructureerd
en doelgericht dan het onderwijs. De activiteiten hebben in veel gevallen een ongedwongen
karakter, brengen deelnemers met eenzelfde belangstelling en motivatie bij elkaar, maar
worden ook gekenmerkt door een zekere vrijblijvendheid. Anders dan in het leerplichtonder-
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wijs kunnen kinderen en jongeren er à la minute mee ophouden.
Aan buitenschools aanbod hangt ook een prijskaartje. Bij gesubsidieerde vormen van buiten-
schools aanbod liggen de kosten in het algemeen lager dan bij private of commerciële
activiteiten.

Het gebruik van voor- en buitenschools (educatief) aanbod dat op initiatief van gezinnen
plaatsvindt, is niet algemeen maar selectief. Bij activiteiten van culturele aard en bij kinder-
opvangvoorzieningen is er sprake van een duidelijke samenhang met het onderwijsniveau van
de ouders. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de deelname. Bij de voorschoolse
projecten ligt het accent daarentegen op kinderen (en moeders) uit achterstandsgroepen.
Aanbod in de sfeer van de jeugdgezondheidszorg en -hulpverlening richt zich deels op een
algemeen publiek (bv. consultatiebureaus) en deels op specifieke doelgroepen (kinderen en
gezinnen met problemen).
Sport, bibliotheken en televisie hebben het grootste bereik. Ook het computerbezit neemt sterk
toe.
Door het beperkte en selectieve bereik wordt het voor- en buitenschoolse aanbod niet zozeer
als alternatief voor het onderwijs op school gezien, als wel als aanvulling of complement. 

Aan de ene kant heeft het buitenschoolse educatieve aanbod aan betekenis ingeboet. Dat
gebeurde gedeeltelijk vanwege autonome ontwikkelingen (bv. afnemende betekenis van
morele vorming vanuit kerkelijke organisaties), en voor een deel als gevolg van lokale
bezuinigingen op sociaal-culturele voorzieningen. Aan de andere kant is er in reactie op
maatschappelijke ontwikkelingen en problemen ook veel nieuw gesubsidieerd buitenschools
aanbod bijgekomen, zoals de opvoedingsondersteuning en de voorschoolse projecten. In het
gesubsidieerde aanbod deed zich een verschuiving voor van algemene voorzieningen naar
voorzieningen voor kansarme gezinnen en kinderen met (potentiële) problemen. Veel van
deze doelgroepgerichte collectieve voorzieningen zijn overigens tijdelijk van karakter; het
gaat meestal om projecten en experimenten met een beperkte duur.

Voorzieningen die ouders ondersteunen of ontlasten - opvoedingsondersteuning, voorschoolse
projecten en kinderopvang - kunnen de druk op scholen in principe verminderen. Voorwaarde
is wel dat de voorzieningen en activiteiten effectief zijn, in de zin dat zij de opvoedings-
kwaliteit van gezinnen verbeteren en kinderen adequaat voorbereiden op de eisen die op
school worden gesteld. 

2.5 Ontwikkelingen in het overheidsbeleid ten aanzien van onderwijs en van scholen

2.5.1 Ontwikkelingen in het rijksbeleid

De rijksoverheid vormt de belangrijkste bron van nieuwe eisen en wensen. Eisen en wensen
vloeien gedeeltelijk voort uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid en
voor een deel ook uit bestuurlijke overwegingen. Ze richten zich zowel op het onderwijs als op
de scholen. De afgelopen vijftien jaar was sprake van een cumulatie aan nieuw beleid voor het
funderend onderwijs. Het beleid richtte zich met name op de volgende vier thema's:
-  de inhoud van het curriculum en de pedagogisch-didactische werkwijzen op school;
-  de opbrengsten van het onderwijs en de resultaten van scholen;
-  de voorzieningen in en rond de school; 
-  de betrokkenheid en invloed van ouders. 
Tegelijkertijd bepaalt de overheid in belangrijke mate de mogelijkheden die scholen hebben
om aan die eisen en wensen tegemoet te komen. Veranderingen in de materiële en personele
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toerusting van scholen en in de condities waaronder scholen moeten opereren, komen in het
volgende hoofdstuk aan de orde.

Eisen en wensen vanuit een (grond)wettelijk perspectief

Ten aanzien van het onderwijs zijn in artikel 23 van de Grondwet twee belangrijke grond-
rechten vastgelegd: enerzijds een sociaal grondrecht dat tot uitdrukking brengt dat burgers
recht hebben op goed onderwijs en dat de overheid daar zorg voor moet dragen, en anderzijds
een klassiek vrijheidsrecht, de zogenoemde vrijheid van onderwijs, dat neerkomt op een
begrenzing van de mogelijkheden van de overheid om de opvoedkundige inhoud van het
onderwijs te bepalen. 

Aan de vrijheid van onderwijs ligt de gedachte ten grondslag dat ouders de vrijheid toekomt
onderwijs voor hun kinderen te kiezen dat conformeert aan hun geloofs- of maatschappelijke
overtuiging. Inbreuken op die vrijheid van onderwijs moeten een wettelijke basis hebben. Dit
vrijheidsrecht manifesteerde zich lange tijd het duidelijkst bij de planning van scholen.
Verschillende levensbeschouwelijke groeperingen stichtten eigen, zogeheten bijzondere
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs; scholen die krachtens het grondwetsartikel op
eenzelfde wijze vanuit de staatskas moeten worden bekostigd als het openbaar onderwijs, dat
onderwijs biedt met eerbiediging van iedere godsdienst of levensovertuiging (de zogenoemde
financiële gelijkstelling).
Het vrijheidsrecht heeft ook betrekking op de inhoud van en de werkwijzen in het onderwijs.
Lange tijd waren van overheidswege geformuleerde kerndoelen en eindtermen taboe. Sinds
enkele jaren zijn er wel kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming, maar die zijn
globaal geformuleerd, opdat zij aan de diverse levensbeschouwelijke groeperingen de nodige
ruimte voor een eigen invulling bieden. Ook in hun werkwijze hebben scholen vanouds een
aanzienlijke autonomie, opdat het onderwijs in de benaderingswijze van kinderen zo goed
mogelijk kan aansluiten bij de opvoeding in het gezin. De laatste jaren bemoeit de overheid
zich echter steeds nadrukkelijker met de inhoud van en werkwijzen in het funderend
onderwijs.
De thematiek van de klassieke grondrechten zal allereerst terugkomen in hoofdstuk 4, waar de
van overheidswege gewenste veranderingen in de inhouden van en werkwijzen in het
onderwijs worden weergegeven en de opvattingen van ouders over de taak van de school aan
de orde komen. In hoofdstuk 7 komt de rol van de ouders in het onderwijs uitvoerig aan de
orde.

Ook onder de vlag van het sociale grondrecht werd de overheidstaak omvangrijker en de
bemoeienis met het onderwijs sterker. Het aantal van overheidswege bekostigde opleidingen is
de afgelopen decennia enorm toegenomen. Als gevolg van economische, technologische,
sociale en culturele ontwikkelingen werden opleidingseisen aan de bevolking steeds hoger.
Opleidingen werden algemener en breder van karakter en de gemiddelde opleidingsduur van
jongeren nam aanzienlijk toe (SCP 1998). De in veel onderzoek vastgestelde ongelijkheid in
het onderwijs is een belangrijk onderwerp van overheidszorg. Alle kinderen en jongeren
moeten gelijke kansen hebben, dat wil zeggen een opleidingsniveau kunnen bereiken dat past
bij hun aanleg en talenten, ongeacht sekse of sociale of culturele achtergrond. Het overheids-
beleid met betrekking tot de onderwijsresultaten en de feitelijke situatie op dit punt zullen in
hoofdstuk 5 uitvoerig aan bod komen.

Eisen en wensen vanuit een bestuurlijk perspectief
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In de bestuurlijke verhoudingen in het funderend onderwijs hebben zich de afgelopen
decennia eveneens belangrijke wijzigingen voorgedaan. 
De regelgeving in het onderwijs is van oudsher sterk centralistisch van aard, niet alleen als
gevolg van het in de Grondwet neergelegde principe van financiële gelijkstelling, maar ook
vanwege het constructieve, op vernieuwing gerichte onderwijsbeleid dat sinds het begin van
de jaren zeventig van overheidswege gevoerd werd. Een vernieuwingsbeleid dat destijds paste
bij de gedachte dat de samenleving in zekere mate maakbaar was. Die centralistische aanpak
leidde tot een overvloed van regelingen, circulaires en voorschriften. Medio jaren tachtig
ontstond daartegen groot verzet. Sindsdien is het overheidsbeleid gericht op deregulering
(vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen) en op autonomievergroting
(meer vrije beleidsruimte) voor scholen en instellingen.

Ook de overheidssturing zelf veranderde. Tot het midden van de jaren tachtig ging de
aandacht van de overheid vrijwel uitsluitend uit naar de input, de gebouwen, het personeel en
het materieel dat noodzakelijk is om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. In de loop
van de jaren tachtig raakt het denken over onderwijs in termen van output in zwang,
aanvankelijk vooral voor het hoger onderwijs, en na verloop van tijd ook voor het funderend
onderwijs. Bij een outputbenadering wordt veel meer gelet op de resultaten die scholen
behalen met de leerlingen: toegevoegde waarde, diploma's en rendement zijn belangrijke
graadmeters. Naarmate de overheid meer taken aan de scholen overdraagt, lijkt de belang-
stelling van overheidswege voor de opbrengsten van het onderwijs toe te nemen. Om die
opbrengsten te kunnen vaststellen, moeten de doelstellingen van het onderwijs helder om-
schreven zijn. De kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming zijn de laatste tijd
uitdrukkelijk onderwerp van politieke besluitvorming. Hiervoor werd al aangegeven dat de
overheid de laatste tijd evenmin aarzelt zich uit te spreken over het proces - de wenselijke
werkwijzen in het onderwijs: onderwijs op maat, studiehuis, zelfstandig leren.

Veranderende bestuurlijke verhoudingen brachten nieuwe eisen en wensen ten aanzien van de
scholen met zich mee. Scholen moeten meer opbrengstgericht gaan werken en in het openbaar
(aan overheid en ouders) verantwoording afleggen over hun werkwijze en resultaten. Het is de
bedoeling dat, nu de overheid wat terugtreedt, ouders meer zeggenschap krijgen over het
beleid van de school, via medezeggenschap, bestuursdeelname, betere informatie en een
klachtenregeling. In hoofdstuk 5 komen de nieuwe eisen en wensen ten aanzien van de onder-
wijsresultaten en schoolopbrengsten aan bod. Hoofdstuk 7 zal ingaan op beleid en praktijk
inzake invloed en zeggenschap van ouders. 

2.5.2 Ontwikkelingen in het gemeentelijke beleid

Gemeenten hadden tot voor enkele jaren betrekkelijk weinig zeggenschap over het onderwijs
en de scholen. Gemeenten droegen (en dragen nog steeds) wél verantwoordelijkheid voor het
openbaar onderwijs; daarvan vormen zij het bevoegd gezag. Ze houden zich vanouds even-
eens bezig met de leerplichtcontrole, het leerlingenvervoer, en sinds de jaren tachtig ook met
volwasseneneducatie (aanvankelijk alleen basiseducatie, later ook voortgezet algemeen
onderwijs voor volwassenen (vavo). Ook voor het welzijnsbeleid, kinderopvang en tal van
andere maatschappelijke voorzieningen, met name ten behoeve van achterstandsgroepen,
droegen gemeenten al langer beleidsverantwoordelijkheid. 
Sinds het midden van de jaren negentig zijn er diverse nieuwe, bovenschoolse taken op het
terrein van het onderwijs naar gemeenten gedecentraliseerd, zoals de huisvesting van scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs, het onderwijsachterstandenbeleid, het beleid rond de
allochtone levende talen en de schoolbegeleiding. De decentrale uitvoering van taken kreeg de
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afgelopen jaren extra impulsen vanuit de sociale vernieuwing (1989-1994) en het grote-
stedenbeleid (sinds 1994). Beide programma's brachten niet alleen een nieuwe financiële
impuls, maar richtten zich ook op het doorbreken van schotten tussen de verschillende
voorzieningen (ontkokering).
Lokale overheden proberen op dit moment op veel terreinen integraal beleid te voeren,
bijvoorbeeld preventief integratiebeleid (gestimuleerd vanuit Binnenlandse Zaken),
geïntegreerd veiligheidsbeleid (gestimuleerd door Justitie), integraal jeugdbeleid (VWS) en
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OC&W). Scholen zijn in deze beleidsprogram-
ma's een belangrijk aangrijpingspunt. Veel gemeenten stimuleren vormen van samenwerking
tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen (kinderopvang, opvoedingsondersteuning,
welzijn, sport, cultuur, bibliotheek, politie, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en
maatschappelijk werk). De diverse samenwerkingsinitiatieven verkeren overigens in veel
gevallen nog in een proeffase. Scholen zullen de komende jaren ongetwijfeld met nieuwe
eisen en wensen worden geconfronteerd.

2.5.3 Uiteenlopende overwegingen en invalshoeken

Eisen en wensen van de overheid worden vanuit zeer uiteenlopende overwegingen naar voren
gebracht. Maatschappelijke overwegingen, ideologische gezichtspunten, economische over-
wegingen en bestuurlijke visies vinden allemaal hun vertaling in de eisen en wensen die er
aan het onderwijs en aan de scholen worden gesteld. Op zichzelf zijn al die eisen en wensen
zeer goed verdedigbaar en legitiem. In combinatie met elkaar zijn ze soms echter onderling
tegenstrijdig. Dat maakt het voor scholen vrijwel onmogelijk om ze gelijktijdig te realiseren.
Bovendien worden de verschillende beleidswensen (bv. m.b.t exameneisen en kerndoelen, de
invloed van ouders, achterstandenbeleid, de pedagogisch-didactische aanpak, deregulering en
autonomie van scholen) veelal onafhankelijk van elkaar uitgewerkt en gepresenteerd. Daar
komt nog bij dat ook ons democratische politieke bestel onvermijdelijk met zich meebrengt
dat de politieke koers in de loop der tijd kan veranderen, hetgeen ook niet bijdraagt aan de
consistentie in het beleid. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zullen diverse voorbeelden van
tegenstrijdigheden en inconsistenties de revue passeren.

2.6 Conclusies

1. Diverse bronnen voor nieuwe eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van scholen

Nieuwe eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van het onderwijs en de scholen zijn in
hoge mate terug te voeren op een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: op
individualisering, secularisatie, immigratie, emancipatie, groeiende arbeidsmarktparticipatie
en nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Overigens rijst daarbij wel de vraag of het onderwijs en
de school die maatschappelijke ontwikkelingen zouden moeten volgen of dat zij er juist een
tegenwicht tegen zouden moeten bieden. Moet onderwijs bijvoorbeeld meegaan in de
individualiseringstrend door kinderen steeds meer onderwijs op maat te bieden en zelfstandig
te leren werken of moet er via sociale vorming op school en via allerlei buitenschoolse
activiteiten juist veel meer gewerkt worden aan sociale integratie, opdat de keerzijde van de
individualisering wordt tegengegaan?

Nieuwe eisen vloeien niet alleen voort uit algemene maatschappelijke veranderingen, maar
ook uit een aantal opmerkelijke ontwikkelingen in de gezinnen en in de opvoeding. Bij beide
deden zich de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen voor (zie punt 2). Ook in het
buitenschoolse milieu veranderde er veel. Een aantal buitenschoolse leermogelijkheden
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verdween, maar er kwamen ook veel nieuwe voorzieningen bij.

Veel maatschappelijke eisen en wensen worden door maatschappelijke bewegingen, zoals de
vrouwenbeweging of de milieubeweging, of door belangengroepen als consumenten- of
werkgeversorganisaties naar voren gebracht. Een deel van die wensen wordt door de overheid
vertaald in wettelijke eisen aan het onderwijs (bv. kerndoelen). Andere wensen worden niet in
regelgeving vastgelegd, maar wel in beleidsnota's onderschreven, waardoor ze in zekere zin
ook richtinggevend worden voor het onderwijs.

Maatschappelijke eisen, wensen en verwachtingen richten zich zowel op het onderwijs als op
de scholen. Overigens gaat het lang niet altijd om nieuwe eisen en wensen; soms wordt er van
het onderwijs of van de school een andere invulling of inzet verwacht. 

2. Uiteenlopende ontwikkelingen in gezinnen en opvoeding

Er heeft zich de afgelopen decennia een aantal belangrijke veranderingen voltrokken onder de
in Nederland woonachtige gezinnen.
- Het gezin met kinderen raakte in de afgelopen decennia in de minderheid; was begin

jaren zeventig in 57% van alle huishoudens sprake van een huishouden met kinderen, in
1995 gold dat nog maar voor 38% van de huishoudens.

- Er kwamen veel meer eenoudergezinnen; in 1994 was 10% van alle gezinnen met
kinderen een eenoudergezin.

- Er was een sterke toename van het aantal allochtone gezinnen. Bij Turken en Marok-
kanen zijn er naar verhouding weinig eenoudergezinnen en ongehuwde paren met
kinderen en is het kindertal naar verhouding hoog; onder Surinamers en Antillianen valt
juist het hoge percentage eenoudergezinnen op. 

- Het opleidingsniveau van ouders is sterk gestegen. In 1994 had 17% van de moeders en
27% van de vaders een opleiding op hbo- of universitair niveau; dat percentage is sinds-
dien nog verder toegenomen.

- Ook de arbeidsparticipatie door moeders is sterk toegenomen. In 1995 werkte 55% van de
moeders met kinderen onder de 4 jaar; de arbeidsdeelname van moeders met schoolgaan-
de kinderen ligt nog 6 procentpunten hoger.

- Qua inkomenssituatie zijn er grote verschillen tussen gezinnen. Bij paren met kinderen
heeft het eenverdienersgezin plaats gemaakt voor het anderhalfverdienersgezin. Bij
laagopgeleiden overheerst het mannelijke kostwinnersmodel nog steeds (50% à 60%) en
is het anderhalfverdienersmodel in de minderheid (20% à 30%). Eenoudergezinnen
hebben in het algemeen een ongunstige inkomenspositie; naar schatting driekwart van
deze gezinnen (vooral moedergezinnen) kan tot de sociale minima worden gerekend.

- Veel Nederlandse gezinnen zijn volledig geseculariseerd, hetgeen niet wil zeggen dat
ouders nergens meer in geloven. Een ruime minderheid van de buitenkerkelijken besteedt
naar eigen zeggen bij de opvoeding van de kinderen wel degelijk aandacht aan de eigen
levensbeschouwing. Onder islamieten is de secularisatie nog nauwelijks ingezet. 

In de opvoeding deden zich eveneens belangrijke ontwikkelingen voor.

- Nederlandse ouders blijken naar eigen zeggen in meerderheid opvoedingsdoelen te
hanteren als autonomie en sociaal gevoel en hebben veel aandacht voor een goede morele
ontwikkeling. Gehoorzaamheid en prestatiegerichtheid scoren onder het merendeel van
de Nederlandse ouders niet erg hoog. De meeste ouders lijken het midden te houden
tussen het autoritaire conformisme uit de jaren vijftig en de antiautoritaire laissez faire-
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benadering van de jaren zestig.
- Veel gezinnen ontwikkelden zich van bevelshuishoudingen tot onderhandelingshuishou-

dingen.
- Opvoedingsdoelen verschillen per sociaal milieu. Hoe hoger de opleiding van de ouders,

hoe belangrijker autonomie als opvoedingsdoel wordt gevonden; hoe lager de opleiding,
hoe meer er wordt gehecht aan aanpassing en gehoorzaamheid. 

- Voor een deel van de ouders verloopt de opvoeding naar eigen zeggen niet zonder
problemen; 30% à 40% ervaart het als een vorm van belasting, 10% à 15% voelt zich
beperkt als gevolg van het ouderschap. De fase van de puberteit wordt door een meerder-
heid van de ouders moeilijk gevonden.

- De opvoeding in allochtone gezinnen kenmerkt zich in het algemeen door een grotere
nadruk op gehoorzaamheid en respect. Persoonlijke ontplooiing van het kind wordt
minder belangrijk gevonden dan passend sociaal gedrag. De opvoedingspraktijk is meer
op disciplinering gericht, waarbij ook fysieke straffen wordt toegepast. Niet alleen ouders,
ook broers, zussen en familieleden bemoeien zich met de opvoeding. Voor meisjes gelden
andere opvoedingsdoelen dan voor jongens; vanaf de puberteit wordt hun bewegingsvrij-
heid sterk aan banden gelegd.

- Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de diverse allochtone groepen. Bij creoolse
en Antilliaanse gezinnen wordt van kinderen al vroeg enige zelfstandigheid verwacht. De
opvoedingsdoelen en -praktijken in Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse gezinnen
staan het verst af van de op zelfstandigheid en individuele ontwikkeling gerichte
Nederlandse opvoedingsstijl. 

- Onder jongere, in Nederland opgeleide generaties van allochtone herkomst is overigens
duidelijk sprake van verandering, zowel in denkbeelden over opvoeding als in de
opvoedingsstijl.

Vatten we vorengenoemde bevindingen samen, dan kunnen de volgende veranderingen ten
opzichte van de situatie enkele decennia terug worden vastgesteld.
- Er zijn aan de ene kant nu meer gezinnen waar de opvoeding naar eigen zeggen relatief

probleemloos verloopt, maar waar sprake is van problemen als gevolg van tijdsdruk. 
- Er zijn aan de andere kant ook meer gezinnen die vanuit hun maatschappelijke en

culturele achtergrond problemen hebben met de opvoeding en met de voorbereiding en
ondersteuning van hun kinderen bij het onderwijs. De belangrijkste problemen zijn een
laag opleidingsniveau (vaak analfabetisme), gebrekkige kennis van de Nederlandse taal,
een laag inkomen en krappe huisvestingssituatie, en een slecht inzicht in de eisen die de
Nederlandse samenleving in het algemeen en het onderwijsbestel in het bijzonder stellen.

- Er is in gezinssituaties een veel grotere diversiteit.
- De opvoedingspluriformiteit is aanzienlijk toegenomen.
Die pluriformiteit staat op gespannen voet met de neiging tot uniformering en standaardisatie
in het onderwijs.

3. Ontwikkelingen in het buitenschoolse voorzieningenaanbod

Buitenschoolse activiteiten zijn in het algemeen wel georganiseerd - in verenigings- of
instellingsverband -, maar meestal veel minder gestructureerd en doelgericht dan het onder-
wijs.
Buitenschoolse activiteiten die zich primair op kinderen en jongeren richten (sport, cultuur,
vrije tijd) hebben meestal een ongedwongen karakter en brengen deelnemers met eenzelfde
belangstelling en motivatie bij elkaar. Er is echter ook sprake van enige vrijblijvendheid;
kinderen kunnen er bij wijze van spreken à la minute mee ophouden. 
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Buitenschoolse voorzieningen die zich met name op ouders richten (kinderopvang,
opvoedingsondersteuning) zijn de laatste jaren sterk in opkomst. 
Buitenschoolse voorzieningen zijn bovendien, anders dan het leerplichtonderwijs, niet gratis.
Er hangt in het algemeen een flink prijskaartje aan. Bij gesubsidieerde voorzieningen zijn de
kosten overigens in de regel lager dan bij private en commerciële instellingen of activiteiten.

Aan de ene kant is er veel buitenschools aanbod verdwenen als gevolg van maatschappelijke
ontwikkelingen (secularisatie) of als gevolg van bezuinigingen op lokale voorzieningen
(sociaal-cultureel werk, jeugd- en jongeren werk). Aan de andere kant is er als antwoord op
maatschappelijke ontwikkelingen en problemen ook veel nieuw buitenschools aanbod
bijgekomen (kinderopvang, opvoedingsondersteuning, voorschoolse projecten). Ook het veelal
commerciële aanbod in de sfeer van de informatie- en communicatietechnologie en de media
nam sterk toe.
In het gesubsidieerde aanbod deed zich een verschuiving voor van algemene voorzieningen
naar voorzieningen voor kansarme gezinnen en kinderen met (potentiële) problemen. Veel
van deze op specifieke doelgroepen gerichte voorzieningen hebben overigens een tijdelijk
karakter; het gaat vaak om experimenten en projecten met een beperkte duur.

4. Overheden kanaliseren eisen, wensen en verwachtingen

Lang niet alle wensen en verwachtingen worden omgezet in nieuwe regelingen, voorzienin-
gen of activiteiten. Overheden filteren de talloze claims. Aanvankelijk was het uitsluitend de
rijksoverheid die maatschappelijke ontwikkelingen en problemen vertaalde in beleid en
regelgeving. Sinds het begin van de jaren negentig worden er ook vanuit gemeenten steeds
vaker wensen en vragen bij het onderwijs en de scholen neergelegd.

Het rijksbeleid richt zich in toenemende mate op de inhoud van het onderwijs en op de
werkwijze van scholen. Ook aan onderwijsresultaten en opbrengsten van scholen worden
steeds meer eisen gesteld. Gemeenten worden vanuit hun verantwoordelijkheid voor maat-
schappelijk welzijn ook steeds actiever, met name op het terrein van de buitenschoolse
voorzieningen voor kinderen, jongeren en hun ouders. De laatste jaren wordt er veel energie
gestoken in het verhogen van het integrale karakter van het beleid; veel gemeenten werken
aan een integraal en/of preventief sociaal beleid, integratiebeleid, jeugdbeleid en veiligheids-
beleid.

5. School en onderwijs worden in toenemende mate aangrijpingspunt voor eisen, wensen en
verwachtingen

De school vormt vaak het centrale aangrijpingspunt bij nieuwe eisen en wensen. Daar immers
gaan alle kinderen en jongeren, ongeacht hun herkomst, naar toe. Ook ouders zijn via de
school goed te bereiken. Onderwijs wordt vaak gezien als het middel bij uitstek om maat-
schappelijke problemen op te lossen.
Al die eisen en claims leggen een grote druk op scholen en op de daar werkzame docenten en
schoolleiders. De laatste jaren worden er vermoedelijk mede daarom steeds vaker klachten
over overbelasting geuit. De belasting zou de draagkracht van de school ver te boven gaan.
Scholen worden overigens niet in gelijke mate met nieuwe wensen en verwachtingen gecon-
fronteerd. Nieuwe wet- en regelgeving raakt de scholen allemaal; wensen en verwachtingen
van ouders of lokale overheden kunnen echter sterk verschillen. Van scholen in achterstands-
wijken wordt in het algemeen een bredere taakstelling verwacht dan van scholen in meer
welvarende randgemeenten.
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6. Eisen en wensen van de rijksoverheid en van de omgeving lopen niet altijd parallel

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten zich steeds meer richten op hun omge-
ving. De vaak exclusieve oriëntatie op regelgeving van de rijksoverheid neemt af. De omge-
ving van de school wordt steeds belangrijker. Er moet meer rekening worden gehouden met
ouders, met bovenschoolse besturen, met gemeenten en met concurrerende scholen. De eisen,
wensen en verwachtingen van de verschillende actoren lopen echter lang niet altijd parallel.
De wensen van ouders brengen scholen ertoe verschillende leerlingengroepen in afzonderlijke
locaties of aparte klassen op te vangen, terwijl het overheidsbeleid juist meer integratie van
diverse sociale groepen wenst. 
Concurrentieoverwegingen kunnen samenwerking in de weg staan, terwijl samenwerking van
overheidswege juist wenselijk wordt geacht. Scholen worden meer dan vroeger gedwongen
om keuzen te maken. 

7. Uiteenlopende overwegingen en tegenstrijdige eisen

Eisen en wensen vanuit de overheid komen vaak vanuit heel uiteenlopende gezichtspunten:
maatschappelijke, ideologische, economische of bestuurlijke. Inzichten en visies veranderen
ook in de loop der tijd. Bovendien worden verschillende beleidsonderwerpen - bijvoorbeeld
ten aanzien van kerndoelen, achterstandenbeleid, invloed van ouders, autonomie en deregu-
lering - veelal onafhankelijk van elkaar door verschillende afdelingen of directies uitgewerkt.
Dit leidt ertoe dat scholen regelmatig met inconsistente en soms ook tegenstrijdige eisen en
wensen worden geconfronteerd. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zullen diverse voorbeelden
de revue passeren.



52



53

3  Toerusting van en condities voor scholen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de toerusting
van scholen en in de condities waaronder scholen moeten werken. Deze bepalen immers in
belangrijke mate de mogelijkheden van de school om aan de vele eisen, wensen en verwach-
tingen tegemoet te komen. 
Bij toerusting gaat het om de omvang en de kwaliteit van de personele en materiële voor-
zieningen waarover de school kan beschikken: de schoolleiding, de docenten, huisvesting en
de leermiddelen. Condities verwijzen naar de voorwaarden waaronder scholen moeten
opereren, bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om op de arbeidsmarkt goede leerkrachten aan te
kunnen trekken, naar de concurrentiepositie van de school, naar veranderingen in de leerlin-
genpopulatie of naar gevolgen van verschillende vormen van schaalvergroting. 
De toerusting van scholen wordt in belangrijke mate bepaald door de rijksoverheid. Voor
condities geldt dat veel minder. 

Het hoofdstuk zal aanvangen met een korte schets van enkele relevante maatschappelijke
veranderingen. Het gaat voor een deel om dezelfde ontwikkelingen die verantwoordelijk
waren voor de in het vorige hoofdstuk beschreven nieuwe eisen en wensen. Zo leidde de
komst van allochtone leerlingen niet alleen tot nieuwe eisen aan het onderwijs, hun spreiding
over buurten en over de scholen in een buurt beïnvloedt ook de concurrentiepositie van de
verschillende scholen. 
Vervolgens zal aandacht worden geschonken aan enkele ontwikkelingen in de toerusting van
scholen, namelijk de personele en materiële situatie van basisscholen en scholen voor voort-
gezet onderwijs. Daarna komen enige veranderingen in de condities waaronder scholen
moeten opereren aan de orde. 

3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

De ontwikkelingen die hier in het kort zullen worden geduid, kwamen eerder uitvoeriger aan
de orde in het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 en in Processen van schaalvergroting in het
onderwijs; een tussenstand (SCP 1998; Boef-van der Meulen et al. 1995). 

Demografie

De ontwikkeling van het aantal kinderen in de leeftijdsgroepen van respectievelijk het basis-
onderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (13-18 jaar) is voor scholen zeer belangrijk.
Het aantal leerlingen wordt er in belangrijke mate door bepaald. De omvang van de leeftijds-
groep voor het basisonderwijs nam tussen 1975 en 1990 met zo'n 20% af; het voortgezet
onderwijs kreeg vanaf het begin van de jaren tachtig met deze demografische krimp te maken.
Sinds 1990 neemt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd weer toe; een groei die onlangs
ook het voortgezet onderwijs heeft bereikt. De demografische ontwikkeling werkt onder meer
door in de behoefte aan onderwijzend personeel, in de behoefte aan schoollokalen, in de
overheidsuitgaven en in de schoolgrootte. In het basisonderwijs werden de scholen in de jaren
tachtig steeds kleiner en duurder. De schaalvergrotingsoperatie Toerusting en bereikbaarheid
moest aan die ontwikkeling een einde maken; een operatie die, naar achteraf zou blijken, juist
werd ingezet op het moment dat het kindertal weer ging toenemen.
Dalende leerlingenaantallen brachten ook een verminderde vraag naar onderwijzend
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personeel met zich mee. Dat heeft - in combinatie met de in het onderwijs gebruikelijke last
in, first out-praktijk - tot een sterke vergrijzing van het zittende personeel geleid.

Op 6% van de Nederlandse basisscholen is meer dan de helft van de leerlingen allochtoon; in
de vier grote steden heeft 41% van de scholen meer dan 60% allochtone leerlingen. De
concentratieschool of zwarte school komt vooral voor in de grote steden. In Amsterdam en
Rotterdam heeft één op de drie scholen zelfs meer dan 75% allochtone leerlingen. In gemeen-
ten met minder dan 100.000 inwoners is de zwarte school een zeldzaamheid. Zwarte scholen
verkeren door hun etnisch eenzijdige samenstelling in een ongunstige concurrentiepositie.
Veel Nederlandse ouders en leerlingen mijden de zwarte school, waardoor de concentratie van
allochtone leerlingen nog verder toeneemt. Ook leerkrachten verkiezen vaak een baan op een
witte school. 

Economie

Economische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een sterk stempel gedrukt op het
onderwijs. In de eerste plaats via bezuinigingen op de overheidsuitgaven, in de tweede plaats
via het overheidsbeleid, dat zich richtte op kostenbeheersing en doelmatigheidsvergroting. De
bezuinigingen richtten zich overigens het sterkst op het hoger onderwijs, met name op het
wetenschappelijk onderwijs. In het basisonderwijs namen de overheidsuitgaven per leerling
tussen 1975 en 1995 toe (onder andere vanwege de promotie van het kleuteronderwijs tot
basisonderwijs), in het voortgezet onderwijs bleven ze nagenoeg gelijk (in constante prijzen
van 1990) (SCP 1998). 

In het begin van de jaren tachtig werden de lerarensalarissen bevroren en werd het begin-
salaris van jonge leerkrachten verlaagd. Dat leidde ertoe dat leerkrachten in de jaren tachtig,
vergeleken met de marktsector, een flinke salarisachterstand opliepen. In de jaren negentig
werd de achterstelling voor jonge leerkrachten weer gedeeltelijk teruggedraaid. De achter-
stand in termen van uurlonen is eind jaren negentig, in vergelijking tot de marktsector,
beperkt; dit als gevolg van diverse vormen van arbeidstijdverkorting in het onderwijs.
Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs zouden bij een overstap naar de marktsector
ongeveer hetzelfde (basisonderwijs) verdienen als in het onderwijs of iets minder (voortgezet
onderwijs -3%) (Herweijer 1999). 

Bezuinigingen richtten zich in de jaren tachtig niet alleen op het personeel, ook op de mate-
riële voorzieningen voor scholen werd gekort. Zo kunnen leermiddelen in het basisonderwijs
maar eenmaal per tien jaar worden vervangen door nieuwe modernere lesmethodes. Ook voor
onderhoud van scholen is de bekostiging van overheidswege uitermate sober. In het Regeer-
akkoord dat ten grondslag ligt aan het kabinet-Kok II zijn extra middelen uitgetrokken om
achterstanden in de materiële sfeer enigszins weg te werken (Regeerakkoord 1998).

Doelmatigheidsverhoging en kostenbeheersing waren andere manieren om de overheids-
uitgaven voor onderwijs te beperken. In de jaren negentig werden het basis-, speciaal en
voortgezet onderwijs onderworpen aan diverse vormen van schaalvergroting: de operatie
Toerusting en bereikbaarheid (basisonderwijs), de operatie Weer samen naar school (basis-
en speciaal onderwijs) en de operatie Scholengemeenschapsvorming (voortgezet onderwijs).
De groei van het aantal verwijzingen naar het veel duurdere speciaal onderwijs werd aan
banden gelegd. Kinderen met leer- en opvoedingsproblemen moeten sinds 1997 zoveel
mogelijk in het gewone basisonderwijs worden opgevangen. Basisscholen krijgen daarvoor
ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs. 
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In het voortgezet onderwijs zal de komende jaren eenzelfde lijn worden gevolgd. Ook daar is
het beleid gericht op een beperking van het percentage leerlingen in afzonderlijke speciale
scholen. Het is de bedoeling dat leerlingen met problemen in het reguliere onderwijs (vbo en
mavo) extra steun krijgen: het zogenoemde leerwegondersteunend onderwijs. 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De relatieve aantrekkingskracht van het leraarsberoep is de afgelopen decennia sterk afgeno-
men. De status van het leraarsberoep is in de loop der jaren sterk verminderd. Andere
beroepsmogelijkheden voor hoger opgeleiden namen sterk toe. Bovendien zijn de arbeids-
omstandigheden, vergeleken met die in de ons omringende landen zwaar: het grote aantal
lesuren, de geringe ondersteuning, en de grote klassen resulteren in een hoge werkdruk. Het
voert in dit kader te ver om alle achterliggende oorzaken van deze afnemende aantrekkings-
kracht van het leraarsberoep in kaart te brengen. De oorzaken zijn divers en liggen zowel in
de omgeving van het onderwijs (grotere aantrekkingskracht van de marktsector, kritische
opstelling van ouders, beeldvorming in de media), in de houding en opstelling van leerkrach-
ten en van hun organisaties (een cultuur van klagen) als in het overheidsbeleid (bezuinigin-
gen, schaalvergroting, opeenvolgende onderwijsvernieuwingen).

De arbeidsmarkt voor leerkrachten is erg conjunctuurgevoelig. Bij dalende leerlingenaantal-
len en een teruglopende werkgelegenheid in het basisonderwijs neemt de belangstelling voor
het beroep en de opleiding van onderwijsgevende af; bij een toenemende vraag gebeurt in de
regel het omgekeerde. De instroom in de pedagogische academies voor het basisonderwijs
(pabo) nam na een indringende wervingscampagne tussen 1995 en 1997 inderdaad met 13%
toe. Bij de instroom in tweedegraads opleidingen (nieuwe lerarenopleidingen op hbo-niveau)
en eerstegraads opleidingen (universitaire lerarenopleidingen) voor het voortgezet onderwijs
is een dergelijke kentering echter niet waarneembaar: de instroom in tweedegraads opleidin-
gen nam tussen 1992 en 1997 met 33% af, die in eerstegraads opleidingen met maar liefst
52%, dit ondanks duidelijke signalen over dreigende tekorten aan docenten in het voortgezet
onderwijs (TK 1998/1999). 

Overschotten of tekorten aan onderwijsgevenden waren lange tijd regionaal bepaald. Tekorten
deden zich tot voor kort vooral in de grote steden in de Randstad voor; de vraag naar docenten
is daar niet alleen groter, het werk is daar in het algemeen ook zwaarder vanwege de aard van
de leerlingenpopulatie (concentratie van kinderen uit achterstandsmilieus ). Geleidelijk aan
ontstaan er echter ook tekorten buiten de Randstad.
In het voortgezet onderwijs zijn overschotten en tekorten aan docenten sterk gekoppeld aan
bepaalde vakken. De mogelijkheden om met een bepaalde opleiding buiten het onderwijs werk
te vinden zijn hier eveneens van belang. Zo zijn er momenteel met name tekorten aan
docenten voor vakken als economie, wiskunde en natuurkunde. Voor docenten in deze vakken
zijn er voldoende en aantrekkelijke alternatieven op de arbeidsmarkt. De vraag naar docenten
voor bepaalde vakken hangt overigens niet alleen af van alternatieven op de arbeidsmarkt,
maar ook van school- en vakkenkeuzen die ouders en jongeren maken. De afgelopen jaren
was er bijvoorbeeld sprake van een toenemende belangstelling voor gymnasiale opleidingen.
Veel leerlingen kiezen voor categorale gymnasia of voor smalle havo/vwo-scholengemeen-
schappen. Brede scholengemeenschappen zonder gymnasiale afdeling willen deze relatief
goed presterende leerlingen ook kunnen aantrekken en beginnen daarom vaak met een eigen
gymnasiumafdeling. Het geringe aantal studenten in de klassieke talen is echter volstrekt
onvoldoende om aan de groeiende vraag naar docenten in deze vakken te voldoen. 
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Het beleid van de opleidingsinstituten voor leraren speelt ook een rol. De nieuwe leraren-
opleidingen voor het voortgezet onderwijs (hbo) hebben in het verleden zogenoemde vrije
studierichtingen in het leven geroepen om op die wijze, ondanks de dalende studentenaantal-
len, toch te kunnen blijven voortbestaan. Die vrije studierichtingen geven in het algemeen
geen lesbevoegdheid, maar leiden op voor allerlei andere functies. De opleidingsinstituten
trokken daardoor steeds meer studenten die eigenlijk niet voor het leraarsberoep kozen. Het
merendeel van de toch al schaarse afgestudeerden van deze opleidingen komt dan ook niet in
het onderwijs terecht. 

Ontwikkelingen in de bestuurlijke verhoudingen

De bestuurlijke verhoudingen in de onderwijssector zijn sinds het midden van de jaren tachtig
ingrijpend gewijzigd. De volgende drie ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor de
scholen:
- deregulering en schaalvergroting; 
- meer autonomie, maar ook publieke verantwoording;
- decentralisatie van een aantal bovenschoolse taken naar gemeenten.

In de jaren tachtig werden in het hoger onderwijs de eerste stappen gezet om te komen tot
minder overheidsregels en meer autonomie voor de instellingen; dat proces kreeg begin jaren
negentig een vervolg in het funderend onderwijs. Om een grotere eigen beleidsruimte op
financieel en personeel gebied ook daadwerkelijk te kunnen benutten, is echter een zeker
draagvlak nodig. In het basis- en voortgezet onderwijs zijn daarom begin jaren negentig
schaalvergrotingsoperaties in gang gezet. Het aantal scholen nam af en hun omvang nam toe. 
In het basisonderwijs bleven in verband met de bereikbaarheid in de landelijke gebieden
echter veel kleine scholen bestaan. De gemiddelde omvang van basisscholen is dan ook te
gering (gemiddeld ruim 200 leerlingen) om zelfstandig te kunnen opereren. Hoewel de
schaalvergrotingsoperatie in het voortgezet onderwijs veel ingrijpender was, zijn ook daar de
meeste scholen nog te klein om een eigen personeelsbeleid te kunnen voeren en financiële
risico's te kunnen dragen (bv. wachtgeld). 
Het beleid is nu gericht op bestuurlijke schaalvergroting, een proces waarbij meerdere
(tenminste tien) basisscholen onder eenzelfde bestuur gaan vallen. Bestuurlijke schaalver-
groting kan echter - anders dan institutionele schaalvergroting - door de overheid niet worden
afgedwongen. Financiële premies moeten het voor de schoolbesturen aantrekkelijk maken om
samen te gaan. 
Als gevolg van het proces van bestuurlijke schaalvergroting en krachtenbundeling komen
afzonderlijke scholen wel verder af te staan van hun bestuur. 

Bij Weer samen naar school is een andere vorm van schaalvergroting aan de orde. Op
regionaal niveau zijn het basisonderwijs en delen van het speciaal onderwijs (iobk, lom en
mlk) inmiddels onder een bestuurlijke paraplu geplaatst: het regionaal samenwerkingsverband
Weer samen naar school, waarin schoolbesturen van het basis- en het speciaal onderwijs
vertegenwoordigd zijn. Zo'n samenwerkingsverband beslist over de inzet van middelen voor
kinderen met individuele leerproblemen. Basisscholen hebben sinds kort minder mogelijk-
heden om kinderen met leer- en opvoedingsproblemen naar het speciaal onderwijs te
verwijzen.

Tegenover een grotere eigen beleidsruimte staat de plicht voor scholen om regelmatig in het
openbaar verantwoording af te leggen over hun doelstellingen, werkwijze en resultaten.
Scholen moeten in dit verband onder andere een schoolgids uitbrengen waarin zij ouders
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inzicht bieden in hun werkwijze en de opbrengsten van hun onderwijs. Ook landelijke en
regionale bladen publiceren sinds kort allerlei resultaatgegevens van scholen. De Inspectie
van het onderwijs is in 1998 gestart met het publiceren van resultaatgegevens van scholen
voor voortgezet onderwijs (de zogenoemde kwaliteitskaarten). 
De concurrentiepositie van scholen kan door deze openbare en vergelijkbare informatie over
resultaten veranderen. Om onterechte vergelijkingen en onbedoelde effecten te vermijden
worden de resultaatgegevens van scholen voor voortgezet onderwijs door de inspectie voor-
zien van een correctie voor de aard van de leerlingenpopulatie. De resultaten van scholen met
een 'moeilijke' leerlingenpopulatie, afkomstig uit achterstandsgroepen, worden daardoor
enigszins opgewaardeerd. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst resultaten te gaan
afzetten tegen de aanvangssituatie van de leerlingen (geïndiceerd via het advies van de basis-
school of het resultaat van de Cito-eindtoets), omdat alleen dan een inzicht ontstaat in de
toegevoegde waarde die de school heeft geleverd. Overigens ontstaat ook bij correctie voor de
aanvangssituatie hooguit een indicatie van de toegevoegde waarde door de school; de inspan-
ningen van de leerlingen zelf (maken van huiswerk), van hun ouders (steun bij huiswerk) en
van vrienden en klasgenoten tijdens de schoolperiode blijven buiten beeld. 

Een derde verandering in de bestuurlijke verhoudingen is eveneens in het begin van de jaren
negentig in gang gezet. Sinds kort (1997 en 1998) zijn gemeenten belast met de verantwoor-
delijkheid voor een aantal bovenschoolse taken:
-  onderwijsachterstandenbeleid;
-  onderwijs in allochtone levende talen (oalt);
-  huisvesting van scholen voor basis- , speciaal en voortgezet onderwijs;
-  schoolbegeleidingsdiensten.

De overdracht van taken van de rijksoverheid naar gemeenten plaatst scholen in een nieuwe
positie. Gemeenten kunnen overigens verschillende taakopvattingen hanteren: ze kunnen
inhoudelijk sturend optreden, ze kunnen een regierol vervullen, maar kunnen zich ook
beperken tot een procedurele aanpak om de extra middelen te verdelen. 
In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid zal de komende jaren vaker een koppeling
worden gelegd tussen onderwijs en activiteiten uit andere beleidsterreinen, zoals welzijn,
kinderopvang of jeugdhulpverlening. In veel gemeenten wordt bevorderd dat scholen meer
gaan samenwerken met andere instanties voor jongeren. Ook in het kader van andere lokale
beleidsdossiers, bijvoorbeeld integraal jeugdbeleid of preventief veiligheidsbeleid, zullen
scholen mogelijk een deel van hun pas verworven autonomie weer moeten inleveren.

3.2 Ontwikkelingen in de toerusting van en condities voor basisscholen

3.2.1 Ontwikkelingen in het scholenaanbod

Het scholenaanbod in het basisonderwijs is de afgelopen decennia in een aantal opzichten
veranderd. Het aantal scholen nam af en de resterende scholen werden groter. Het aantal
scholen zegt iets over de bereikbaarheid van scholen; de schoolgrootte is onder meer van
belang in verband met de mogelijkheid van scholen om zelfstandig beleid te voeren. De
verhouding tussen openbare en bijzondere scholen is eveneens relevant. Openbaar onderwijs
geldt als een voor iedereen toegankelijke basisvoorziening; bijzondere scholen kunnen leer-
lingen weigeren, bijvoorbeeld indien ouders de grondslag van de school niet onderschrijven of
in geval van ruimtetekort. 
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Aantal scholen

De belangrijkste ontwikkelingen in het scholenaanbod sinds 1975 zijn de samenvoeging van
kleuterscholen en lagere scholen tot basisscholen (in 1985) en de schaalvergrotingsoperatie in
het basisonderwijs, die onder de naam Toerusting en bereikbaarheid in de periode 1991-1996
plaatsvond. Als gevolg van beide ontwikkelingen ontwikkelde het aantal scholen zich als
volgt: in 1975 waren er 7.568 kleuterscholen en 8.668 lagere scholen; in 1985 ontstonden
hieruit 8.401 basisscholen en na de fusieoperatie zijn er in 1997 nog 7.099 basisscholen over.
Daarnaast worden 141 voormalige basisscholen, die vanwege hun omvang te klein zijn om als
zelfstandige school te kunnen voortbestaan, als nevenvestiging in stand gehouden (OC&W
1998b).

Schoolgrootte en bereikbaarheid

De gemiddelde schoolgrootte is een resultante van de ontwikkeling van het aantal leerlingen
en van het aantal scholen. Vanaf het midden van de jaren zeventig nam het aantal leerlingen
in het basisonderwijs (vóór 1985 kleuter- en lager onderwijs) sterk af: met 27% tussen 1975
en 1990. Vanaf het begin van de jaren negentig is er echter weer sprake van een toename van
het aantal leerlingen: ruim 8% tussen 1991 en 1997 (OC&W 1998b). 
Door de samenvoeging van het kleuter- en lager onderwijs tot basisonderwijs nam het gemid-
delde aantal leerlingen per school weliswaar toe (van 104 in 1980 tot 170 in 1990), maar
omdat het aantal kinderen in die periode zo sterk terugliep, was er feitelijk sprake van een
forse schaalverkleining (Blank et al. 1990). Als gevolg van de schaalvergrotingsoperatie
Toerusting en bereikbaarheid, die aan dat proces van schaalverkleining (en kostenstijging)
een einde moest maken, nam het aantal scholen tussen 1991 en 1997 met 1.321 af. Fusies
tussen basisscholen vonden vooral plaats in stedelijke gebieden waar de scholendichtheid
voorheen het grootst was. Door de reductie van het aantal scholen en de groei van het aantal
leerlingen nam de gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs weer toe: van 171 in 1990
tot 210 leerlingen in 1997 (CBS 1998). 

Groepsgrootte

Grotere scholen hebben vaak grotere groepen. Zo lag in het schooljaar 1994/'95 de gemid-
delde groepsgrootte in basisscholen met minder dan 100 leerlingen op 18,4, terwijl scholen
met meer dan 200 leerlingen gemiddeld 27,7 per groep hadden (commissie-Van Eijndhoven
1996). In grote scholen (> 200 leerlingen) telde de grootste groep in 1994 gemiddeld 12 leer-
lingen meer dan in kleine scholen (respectievelijk 34,3 en 22,4 leerlingen). In stedelijke
gebieden hebben scholen na de fusies hun leegstaande schoollokalen afgestoten; door de toe-
nemende leerlingenaantallen kampen veel basisscholen nu echter met ruimtegebrek. 
In 1997 is onder het motto 'groepsgrootte en kwaliteit' een eerste begin gemaakt met de ver-
kleining van de groepsgrootte in de onderbouw van het basisonderwijs (de groepen 1 t/m 4).
Daardoor is het gemiddelde aantal kinderen per groep in de onderbouw met 0,8 gedaald; het
gemiddelde aantal kinderen in de bovenbouw nam tussen 1994 en 1997 echter licht toe
(+0,1) (Inspectie 1998a). De komende jaren zal de groepsgrootteverkleining in de onderbouw
van het basisonderwijs doorgaan tot een gemiddelde groepsomvang van 20 leerlingen.
Aanvullende huisvesting moet de nodige ruimte bieden.
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Openbare en bijzondere basisscholen

Het Nederlandse onderwijsbestel kent naast openbaar onderwijs, dat van overheidswege (door
of namens de gemeente) wordt bestuurd, bijzonder onderwijs, dat wil zeggen scholen die door
particuliere rechtspersonen in stand worden gehouden. Binnen het bijzonder onderwijs zijn er
verschillende - levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische - richtingen. 
Ondanks het proces van secularisatie en ontzuiling dat zich de afgelopen decennia in de
Nederlandse samenleving heeft voltrokken, is de verdeling van scholen naar openbaar en
bijzonder en binnen die laatste naar 'richting' of denominatie goeddeels hetzelfde gebleven
(Becker et al. 1997; Dijkstra et al. 1997). Het percentage confessionele scholen (rooms-
katholiek en protestants-christelijk) nam iets af (van 65% in 1975 tot 60% in 1997), het
percentage overig bijzondere scholen - waaronder veel zogenoemde traditionele vernieuwings-
scholen (dalton, jenaplan, montessori, vrije school) en ook enkele nieuwe richtingen
(islamitische scholen, hindoestaanse scholen) vallen - nam toe van 2% in 1975 tot 8% in 1997
(CBS 1998). Scholen die een overwegend niet-klassikale, meer op de individuele leerling
gerichte aanpak hanteren, zijn overigens niet alleen in het algemeen bijzonder onderwijs te
vinden. Dergelijke scholen zijn er ook in het openbaar onderwijs en in de andere richtingen
van het bijzonder onderwijs. In het schooljaar 1994/'95 was er bij een steekproef van ruim 400
basisscholen in 10% van de scholen sprake van een niet-klassikale aanpak (Overmaat en
Ledoux 1996). 

3.2.2 Ontwikkelingen in de toerusting van scholen

Docenten

De formatieregeling bepaalt hoeveel onderwijzend personeel er per school beschikbaar is. De
totale formatie is opgebouwd uit een basisformatie, die afhankelijk is van het aantal leerlin-
gen, een zogenoemde gewichtenformatie (extra personeel voor scholen met veel kinderen uit
achterstandsmilieus), een formatie voor de schoolleiding, formatie voor vakonderwijs en voor
onderwijs in de eigen taal en cultuur, en sinds 1997 een extra formatie in verband met de
groepsgrootteverkleining in de onderbouw van de basisschool. 
In totaal waren er in 1997 71.100 voltijdse formatieplaatsen, die echter door aanzienlijk meer
mensen worden bezet, omdat er in het basisonderwijs veel in deeltijd wordt gewerkt. 
De totale formatie voor het basisonderwijs is sinds 1992 met ruim 10% toegenomen. De basis-
formatie is verreweg het grootst (in 1997: 79% van de totale formatie), maar haar aandeel
neemt geleidelijk af ten gunste van de formatie voor specifieke doeleinden, zoals de gewich-
tenformatie voor kansarme kinderen (7,6% van de totale formatie), de extra formatie voor de
onderbouw (5%) en formatie voor de schoolleiding (5%). Er zijn voor de 7.099 basisscholen
slechts 3.800 volledige formatieplaatsen voor de schoolleiding beschikbaar (OC&W 1998b).
Alleen grote scholen hebben een volledig vrijgestelde schoolleider. 
De verdeling van formatie over de scholen is niet gelijk. De gewichtenformatie gaat alleen
naar scholen met veel kinderen uit achterstandsgroepen, met name allochtone kinderen met
laagopgeleide ouders. Deze scholen zijn overwegend in de grote steden gevestigd. Daar is de
concentratie van allochtone kinderen het hoogst. Door de extra gewichtenformatie (een
allochtoon kind met laagopgeleide ouders telt voor 1,9) is de groepsgrootte in deze scholen
kleiner. Scholen met een meerderheid aan zogenoemde ongewogen leerlingen (ca. 70% van
de basisscholen) hebben de grootste groepen: gemiddeld 26,0 leerlingen. Scholen met meer
dan 50% 1,9 leerlingen (6% van de scholen) hebben de kleinste groepen (gemiddeld 21,5)
(commissie-Van Eijndhoven 1996).
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In het basisonderwijs wordt veel in deeltijd gewerkt. De Commissie evaluatie basisonderwijs
constateerde in 1994 dat bijna de helft van de leraren in de eerste vier groepen een deeltijd-
functie heeft en dat deeltijdarbeid op 95% van de basisscholen voorkomt (CEB 1994). In de
hogere leerjaren wordt wat vaker fulltime gewerkt. Het werken in deeltijd hangt in hoge mate
samen met de qua sekse eenzijdige samenstelling van het docentenkorps.

In het basisonderwijs zijn vrouwelijke docenten in de meerderheid; hun aandeel neemt boven-
dien steeds verder toe. In 1975 was 61% van de docenten (in het kleuter- en lager onderwijs
tezamen) vrouw, in 1997 gold dat voor 77% van de leerkrachten in het basisonderwijs.
Vrouwelijke docenten zijn overwegend te vinden in de laagste groepen (1 t/m 3); in groep 1
(het eerste jaar van de vroegere kleuterschool) is 97% van de docenten vrouw, in groep 3 (het
eerste jaar van de vroegere lagere school) is dat 84%. In groep 7 staan er overwegend (74%)
mannen voor de klas (Overmaat en Ledoux 1996). Gezien het hoge percentage vrouwelijke
leerlingen op de pabo (83%) zal de feminisering van het basisonderwijs de komende jaren
verder toenemen. De inzet van herintreders in het basisonderwijs - in verband met het
lerarentekort - zal dit proces nog verder versterken.

Net als in de beroepsbevolking als geheel is er onder onderwijsgevenden sprake van
vergrijzing. Het percentage leerkrachten dat jonger is dan 35 jaar is tussen 1985 en 1995 meer
dan gehalveerd (van 52% naar 23%). Het aandeel dat ouder is dan 50 jaar nam in die periode
toe van 8% tot 16,5%. Het leeftijdsverschil tussen de docenten en hun leerlingen wordt dan
ook elk jaar groter. Omdat er sinds het begin van de jaren negentig weer sprake is van groei
van leerlingenaantallen, komt er weer wat meer ruimte voor jonge leerkrachten die net van de
pabo komen. In 1995 was de helft van de instroom van nieuwe leerkrachten in het primair
onderwijs echter nog afkomstig uit de zogenoemde stille reserve; bijna eenderde van hen was
ouder dan 40 jaar. Bijkomend gevolg van de vergrijzing is een stijging van de salariskosten.
Het percentage leerkrachten dat in het maximum van zijn salarisschaal zit nam de afgelopen
jaren sterk toe (OC&W 1998b).

Het opleidingsniveau van docenten in het basisonderwijs ligt op hbo-niveau. Vergeleken met
het opleidingsniveau van de meeste ouders is dat nog steeds een hoog niveau. Oudere docen-
ten hebben in het algemeen een opleiding tot kleuterleidster of een kweekschoolopleiding
gevolgd, jongere leerkrachten bezochten de pedagogische academie (pabo).
Lerarenopleidingen trokken in het verleden vaak de meer begaafde leerlingen uit de lagere
sociale milieus. Die situatie is de afgelopen jaren sterk veranderd. De beter presterende scho-
lieren uit het vwo gingen massaal naar de universiteit. De goede havo-scholier koos zelden
voor een lerarenopleiding. Als ze die keuze al maakten, stroomden ze na afloop van de pabo-
opleiding vaak door naar de universiteit. 
De kwaliteit van pabo-opleidingen was lange tijd onder de maat. Diverse rapporten van
visitatiecommissies hebben dat aangetoond. Er is enige jaren geleden beleid ingezet om de
kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. Een deel van de studenten zelf vindt echter nog
steeds dat de pabo-opleiding te weinig diepgang heeft en eigenlijk niet op hbo-niveau ligt
(Voorwinden 1998). 
Met enige regelmaat worden er voorstellen gedaan om de kwaliteit van de instroom in de
lerarenopleidingen te verbeteren, bijvoorbeeld door de opleiding van leerkrachten op univer-
sitair niveau te brengen (commissie-Langeveld 1997; commissie-Wijnen 1999). In een tijd
waarin de vraag naar onderwijsgevenden toeneemt (onder meer als gevolg van de klassen-
verkleining) en er zich tekorten voordoen, zal zo'n pleidooi vermoedelijk niet snel worden
gehonoreerd.
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Het opleidingsniveau van ouders is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De autoriteit en
status die leerkrachten vroeger aan hun opleiding en algemene ontwikkeling ontleenden, is
grotendeels verdwenen. Hedendaagse ouders zijn mondig en kritisch; ze nemen lang niet
meer alles op gezag van de meester of juf aan. 

Schoolleiders in het basisonderwijs zijn overwegend mannen. De positie van de schoolleider
is de laatste tijd sterk aan het veranderen. Vroeger waren schoolleiders in de eerste plaats
onderwijsgevenden, zij het dat zij een aantal extra administratieve taken vervulden. Van de
huidige schoolleider wordt verwacht dat hij/zij over leidinggevende kwaliteiten beschikt, niet
alleen op onderwijskundig terrein, maar ook in financieel opzicht of als personeelsmanager.
De afgelopen jaren hebben veel schoolleiders dan ook managementcursussen gevolgd. Aan
onderwijskundig leiderschap komen de meeste schoolleiders door tijdgebrek (te weinig uren
formatie, moeten invallen voor zieke leerkrachten, zelf conciërgetaken moeten vervullen bij
gebrek aan ondersteuning, steeds meer overlegverplichtingen) nauwelijks toe (Schoor 1999a).
Velen voelen zich overbelast. Sommige schoolleiders kiezen er daarom voor weer gewoon les
te gaan geven. 

Er is de laatste jaren daarnaast een ontwikkeling gaande om bovenschoolse directeuren aan te
stellen - schoolleiders die de dagelijkse leiding hebben over meerdere scholen - een tendens
die samenhangt met het van overheidswege gestimuleerde proces van bestuurlijke krachten-
bundeling. Inmiddels is op 8% van de basisscholen een bovenschoolse manager aangesteld
(Inspectie 1999). Bovenschoolse directeuren houden zich meestal bezig met financiële en
organisatorische aangelegenheden. Het zijn vooral ervaren mannelijke schoolleiders die
kiezen voor zo'n beter betaalde bovenschoolse functie. De locatiedirecteuren van de afzonder-
lijke scholen blijven in de regel verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijskundige gang
van zaken op school. Er zijn echter grote verschillen in taakverdeling tussen besturen,
bovenschoolse managers en schoolleidingen. 

Materiële voorzieningen

Leermiddelen voor het basisonderwijs worden van overheidswege bekostigd. Door een sober
bekostigingsniveau en als gevolg van bezuinigingen in de jaren tachtig kunnen schoolboeken
maar eens in de tien jaar worden vervangen. Onderwijsvernieuwingen komen in de praktijk
vaak pas tot stand als er adequate leermiddelen en -methoden beschikbaar zijn en de leer-
krachten er goed mee kunnen werken. De komende jaren komen er extra middelen beschik-
baar waardoor leermiddelen wat sneller kunnen worden vernieuwd (gemiddeld eenmaal per
acht jaar in plaats van per tien jaar). 
Ook computers zijn slechts in beperkte mate beschikbaar; er is nu gemiddeld één computer op
de veertig leerlingen. Bovendien kunnen de meeste leerkrachten er niet goed mee overweg.
De komende jaren zal er veel in informatie- en communicatietechnologie (ICT) worden geïn-
vesteerd. Concrete plannen voor de inzet van de beschikbare ICT-middelen zijn eind april
1999 bekendgemaakt (OC&W 1999a).

Schoolbesturen

Schoolbesturen (van oudsher gemeenten voor het openbaar onderwijs en verenigingen of
stichtingen in het bijzonder onderwijs) vormen het bevoegd gezag van een basisschool. Zij
vormen een in belang toenemende beleidsbepalende tussenlaag tussen de rijksoverheid als
centrale regelgever, de gemeente als beleidsbepalend orgaan voor een aantal schooloverstij-
gende aangelegenheden (bv. de schoolbegeleiding, het onderwijsachterstandenbeleid, het
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huisvestingsbeleid) en de school, dat wil zeggen het uitvoerende niveau van schoolleider en
docenten. In 1997 waren er 2.562 schoolbesturen in het basisonderwijs. 

De schaal van de schoolbesturen (het aantal scholen per schoolbestuur) in het basisonderwijs
is van oudsher klein. In 1994 lag het gemiddelde aantal scholen per bestuur op 2,3. In het
openbaar onderwijs is de bestuurlijke schaal in de regel groter: in 1994 gemiddeld 4,6 basis-
scholen per bestuur. Bij de verschillende richtingen van bijzonder onderwijs was er tot voor
kort meestal sprake van één-op-éénrelatie tussen school en bestuur (Boef-van der Meulen et
al. 1995). De één-school-per-bestuur-variant is nog steeds dominant, maar neemt wel in
betekenis af: in 1991 had 63% van alle schoolbesturen slechts één school onder haar hoede, in
1997 geldt dat voor 57% van de schoolbesturen. Het percentage grote besturen (10 of meer
scholen) nam in diezelfde periode toe van 4 naar 5 (OC&W 1998b).
De kleinschaligheid van besturen in het primair onderwijs vormt voor de overheid een
probleem. Niet alleen de basisscholen zelf, ook de schoolbesturen zijn te klein om zelfstandig
beleid (financiën en personeel) te kunnen voeren. Verdergaande fusies tussen de scholen zelf
zullen van overheidswege echter niet meer worden gestimuleerd of afgedwongen. Het beleid is
nu gericht op bestuurlijke krachtenbundeling. Sinds 1997 is er een financiële stimulerings-
regeling van kracht om dat te bevorderen (jaarlijks 150.000 gulden per school gedurende
maximaal vier jaar). Het is de bedoeling dat de krachtenbundeling leidt tot grotere eenheden
van 10 scholen, 2.000 leerlingen of 80 fte's. 
De bestuurlijke schaalvergroting zal vermoedelijk tot professionalisering van het school-
bestuur leiden. Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs worden nu nog vaak bemensd door
vrijwilligers met soms te weinig kennis van zaken. Het feitelijke werk komt in dat geval dan
ook meestal neer op de schoolleider. Grote schoolbesturen stellen vaak een bovenschoolse
directeur aan.
In schoolbesturen van het bijzonder onderwijs hebben in de meeste gevallen ouders zitting. In
het openbaar onderwijs ligt het bevoegd gezag bij het gemeentebestuur. Dat gemeentebestuur
draagt vanouds niet alleen de verantwoordelijkheid voor het bestuur van het openbaar onder-
wijs, maar is ook verantwoordelijk voor een aantal algemene onderwijstaken (de zogenoemde
dubbele pet). In verband met de decentralisatie van een aantal schooloverstijgende onderwijs-
taken naar gemeenten (lokaal onderwijsbeleid, waaronder het onderwijsachterstandenbeleid
en het huisvestingsbeleid) worden die twee petten in veel gemeenten als een probleem
ervaren. Daarom zijn er voor het openbaar onderwijs enkele nieuwe bestuursvormen ontwik-
keld, zoals stichtingen en bestuurscommissies. In die nieuwe openbare bestuursvormen
kunnen ook ouders zitting hebben. Veel gemeenten hebben inmiddels hun taak als school-
bestuur van het openbaar onderwijs overgedragen aan bestuurscommissies.

Samenwerkingsverbanden Weer samen naar school (WSNS)

In het kader van het WSNS-beleid is in 1992 gestart met de vorming van regionale samen-
werkingsverbanden tussen besturen van basisscholen en van scholen voor speciaal onderwijs
(lom, mlk, iobk). Die samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de inrichting van
de speciale zorg voor kinderen met individuele leer- of gedragsproblemen. Het is de bedoeling
dat zoveel mogelijk probleemleerlingen in het gewone basisonderwijs blijven en daar extra
zorg ontvangen. 
In 1992 waren er 290 van deze verbanden, in 1998 zullen dat er naar schatting nog 250 zijn.
Van die 250 samenwerkingsverbanden is circa 15% verzuild; zij bestaan uit scholen van
eenzelfde richting of denominatie. Gemiddeld omvat een samenwerkingsverband ongeveer
30 scholen en 10 verschillende besturen. In twee verbanden participeren maar liefst
36 verschillende schoolbesturen. 
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Er zijn ook scholen die in meer dan één verband participeren. Er zijn zelfs schoolbesturen die
aan meer dan vijf samenwerkingsverbanden deelnemen.

3.2.3 Ontwikkelingen in de condities

De condities waaronder basisscholen moeten werken zijn de afgelopen jaren ingrijpend
veranderd.

Grotere bestuurlijke complexiteit en meer bureaucratie

Als gevolg van het door de rijksoverheid gevoerde decentralisatiebeleid is er in het primair
onderwijs (basis- en speciaal onderwijs) een complexe bestuurlijke organisatie rond de
afzonderlijke scholen ontstaan. Scholen moeten het op gemeentelijk niveau eens worden over
de inzet van middelen die beschikbaar zijn in het kader van het gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid, dat wil zeggen beleid gericht op het verminderen van onderwijsachterstanden
die het gevolg zijn van de sociaal-economische en/of allochtone herkomst van leerlingen.
Voor kinderen met individuele leer- of gedragsproblemen zijn scholen aangewezen op de
samenwerkingsverbanden Weer samen naar school. Tenslotte zullen steeds meer basisscholen
onder een groter schoolbestuur gaan vallen, dat wil zeggen een bestuur dat verantwoordelijk
is voor meerdere basisscholen. 
De afstand tussen de besluitvorming over de inzet van middelen aan de ene kant en het
onderwijs op de scholen aan de andere kant wordt als gevolg van deze ontwikkelingen steeds
groter. Tussen besluitvorming en uitvoering verschijnen steeds meer intermediaire instanties
of functionarissen, zoals administratiekantoren, bovenschoolse directeuren, gemeentelijke
coördinatoren of regievoerders, en centrale diensten van de samenwerkingsverbanden. De
kosten van deze intermediaire organen moeten gedeeltelijk worden gefinancierd uit de
middelen die voor het onderwijs zelf bestemd zijn. De beleidsvrijheid die aan de scholen
beloofd was dreigt door de nieuwe bestuurlijke verhoudingen weer aanzienlijk te worden
ingeperkt.

Leerlingenpopulatie neemt in omvang toe en brengt meer problemen met zich mee

Na een forse daling van het aantal leerlingen in de periode 1975-1990 is er sinds een aantal
jaren weer sprake van een toename van het leerlingenaantal. Tussen 1991 (het dieptepunt) en
1997 nam het leerlingenaantal met ruim 8% toe.
De leerlingenpopulatie op basisscholen is in afgelopen decennia bovendien sterk veranderd.
De toename van het percentage allochtone leerlingen op de basisschool is één van de meest
opmerkelijke ontwikkelingen. In 1975 zaten er nog nauwelijks buitenlandse kinderen op de
Nederlandse lagere scholen; in 1995 bedroeg het aandeel allochtone kinderen met laagopge-
leide ouders 12%. Er is sprake van een sterke concentratie van allochtone leerlingen in de vier
grote steden (Tesser et al. 1995; SCP 1996). In sommige grote steden is inmiddels de helft
van de leerlingen van allochtone herkomst. 
Het aantal kinderen dat (tijdelijk) in een eenoudergezin opgroeit nam als gevolg van de
toename van het aantal echtscheidingen sterk toe. In de eerste helft van de jaren negentig
waren er jaarlijks gemiddeld ruim 26.000 kinderen onder de 18 jaar betrokken bij echtschei-
ding. Bij circa 40% van deze kinderen vindt de alleenstaande ouder na enige tijd een nieuwe
partner: gemiddeld gebeurt dat 4,5 jaar na de echtscheiding (CBS 1996b).
Onderzoekers die zich bezighouden met jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg
signaleren een toename van de psychosociale problemen onder jonge kinderen. Kousemaker
constateert op basis van epidemiologisch onderzoek uit binnen- en buitenland dat onder naar
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schatting 10% à 25% van de kinderen en jeugdigen in de westerse geïndustrialiseerde landen
psychosociale problemen voorkomen, lichte maar ook ernstige. Circa 4% à 8% heeft met
ernstige psychosociale problemen te kampen (Kousemaker 1996). Veel van deze kinderen
komen terecht in het speciaal onderwijs. 

Vooral basisscholen die vrijwel uitsluitend door allochtone kinderen worden bezocht staan
voor een zware en naar eigen zeggen soms zelfs onmogelijke opgave. Allochtone kinderen
zijn, als ze op 4-jarige leeftijd de basisschool binnenkomen, vaak nauwelijks aanspreekbaar.
Ze hebben thuis niet leren spelen, zijn vaak nog niet zindelijk, en kennen weinig en soms
helemaal geen Nederlandse woorden; ze zijn, kortom, totaal niet voorbereid op de eisen die in
het gewone Nederlandse onderwijs aan hen worden gesteld. Vaak nemen ze ook de problemen
van het gezin met zich mee, zoals armoede, isolement, werkloosheid of criminaliteit. Een
hoofd van een basisschool in Amsterdam beschreef de situatie in een artikel in Vrij Nederland
als volgt: "De bagage die kinderen hebben als ze hier komen is lachen, huilen, wijzen en
kreten slaken. Ze zijn niet aanspreekbaar" (Kleijwegt 1998). 

Basisscholen kunnen sinds 1997 minder makkelijk leerlingen met leer- of gedragsproblemen
naar het speciaal onderwijs verwijzen. In het kader van het WSNS-beleid is verwijzing naar
speciaal onderwijs aan een budgetplafond gebonden. Er wordt van uitgegaan dat niet meer
dan 2% van het aantal leerlingen in een samenwerkingsverband naar speciale scholen wordt
verwezen: medio jaren negentig was dit nog 3,8%. De vrijkomende middelen worden besteed
aan de ondersteuning van basisscholen. Basisscholen zullen kinderen met problemen veel
meer zelf moeten begeleiden. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs,
terwijl de groepen in de onderbouw van de basisschool geleidelijk zullen worden verkleind tot
20 kinderen per leerkracht.
Het is echter zeer de vraag of scholen in staat zijn om de groeiende psychosociale en gedrags-
problemen het hoofd te bieden. Wachtlijsten voor scholen voor speciaal onderwijs lijken op
het tegendeel te wijzen. Bovendien vindt de werkdrukvermindering alleen in de groepen
1 t/m 4 plaats. Voor de bovenbouw van de basisschool komen er geen extra middelen. Door de
algemene vervroeging van de puberteitsfase wordt de leerlingenpopulatie al in de laatste
leerjaren van de basisschool moeilijker hanteerbaar. 

De vraag of de Nederlandse jeugd tussen de 4 en 12 jaar in het algemeen problematischer is
geworden, valt moeilijk in positieve of negatieve zin te beantwoorden. Landelijk representatief
onderzoek komt meestal uit op een percentage probleemkinderen van 10 à 15. Kleinschaliger
onderzoek onder probleemjongeren en gerichte journalistieke beschrijvingen lijken te wijzen
op een verergering van de problemen, - vaker voorkomen van materiële of affectieve
verwaarlozing door ouders, meer agressiviteit onder kinderen die zich bovendien op steeds
jongere leeftijd manifesteert en meer psychosociale problemen bij kinderen. Overigens worden
lang niet alle basisscholen in gelijke mate met deze problemen geconfronteerd. Scholen in
achterstandswijken ondervinden de grootste problemen.

Toenemende concurrentie tussen scholen

Scholen worden sinds het midden van de jaren negentig niet langer door de overheid gezien
als uitsluitend taakorganisaties die onderwijs bieden en daarover aan de overheid (of de
samenleving) verantwoording afleggen, maar ook - en in toenemende mate - als marktorgani-
saties die zich ten opzichte van hun klanten, met name ouders en leerlingen, moeten verant-
woorden over hun werkwijzen en resultaten. Scholen gaan zich dan ook steeds meer als
marktorganisaties gedragen; ze profileren zich ten opzichte van andere scholen, bijvoorbeeld
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door buitenschoolse voorzieningen aan te bieden (kantoorurenschool) of door extra aandacht
voor cultuur of sport.
De formele positie van ouders is de afgelopen jaren op een aantal punten versterkt. Basis-
scholen moeten bijvoorbeeld vanaf 1998 een schoolgids maken waarin zij inzicht geven in
hun werkwijze en in de leerlingresultaten. Door die informatie komen de verschillen tussen
scholen duidelijker aan het licht.

Verschillen tussen scholen nemen toe

De verschillen tussen scholen zijn de afgelopen jaren in diverse opzichten toegenomen. 
Sommige scholen zijn financieel opzicht veel draagkrachtiger dan andere. Scholen kunnen
ouders een zogenoemde vrijwillige eigen bijdrage vragen. De hoogte daarvan loopt sterk
uiteen (zie hoofdstuk 7). De zogenoemde traditionele vernieuwingsscholen vragen vaak een
hoge eigen bijdrage, waardoor ze in staat zijn om bijvoorbeeld een extra vakleerkracht in
dienst te nemen of meer externe activiteiten te organiseren. Andere scholen weten via spon-
soring verbeteringen aan te brengen in de materiële toerusting van de school (bv. extra
computers, inrichting van de kantine). 
Scholen verschillen in toenemende mate ook qua leerlingenpopulatie. Tot ver in de jaren
zestig was er in het lager onderwijs sprake van segregatie langs denominatieve lijnen. Ouders
hielden bij de keuze van een school vooral rekening met de denominatie of 'richting' van de
school. Er was destijds dan ook een grotere menging van sociale groepen binnen de school.
De laatste jaren lijkt de denominatieve segregatie langzaam maar zeker vervangen te worden
door een sociale segregatie. In een representatief landelijk onderzoek onder 351 basisscholen
(Prima-cohortonderzoek) werden scholen onderscheiden op basis van dominante leerlingen-
populatie. Slechts een kleine 30% van de scholen had een gemengde schoolbevolking waarin
geen sociale groep domineerde; op de overige scholen zaten hoofdzakelijk leerlingen met
hoogopgeleide ouders (elitescholen: 18%), met ouders met een mbo-opleiding (burgerscholen:
36%), met overwegend autochtone ouders met hooguit een lbo-opleiding (arbeidersscholen:
15%), met hoofdzakelijk allochtone leerlingen (gemengd allochtone scholen: 1%) en met
overwegend Turkse of Marokkaanse leerlingen (Turks-Marokkaanse scholen: 2%) (Jungbluth
1997). Verschillen in leerlingenpopulatie kunnen tot sterk uiteenlopende onderwijsresultaten
leiden.
De toenemende sociale segregatie tussen scholen wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de
schoolkeuzen van ouders. Daarnaast weerspiegelt zij de sociale segregatie in de huisvesting.

Ouders gedragen zich steeds meer als consumenten

Het opleidingsniveau van ouders is sterk toegenomen. Datzelfde geldt voor de onderwijsas-
piraties die zij ten aanzien van hun kinderen koesteren. Veel ouders doen een vergelijkend
warenonderzoek alvorens een keuze te maken uit de verschillende basisscholen in de buurt.
Bij de schoolkeuze wordt steeds meer gelet op de kwaliteit van het onderwijs en op de resul-
taten die de school bereikt. Ook schooltijden en mogelijkheden voor buitenschoolse opvang
worden vermoedelijk steeds belangrijker bij de schoolkeuze. Tegenover docenten en school-
leiders stellen ouders zich vaak kritisch en assertief op. Schoolleiders ervaren de opstelling
van ouders vaak als druk (zie Rapportage groepsessies 'Scholen onder druk' in de bijlage). 

Docententeams steeds eenzijdiger samengesteld

Het basisonderwijs is de afgelopen jaren vooral het werkterrein geworden van parttime
werkende vrouwen. Mannelijke docenten werken overwegend in de hogere groepen, in de



66

schoolleiding of vervullen bovenschoolse functies. Binnen de school zijn er weinig carrière-
mogelijkheden, waardoor de sector voor mannen weinig aantrekkingskracht heeft. Die eenzij-
dige personeelssamenstelling vermindert de status van het beroep van leraar basisonderwijs.
Onduidelijk is in hoeverre het ook nadelig is voor het onderwijs zelf. Denkbaar is dat bepaal-
de kennisdomeinen, vaardigheden en werkwijzen, zoals techniek of de toepassing van
informatie- en communicatietechnologie, in het onderwijs minder aan bod komen, omdat
vrouwelijke leerkrachten daar naar verhouding minder affiniteit mee hebben. Kinderen
worden door de eenzijdige samenstelling van het docentenkorps mogelijk ook minder gecon-
fronteerd met de vaak meer prestatiegerichte waardeoriëntaties van mannelijke docenten. De
dominantie van vrouwelijke leerkrachten zou voor jongens mogelijk nadelig kunnen zijn, in
de zin dat zij in het basisonderwijs voldoende mannen missen om zich aan te spiegelen. Er is
echter geen onderzoek beschikbaar om deze hypothesen te kunnen verwerpen of aanvaarden.

Het vele werken in deeltijd brengt bovendien een zekere onrust in de school. Kinderen hebben
gedurende de week vaak les van meerdere leerkrachten. Ook organisatorisch levert het
problemen op; het bemoeilijkt het overleg en kan teamvorming in de weg staan, doordat
parttimers niet allemaal tegelijk aanwezig zijn. Op het aan de orde stellen van de mogelijk
nadelige gevolgen rust echter een zeker taboe; het wordt onmiddellijk als discriminerend en
vrouwonvriendelijk aangemerkt. 

Kwaliteit leerkrachten onder druk

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van de man of vrouw voor de
klas. Goede opleidingen voor onderwijsgevenden en geregelde bij- en nascholing dragen, net
als collegiale samenwerking en een actief onderwijskundig leiderschap van de schoolleider,
bij aan verbetering van de kwaliteit. Uit rapporten van visitatiecommissies is duidelijk
geworden dat de kwaliteit van de pabo-opleidingen lange tijd onder de maat was; nog steeds
rapporteren studenten in dit onderwijs dat de onderwijzersopleidingen veel te breed en te
oppervlakkig zijn. Aan bij- en nascholing van docenten is de afgelopen decennia betrekkelijk
weinig aandacht geschonken, ook al omdat de kwaliteit van het scholingsaanbod vaak te
wensen overliet. Intercollegiale samenwerking en onderwijskundig leiderschap van de school-
leider zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Kwaliteitsverbetering via intensieve begeleiding en
bijscholing op de werkplek is voor een deel van de docenten bedreigend. Het is bovendien erg
kostbaar. Daar staat tegenover dat het wel zeer effectief is, althans indien wordt afgegaan op
de resultaten van het KEA-project in Rotterdam. Daarover meer in hoofdstuk 5.
Ook het op veel plaatsen dreigende en in een aantal regio's al bestaande tekort aan leerkrach-
ten kan een noodzakelijke kwaliteitsverbetering in de weg staan. Bij een nijpend tekort aan
docenten worden er vermoedelijk sneller concessies gedaan op het punt van de kwaliteits-
eisen. Een verhoging van de toelatingseisen voor de lerarenopleidingen zal onder de huidige
omstandigheden dan ook niet snel plaatsvinden. 

Ontoereikende materiële voorzieningen

In het kader van de schaalvergrotingsoperatie Toerusting en bereikbaarheid zijn met name in
stedelijke gebieden, waar de meeste fusies plaatsvonden, veel leegstaande scholen en lokalen
afgestoten. Sindsdien is echter het aantal leerlingen voor het eerst sinds decennia weer toege-
nomen. Daardoor is in veel scholen ruimtegebrek ontstaan. Door de operatie Klassenverklei-
ning zal het ruimtegebrek de komende jaren nog nijpender worden, maar in verband met die
operatie zullen er ook veel extra lokalen bijkomen. Ook andere voornemens voor kwaliteits-
verbetering in het onderwijs - zoals Weer samen naar school, methoden en leermiddelen,
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informatie- en communicatietechnologie, professionalisering van docenten en schoolleiders,
voorschoolse programma's en buitenschoolse activiteiten - vragen om extra materiële
voorzieningen. Het is de vraag of scholen en gemeenten van het rijk voldoende middelen
zullen krijgen om aan alle eisen, wensen en verwachtingen tegemoet te kunnen komen.

Schoolleiders steeds zwaarder belast

In 1994 verscheen er een onderzoeksrapport over de taakomvang, taakinhoud en taakbelasting
van schoolleiders in het basisonderwijs. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat schoolleiders
nauwelijks toekomen aan hetgeen velen zien als hun primaire taak: het onderwijskundig
leidinggeven. Veel tijd gaat op aan vergaderen en overleg, aan conciërgeactiviteiten
(kopiëren, apparatuurbeheer, reparaties, telefoontjes beantwoorden en dergelijke) en aan
invallen voor zieke collega's. Schoolleiders hebben in veel gevallen ook een voorlichtende
taak ten aanzien van het eigen schoolbestuur. 
De afgelopen jaren is het aantal taken voor schoolleiders alleen maar toegenomen; het aantal
overlegpartners in de omgeving van de school wordt steeds groter door WSNS-verbanden,
gemeentelijk overleg over onderwijsachterstandenbeleid, directeurenoverleg met andere
scholen die onder hetzelfde schoolbestuur vallen, overleg met allerlei buitenschoolse instel-
lingen (kinderopvang, sport, cultuur) enzovoort. Schoolleiders werden vaak geselecteerd op
basis van kenmerken die voor de huidige functievervulling minder relevant zijn, bijvoorbeeld
anciënniteit, goed leraarschap, ambitie of beschikbaarheid. Inmiddels hebben zij wel op grote
schaal managementcursussen gevolgd. Dat neemt echter niet weg dat steeds meer school-
leiders zich overbelast voelen of zelfs een stap terugdoen en weer gewoon docent worden. Dat
geldt vooral voor schoolleiders van kleinere scholen die niet volledig zijn vrijgesteld, maar
ook nog moeten lesgeven. Andere schoolleiders zoeken het volledig in het management en
worden bovenschools directeur.
Schoolleiders in het basisonderwijs zijn in veel gevallen nog onvoldoende toegerust om de
talrijke nieuwe taken die als gevolg van deregulering, decentralisatie en schaalvergroting op
hen afkomen, adequaat te vervullen.

Beperkte tijd voor onderwijs

Met de invoering van de Wet op het basisonderwijs werd ook de Leerplichtwet gewijzigd.
Kinderen zijn sinds 1985 vanaf de leeftijd van vijf jaar leerplichtig. De toelatingsleeftijd voor
het basisonderwijs is vier jaar. Vrijwel alle kinderen gaan naar school zodra ze vier jaar
worden. Allochtone kinderen gaan echter vaak pas tegen hun vijfde verjaardag naar school.
Volgens de wet moet er gedurende acht jaar basisonderwijs door de school minimaal
7.520 uur onderwijs worden geboden: de officiële schooltijd. Dat komt neer op een gemiddel-
de van 940 uur per jaar en 23,5 uur per week bij een schooljaar van 40 weken. Jonge kinderen
(groep 1 t/m 4) krijgen in een schooljaar minder lang les dan oudere kinderen (groep 5 t/m 8):
respectievelijk 880 en 1.000 uur.
De schoolvakanties in het basisonderwijs beslaan jaarlijks in totaal twaalf weken. 
In een verkenning van het departement van OC&W is berekend dat het voorgeschreven aantal
lesuren in het basisonderwijs tussen 1958 en 1994 met ongeveer 5% is afgenomen (Groos
1995).
De officiële schooltijd behoeft niet gelijk te zijn aan de feitelijke onderwijstijd; sommige
basisscholen bieden meer uren aan dan het wettelijk voorgeschreven aantal en weten de
beschikbare onderwijstijd efficiënt te gebruiken (weinig lesuitval of tijdverlies in verband met
vervoer of met organisatorische zaken). De Inspectie van het onderwijs constateerde in het
Onderwijsverslag over het jaar 1995 dat basisschoolleerlingen volgens de activiteitenplannen
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van scholen gemiddeld 1% meer onderwijstijd ontvangen dan het wettelijke minimum voor-
schrijft. Daartegenover staat dat gemiddeld 3% van de tijd verloren gaat door inefficiëntie
(Inspectie 1996).
De officiële schooltijd behoeft evenmin samen te vallen met de openstelling- of bedrijfstijd
van scholen, maar doet dat in de regel wel. De meeste basisscholen zijn voor en na schooltijd
en in de schoolvakanties voor hun leerlingen gesloten. In de jaren tachtig heeft wel enige
uitbreiding van de openstellingtijd plaatsgevonden. Basisscholen werden toen verplicht over-
blijfgelegenheid aan te bieden. Een deel van de scholen is toen overgestapt op een zogenoemd
continurooster, met een korte middagpauze en een vroegere sluitingstijd. 
Op een aantal scholen - volgens gegevens van de inspectie ongeveer 350 - wordt sinds enige
jaren gewerkt met een verlengde schooldag (Inspectie 1999). Ook activiteiten van zogenoem-
de brede scholen of vensterscholen vinden meestal buiten schooltijd plaats. Op dit type ont-
wikkelingen zal in hoofdstuk 6 nader worden ingegaan.
De onderwijstijd zal in veel gevallen afwijken van de feitelijke leertijd van de leerling. Door
(ziekte)verzuim wordt de leertijd verminderd, door huiswerk kan de leertijd van de leerling
worden uitgebreid. De meeste scholen geven in de hogere leerjaren huiswerk mee, vooral voor
de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis), dit als voorbereiding op het voortgezet onder-
wijs. In de lagere groepen (groep 3) wordt vooral huiswerk (met name taal en rekenen) aan de
zwakke leerlingen meegegeven om zo hun leertijd wat te verlengen (Overmaat en Ledoux
1996).

De factor tijd vormt een belangrijke voorwaarde voor realisering van nieuwe eisen, wensen en
verwachtingen. Veel externe claims kunnen alleen al vanwege de beperkte beschikbare tijd
moeilijk worden gehonoreerd. Ook wordt vaak voorbijgegaan aan de vraag naar de optimale
timing van het onderwijsaanbod, dat wil zeggen aan de vraag wat wanneer het beste kan
worden geleerd. 

3.3 Ontwikkelingen in de toerusting van en condities voor scholen voor voortgezet
onderwijs

In de toerusting en condities van scholen voor voortgezet onderwijs deden zich de afgelopen
jaren voor een deel vergelijkbare ontwikkelingen voor als in het basisonderwijs. Op een aantal
punten zijn de veranderingen echter ingrijpender. De schaalvergroting bracht in de scholen
grote veranderingen teweeg, de inhoudelijke vernieuwing (basisvorming) stelde hoge eisen,
terwijl de toch al grote selectiviteit van het onderwijs gedurende de eerste leerjaren als gevolg
van de invoering van profielen en leerwegen de komende jaren vermoedelijk verder zal toe-
nemen. Tegenover nieuwe eisen staan in het voortgezet onderwijs, anders dan in het basis-
onderwijs, echter nauwelijks extra middelen.

3.3.1 Ontwikkelingen in het scholenaanbod

Vorming van scholengemeenschappen

De omvang en samenstelling van het scholenbestand in het voortgezet onderwijs is in de
afgelopen jaren - met name in de periode 1992-1996 - ingrijpend gewijzigd. De meeste
categorale scholen (dat wil zeggen scholen met één schooltype, bv. alleen lbo of enkel mavo)
zijn in het kader van de schaalvergrotingsoperatie opgegaan in scholengemeenschappen,
hetzij scholengemeenschappen met alleen avo en vwo, hetzij in brede scholengemeenschap-
pen die alle schooltypen ((i)vbo, mavo, havo en vwo) omvatten.
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Het aantal categorale lbo/vbo-scholen is sinds het midden van de jaren zeventig drastisch
afgenomen: in 1975 waren er nog 1.294 lbo-scholen, rond 1987 waren dat er nog maar 592 en
in 1997 nog slechts 53. Ook in het avo/vwo nam het aantal scholen af: in 1975 waren er
1.514 categorale avo/vwo-scholen(gemeenschappen), in 1987 circa 1.135 en in 1997 nog
maar 298. Het aantal brede scholengemeenschappen - scholen die alle schooltypen van vbo tot
en met vwo omvatten - nam sterk toe: van 20 in 1987 tot 264 in 1997 (CBS 1976; OC&W
1998c).
Ouders en kinderen hebben anno 1997 veel minder mogelijkheden dan tien jaar geleden om te
kiezen voor een categorale, relatief kleine school. 

Bereikbaarheid en schoolgrootte

Door processen van schaalvergroting en scholengemeenschapsvorming nam het totaalaantal
scholen voor voortgezet onderwijs af van 2.808 in 1975 tot 1.926 in 1987 en 691 in 1997
(CBS 1980; OC&W 1998c). De meeste brede scholengemeenschappen werken anno 1997
overigens met zogenoemde nevenvestigingen. In 1996 waren er in totaal 552 nevenvestigin-
gen. Bijna een kwart van die nevenvestigingen wordt vanwege de bereikbaarheid instand-
gehouden; bij de overige driekwart gaat het om nevenvestigingen zonder spreidingsnoodzaak
(OC&W 1996a). In termen van het aantal vestigingen of locaties waar voortgezet onderwijs
wordt gegeven, is de teruggang dus veel kleiner dan in termen van het aantal scholen. 
Afgewacht moet worden of het huidige ruimhartige nevenvestigingsbeleid (vooral voor de
nevenvestigingen zonder spreidingsnoodzaak) stand zal houden nu gemeenten verantwoorde-
lijk zijn geworden voor de huisvesting van scholen (Boef-van der Meulen et al. 1995). Een
eerste stapje richting concentratie van vestigingen lijkt al gezet: bij de materiële bekostiging
zullen nevenvestigingen zonder spreidingsnoodzaak in de toekomst een lagere vaste voet
krijgen.

De schoolgrootte in het voortgezet onderwijs nam door de schaalvergrotingsoperatie van de
afgelopen jaren fors toe: van gemiddeld 416 leerlingen in 1975 tot 525 in 1987 en 1.211 in
1997. Met name bij brede scholengemeenschappen is de omvang sterk toegenomen: gemid-
deld van ruim 1.000 leerlingen in 1987 tot bijna 2.000 leerlingen in 1997. Categorale scholen
en avo/vwo-scholengemeenschappen bleven sinds 1987 in omvang nagenoeg gelijk (OC&W
1998c).

Openbare en bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs

De fusies van de afgelopen jaren hebben de verhoudingen tussen de verschillende richtingen
of denominaties niet wezenlijk veranderd. De rooms-katholieke richting was in 1997 nog
steeds de grootste (34%). Daarna volgden het openbaar onderwijs (23%), de protestants-
christelijke richting (21%), het overig bijzonder onderwijs (19%) en de
samenwerkingsscholen (4%) (OC&W 1998c). De denominatieve verhoudingen in het
voortgezet onderwijs wijken enigszins af van die in het basisonderwijs; de verhouding tussen
confessionele en niet-confessionele scholen is ongeveer gelijk, maar het aandeel openbaar
onderwijs is er, mede als gevolg van een enthousiast fusiebeleid in het openbaar onderwijs,
veel kleiner. In regio's als Limburg is weinig openbaar voortgezet onderwijs meer over.
Het openbaar onderwijs heeft naar verhouding veel brede scholengemeenschappen.
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Groei van speciaal en individueel onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs is er sprake van een toename van het aantal leerlingen dat
onderwijs volgt in aparte scholen of afdelingen, te weten in het voortgezet speciaal onderwijs
(vso) en het individueel beroepsonderwijs (ivbo). In een periode van vijf jaar (1990-1994)
nam het aantal vso-leerlingen met ruim 13% en het aantal ivbo-leerlingen met bijna 7% toe
(SCP 1996). In het schooljaar 1994/'95 zaten er 36.800 leerlingen in het voortgezet speciaal
onderwijs (4,1% van alle leerlingen in het gehele voortgezet onderwijs) en 51.600 leerlingen
in het individueel beroepsonderwijs (7,8% van alle leerlingen in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs). 
De deelname aan ivbo en vso is de afgelopen jaren groeiende. Van de 15-jarigen zat in 1985
2,5% in het vso en 5,3% in het ivbo; in 1997 waren die aandelen toegenomen tot respectie-
velijk 4,3% en 6,9% (OC&W 1998c). 
Net als in het primair onderwijs zijn voor het voortgezet onderwijs beleidsvoornemens
ontwikkeld om de groei van het speciaal onderwijs in te dammen via zogenoemd leerweg-
ondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. De uitvoering van deze voornemens is onlangs
gestart. Begonnen is met de vorming van samenwerkingsverbanden tussen voortgezet onder-
wijs (vbo/mavo) en voortgezet speciaal onderwijs. 

3.3.2 Veranderingen in de toerusting

Docenten

Uit de publicatie Voortgezet onderwijs in cijfers 1996 kan worden afgeleid dat er in 1997 in
het voortgezet onderwijs bijna 59.000 leraren (exclusief (adjunct-)directeuren) werkzaam
waren; dat was 4% minder dan in 1987 (OC&W 1996a). Het aantal leraren is vooral afhan-
kelijk van het leerlingenaantal. Scholen hebben de mogelijkheid een deel van de formatie in te
zetten voor de directie en voor ondersteunend personeel.
Het percentage vrouwelijke docenten neemt toe. In 1997 was 28% van de leraren vrouw; in
1987 was dat nog 23%. Het percentage vrouwen in de schoolleiding is betrekkelijk gering,
maar vertoont wel een stijging (in 1997 10%) (OC&W 1998c).
Ook door leraren in het voortgezet onderwijs wordt steeds meer in deeltijd gewerkt: in 1987
stonden er tegenover 100 arbeidsplaatsen (fte's) 119 personeelsleden, in 1995 waren dat er
124.
Evenals in het basisonderwijs is in het voortgezet onderwijs vergrijzing zichtbaar. De gemid-
delde leeftijd van het totale onderwijzend personeel bedroeg in 1997 ruim 45 jaar (in 1987
was dat 41 jaar); mannelijke docenten zijn gemiddeld vier jaar ouder dan vrouwelijke
docenten. Directieleden zijn ouder dan gewone docenten; eerstegraads leraren (werkzaam in
de bovenbouw van havo/vwo) zijn ouder dan tweedegraads leraren. Het aantal leraren onder
de 45 jaar nam tussen 1987 en 1995 met maar liefst 30% af. Er is dus sprake van een toene-
mende leeftijdskloof tussen leraren en leerlingen. 
De vergrijzing kan een remmende factor gaan vormen bij de invoering van allerlei onderwijs-
kundige vernieuwingen.

Uit recent onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) in opdracht van de
Algemene Onderwijsbond (AOB) komt naar voren dat docenten in het algemeen tevreden zijn
over de inhoud van hun werk, hoewel een kwart aangeeft hierover ontevreden te zijn
(Berkhout et al. 1998). Vrouwelijke leerkrachten zijn tevredener dan mannelijke docenten.
Met de toename van het aantal jaren dat men in het onderwijs werkt neemt de arbeidssatis-
factie echter af. Het verband tussen ervaring (in jaren) en satisfactie is zelfs lineair.
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Eerstegraads leraren zijn het meest tevreden, tweedegraads leraren het minst.
Een meerderheid (58%) van de leraren is het niet eens met de stelling dat het beroep de
afgelopen jaren interessanter is geworden. Docenten die voor het leraarschap kozen omdat ze
graag met jongeren omgaan zijn het meest tevreden, docenten die voor het beroep kozen
vanwege de kans op werk het minst. Naar de mening van leraren functioneren categorale
scholen beter dan scholengemeenschappen; brede scholengemeenschappen worden het
slechtst beoordeeld.

Schoolleiders

Veel schoolleiders in het voortgezet onderwijs kampen op dit moment met de gevolgen van de
fusies die hebben plaatsgevonden of nog aan de orde zijn (vbo/mavo/vso).
Vaak kregen oude directeuren van de gefuseerde scholen een plaats in de directie, ook al
waren zij daarvoor wellicht niet zo geschikt. Andere oud-directeuren kwamen terecht in een
middenmanagementfunctie en zijn daardoor gefrustreerd geraakt. Sommige oud-directeuren
van voorheen goed lopende scholen blijven zich ook na de fusie vaak nog verzetten tegen de
samenwerking. Daar komt bij dat er deze jaren ook nog diverse onderwijskundige en organi-
satorische veranderingen moeten plaatsvinden. Het schoolleiderschap in het voortgezet
onderwijs is als gevolg van al deze ontwikkelingen bijzonder complex geworden. (Schoor
1999b).

Schoolbesturen

Ook in het voortgezet onderwijs is de schaal van besturen klein. In het schooljaar 1995/'96
waren er 517 schoolbesturen, waarvan 82% slechts één school onder haar beheer had. Het
algemeen bijzonder onderwijs telt de meeste één-op-éénbesturen; het rooms-katholieke
onderwijs heeft de grootste schoolbesturen (OC&W 1996a). Net als in het basisonderwijs zal
in het voortgezet onderwijs de schaal van besturen vermoedelijk snel groter worden. De
noodzaak is hier groter dan in het basisonderwijs, omdat er in het voortgezet onderwijs sinds
enige tijd gewerkt wordt met een systeem van lump sum-financiering. Die financieringswijze
brengt voor kleine besturen grote risico's met zich mee; om die risico's wat te spreiden gaan
veel besturen over tot fusie of tot bestuurlijke samenwerking.
Bestuurlijke krachtenbundeling wordt ook hier van overheidswege gestimuleerd. De bestuur-
lijke schaalvergroting zal tot toenemende professionalisering van besturen leiden. 

Leermiddelen

De belangrijkste leermiddelen in het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken. In het voort-
gezet onderwijs worden de kosten van schoolboeken niet betaald door de overheid (zoals in
het basisonderwijs) maar door de ouders. Met het oog op de invoering van de basisvorming
zijn er in 1993 voor vrijwel alle vakken nieuwe schoolboeken gemaakt. De verschillende
educatieve uitgeverijen, die verantwoordelijk zijn voor het maken van de nieuwe schoolboe-
ken, berekenen de hoge ontwikkelingskosten aan de gebruikers, in casu de ouders, door. De
invoering van de basisvorming betekende niet alleen een bredere onderwijsinhoud, met maar
liefst vijftien vakken, maar ook een andere werkwijze, met een grotere aandacht voor vaardig-
heden. Daarom zijn er naast schoolboeken (die desgewenst kunnen worden gehuurd) ook
diverse werkboeken verplicht, die door de leerlingen of hun ouders moeten worden gekocht. 
De leermiddelen zijn de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk duurder geworden. Dat kan
bijvoorbeeld ook worden afgeleid uit achtereenvolgende budgetonderzoeken van het CBS
(1989 t/m 1996). Die onderzoeken geven een inzicht in de bestedingen van gezinnen. Rond
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1990 (gemiddelde bestedingen in 1989, 1990 en 1991) gaf een huishouden met uitsluitend
kinderen in de leeftijdsklasse van 12-17 jaar gemiddeld 460 gulden uit aan studieboeken en
leermiddelen; rond 1995 (gemiddeld over 1994, 1995 en 1996) lag dat bedrag op 590 gulden,
een stijging van 28%. 
De vernieuwing van de tweede fase zal eveneens een sterke kostenstijging van leermiddelen
tot gevolg hebben. Ook hier wordt deze grotendeels afgewenteld op de ouders. Op aandrang
van de vereniging van schoolleiders komt er wel een verruiming van de regeling tegemoet-
koming studiekosten (WTS). Per augustus 1999 komen er meer gezinnen (77.000) in
aanmerking voor een tegemoetkoming, doordat de inkomensgrens (toetsingsinkomen) is
verhoogd van bijna 41.000 gulden naar ruim 52.000 gulden. Ook het normbedrag zal worden
verhoogd, namelijk met 150 gulden. De overheid biedt de lagere-inkomensgroepen dus een
gedeeltelijke tegemoetkoming in de kostenstijging als gevolg van onderwijsvernieuwingen.
Vanaf het schooljaar 2001/'02 zullen ook gezinnen met een inkomen hoger dan 52.000 gulden
in aanmerking komen voor een gedeeltelijke bijdrage (hoe hoger het inkomen, hoe geringer
de bijdrage). In hoofdstuk 7 zal uitvoerig worden ingegaan op de financiële betrokkenheid van
ouders bij de school. 

Computers zijn ook in het voortgezet onderwijs nog maar beperkt aanwezig. Wel was er de
afgelopen jaren sprake van een toename; in de periode 1992 tot 1998 steeg het aantal
computers op scholen voor voortgezet onderwijs gemiddeld van 24 naar 65 (Ten Brummel-
huis 1999). Waar computers aanwezig zijn, worden ze echter op dit moment nog maar
beperkt benut. Bij leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs wordt gemiddeld
door drie van de tien leraren gemiddeld één tot twee lesuren per schooljaar van de computer
gebruikgemaakt. Het computergebruik door leerlingen is buiten schooltijd veel omvangrijker
dan tijdens de lessen. De meeste leerlingen (85%) kunnen thuis met een computer van de
ouders (68%) of zichzelf (19%) werken.
Ook in het voortgezet onderwijs zal de toepassing van informatie- en communicatietechno-
logie de komende jaren waarschijnlijk een forse impuls krijgen.

3.3.3 Veranderingen in de condities

Toenemende heterogeniteit binnen de leerlingenpopulatie en meer probleemgedrag

Net als in het basisonderwijs is in het voortgezet onderwijs de leerlingenpopulatie de afge-
lopen jaren van karakter veranderd. Terwijl het totaalaantal leerlingen in het voortgezet
onderwijs tussen 1988 en 1997 met 14% afnam, nam het aantal allochtone leerlingen met
74% toe. Was in 1988 het aandeel van de allochtone leerlingen binnen de leerlingenpopulatie
nog 3,7%, in 1997 was dat opgelopen tot 7,5%. In het voortgezet onderwijs wordt overigens
een andere definitie van het begrip 'allochtoon' gebruikt dan in het basisonderwijs. De
regeling CUMI-faciliteiten voortgezet onderwijs gaat uit van de nationaliteit van de ouders,
terwijl bij de zogenoemde gewichtenregeling in het basisonderwijs behalve het land van
herkomst ook een laag opleidingsniveau van de ouders een criterium is. 
Allochtone leerlingen zijn met name geconcentreerd in de vier grote steden (Amsterdam: 30%
van de leerlingenpopulatie, Rotterdam: 21%, Den Haag: 22% en Utrecht 26% tegenover 7,5%
landelijk in 1997). 
Zij zijn bovendien sterk oververtegenwoordigd in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en in
het (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo). In het vso was in 1997 19% van de
leerlingen van allochtone herkomst en in het ivbo 22% (OC&W 1998c).
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De heterogeniteit van de leerlingenpopulatie is als gevolg van de veel langere duur van de
onderwijsdeelname groter geworden. Daardoor is niet alleen de bandbreedte qua aanleg en
motivatie bij scholieren toegenomen, maar is er ook een veel grotere diversiteit ontstaan in
gedragingen en leefwijzen. Scholen voor voortgezet onderwijs worden geconfronteerd met een
groot aantal verschillende jeugdculturen. Het fenomeen van de jeugdcultuur ontstond in de
jaren zestig. Aanvankelijk waren deze jeugdculturen met name verbonden met nieuwe
muziekstijlen en kleding (bv. rock-'n-roll). In de loop der tijd is een zekere verbreding opge-
treden; stijlen omvatten nu ook gedrag en attitudes. Scholieren zelf onderscheiden tegenwoor-
dig bijvoorbeeld skaters, gabbers, kakkers, alto's en nerds. Kennelijk hebben jongeren er
behoefte aan om zich van elkaar te onderscheiden. Wellicht komt dat doordat traditionele
onderscheidingen tussen jongeren (werkende of studerende jeugd) zijn verdwenen, en andere
onderscheidingen minder zichtbaar of belangrijk zijn geworden (sociale klasse, schooltype). 

De Inspectie van het onderwijs maakt melding van signalen van groeiend probleemgedrag op
de scholen. Het aantal schorsingen en verwijderingen neemt toe. Schorsingen van meer dan
een dag moeten aan de inspectie worden gemeld. In 1997 werd dat bijna 2.000 keer gedaan;
een toename van 8% vergeleken met het jaar daarvoor. De meest voorkomende reden voor
schorsing is wangedrag, waaronder mishandeling en bedreiging. Ook diefstal en drugsgebruik
zijn belangrijke redenen. Jongens worden veel vaker (viermaal vaker) geschorst dan meisjes;
afgaande op het aantal schorsingen neemt het wangedrag van meisjes echter toe.
In 1997 werd bijna 500 keer overleg gevoerd over een (voornemen tot) definitieve verwijde-
ring. Misdragingen, drugsbezit of handel in drugs en diefstal waren ook hier de meest
voorkomende redenen (Inspectie 1998b). Met ingang van augustus 1998 is het voor scholen
moeilijker geworden om leerlingen definitief te verwijderen. 

Hogere onderwijsaspiraties, maar ook meer afleiding

Jongeren gaan steeds langer naar school. Het opleidingsniveau dat minimaal moet worden
bereikt voor een startpositie op de arbeidsmarkt is gestegen naar twee jaar afgerond middel-
baar beroepsonderwijs. Vbo en mavo fungeren niet langer als eindonderwijs. Zo'n langere
onderwijsduur veronderstelt een lange-termijnperspectief, dat niet bij alle jongeren aanwezig
is. Moeilijk lerende jongeren en jongeren uit lagere sociale milieus hebben er moeite mee. De
voortijdige schooluitval zonder arbeidsmarktrelevant diploma is dan ook aanzienlijk (Beker
en Maas 1998). 
De school is voor veel jongeren met name belangrijk als ontmoetingsplaats waar sociale
contacten worden gelegd. Het moet op school wel leuk zijn, vinden jongeren. In de puberteits-
fase, waarin jongeren zich losmaken van hun ouders, worden vrienden en vriendinnen heel
belangrijk. Vriendschappen die op school ontstaan gaan vaak door in de vrije tijd. Uitgaan is
een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding. Geld daarvoor wordt gedeeltelijk via
baantjes verdiend. Andere vormen van vrijetijdsbesteding (sport, cultuur, jeugdverenigingen)
komen in hoofdstuk 6 aan de orde. De tijd die jongeren (thuis) aan hun schoolwerk moeten
besteden staat onder druk van andere vormen van tijdsbesteding, die aantrekkelijker of
lucratiever zijn.

Opeenvolgende (onderwijskundige) veranderingen

Het voortgezet onderwijs staat sinds het begin van de jaren negentig in het teken van tal van
veranderingen en vernieuwingen: vorming van brede scholengemeenschappen, invoering van
de basisvorming, van profielen en van het studiehuis in de bovenbouw van het havo/vwo. De
komende jaren zal veel aandacht en energie gaan naar de leerwegen in de bovenbouw van vbo
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en mavo en de samenwerking tussen scholen met een vbo/mavo-opleiding en scholen voor
voortgezet speciaal onderwijs (vso-lom en -mlk). 
Al die vernieuwingen leiden tot ingrijpende veranderingen voor docenten en directies, zoals
toenemende grootschaligheid van scholen en schoolbesturen, andere leerlingenpopulaties,
nieuwe onderwijsinhouden en andere werkwijzen. De roep om rust was de afgelopen jaren
niet van de lucht. Dat signaal is overgekomen. In het Regeerakkoord van het kabinet-Kok II is
vastgelegd dat er de komende jaren geen nieuwe stelselwijzigingen zullen komen; er zal
terughoudendheid worden betracht bij het uitzetten van nieuw beleid. De aandacht zal zich de
komende jaren vooral richten op de implementatie van vastgesteld beleid (Regeerakkoord
1998).

Toenemende concurrentie tussen scholen

Het voortgezet onderwijs kent vanwege haar indeling in diverse schooltypen vanouds grote
verschillen tussen scholen. De schaalvergrotingsoperatie van de afgelopen jaren heeft het
scholenlandschap qua structuur weliswaar homogener gemaakt, in die zin dat het scholen-
aanbod aan het eind van de jaren negentig wordt gedomineerd door (brede en smalle)
scholengemeenschappen in plaats van door categoriale scholen, maar qua leerlingenpopulatie
verschillen scholen nog sterk.
In sommige brede scholengemeenschappen - vooral in de grote steden - loopt het aantal
leerlingen in de vwo-afdeling terug. Dit gebeurt met name wanneer er in de buurt van een
brede scholengemeenschap ook een zelfstandig gymnasium of een smalle havo/vwo-scholen-
gemeenschap gevestigd is. In de periode 1991-1995 nam het aantal leerlingen vanaf klas 3 in
de zelfstandige gymnasia met ruim 8% toe, terwijl het totaalaantal vwo-leerlingen vanaf klas
3 met bijna 7% terugliep. Niet alleen vwo-leerlingen, ook vbo-leerlingen blijken liever op een
kleine categoriale school te zitten dan op een brede scholengemeenschap met zo'n 2.000 leer-
lingen.
Kennelijk stellen ouders en leerlingen een kleine overzichtelijke school of afzonderlijke
locaties voor diverse schooltypen op prijs. Veel scholengemeenschappen hebben overigens,
ook na de fusie, diverse gebouwen (vestigingen) voor verschillende leerlingengroepen
gehandhaafd.
Als gevolg van dit schoolkeuzegedrag van ouders en leerlingen is er vooral in stedelijke
gebieden met een ruim scholenaanbod sprake van homogenisering en segregatie. De bereid-
heid om afstanden te overbruggen is in het voortgezet onderwijs groter dan in het basisonder-
wijs. Ouders houden bij hun keuze vermoedelijk ook rekening met het gegeven dat vrienden
in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs steeds belangrijker worden. Verkeerde
vrienden hebben een slechte invloed op de schoolloopbaan.
Homogenisering en segregatie zijn in zekere zin ook onbedoelde effecten van beleid. Schaal-
vergroting, vorming van brede scholengemeenschappen naast smalle of categoriale scholen en
herstructurering van het voortgezet onderwijs (met enerzijds het vbo/mavo als voorbereiding
op het secundair beroepsonderwijs en anderzijds havo/vwo als voorportaal voor het hoger
onderwijs) leiden tot een tweedeling in het voortgezet onderwijs en tot sterkere scheiding van
de verschillende sociale milieus. 

Beperkte tijd voor onderwijs

In het voortgezet onderwijs verschilt de officiële onderwijstijd (d.w.z. het aantal verplichte
lesuren) per schooltype en per leerjaar. Met de invoering van de basisvorming is - nadat op de
valreep van de parlementaire behandeling het vak verzorging aan het onderwijsaanbod was
toegevoegd - het aantal lesuren in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs met twee
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verhoogd (van 30 naar 32). Het minimumaantal lesuren per jaar bedraagt in de eerste drie
leerjaren 1.280 uur. Volgens de Inspectie van het onderwijs voldoet echter geen enkele school
aan deze eis.
Door lesuitval (ziekte van docenten, docentenvergaderingen, sportdagen en dergelijke) is de
feitelijke lestijd in het algemeen geringer dan de officiële. De Inspectie van het onderwijs
meldde in het Onderwijsverslag over 1994 dat gemiddeld zo'n 10% van de lessen uitvalt, met
name in de examenperiode en rond de schoolvakanties. Scholen verschillen als het gaat om
lesuitval. Bij grote scholen is er meer lesuitval dan bij kleine (Inspectie 1995a). Sindsdien is
de situatie niet wezenlijk veranderd (Inspectie 1999).
De leertijd van leerlingen kan in tweeërlei opzicht afwijken van de onderwijstijd. 
De leertijd kan minder zijn doordat de lestijd niet efficiënt wordt besteed (ordeproblemen) of
als gevolg van ziekteverzuim of spijbelen door de leerling. Aan de kwaliteit van de lessen en
aan spijbelgedrag kunnen scholen iets doen. Steeds meer scholen voeren een actief antispijbel-
beleid (aanwezigheidsregistratie, contact met ouders, vermijden van tussentijdse lesuitval).
Leerplichtinspecteurs worden vaker ingeschakeld bij langdurig of veelvuldig spijbelgedrag.
De leertijd kan worden uitgebreid door huiswerk mee te geven. De hoeveelheid huiswerk is in
het voortgezet onderwijs veel groter dan in het basisonderwijs. 
Openstellingstijden (voor leerlingen) van scholen voor voortgezet onderwijs lopen grotendeels
parallel aan de officiële schooltijden. Een deel van de scholen biedt na schooltijd een voorzie-
ning voor het maken van huiswerk. Andere scholen organiseren wekelijks of incidenteel
buitenschoolse activiteiten voor hun leerlingen (bv. schoolorkest, schaakclub, fotograferen,
schoolfeesten, klasseavonden enz.).
Op een enkele school, zoals het Johan de Witt College in Den Haag - een school voor voort-
gezet onderwijs met een overwegend allochtone schoolbevolking - wordt, blijkens een
brochure van die school over het studiejaar 1997/'98, al enige jaren ook op zaterdagochtend
les gegeven; het gaat daarbij om training in studievaardigheden en om extra les in een aantal
vakken. Op vrijwillige basis nemen daar zo'n 100 à 130 leerlingen aan deel. In de zomer-
vakantie wordt er gedurende vijf weken les gegeven aan zogenoemde instromers (allochtone
leerlingen die op latere leeftijd naar Nederland komen of leerlingen die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen om het reguliere onderwijs te kunnen volgen). Er is ook een avond-
school waar ouders en mensen uit de buurt talencursussen (o.a. Nederlands en Engels),
computercursussen en cursussen voor het diploma algemene ondernemersvaardigheden
(AOV) kunnen volgen. Op de verschillende voorzieningen in en rond de school zal in
hoofdstuk 6 uitvoerig worden ingegaan.

De tijdsdruk in het voortgezet onderwijs wordt steeds groter. De exameneisen omvatten de
lesstof (kennis en vaardigheden) die aan het eind van de schoolperiode van vier (vbo/mavo),
vijf (havo) of zes (vwo) jaar moet worden beheerst. De komende jaren worden die eisen voor
de bovenbouw van de verschillende schooltypen in het voortgezet onderwijs (profielen,
leerwegen) aanzienlijk verzwaard. Daar staat, anders dan bij de invoering van de basisvor-
ming, geen uitbreiding van de officiële onderwijstijd tegenover. 

3.4 Conclusies

1. Ingrijpende veranderingen in het scholenaanbod

De afgelopen jaren is het scholenaanbod in het basis- en voortgezet onderwijs ingrijpend
veranderd.
In het basisonderwijs nam het aantal scholen met 15% af, in het voortgezet onderwijs met
64%.
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In het voortgezet onderwijs verdwenen veel kleine categoriale scholen en gingen grote brede
scholengemeenschappen het beeld domineren. 
De bereikbaarheid van scholen bleef ondanks de omvangrijke fusieoperaties in stand; in het
basisonderwijs doordat in landelijke gebieden met veel lagere opheffingsnormen werd
gewerkt, in het voortgezet onderwijs doordat voormalig zelfstandige scholen vaak als neven-
vestiging zijn blijven voortbestaan. 
Het aandeel van de verschillende levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs verander-
de ondanks ontkerkelijking en secularisatie maar weinig. De samenstelling van de leerlingen-
populaties op scholen werd eenzijdiger, met name in gebieden met een gevarieerd scholen-
aanbod.

2. Stagnatie in de toerusting van scholen

In de toerusting van scholen trad als gevolg van de terugloop van het leerlingenaantal en van
achtereenvolgende bezuinigingsrondes stagnatie op. 
De samenstelling van het personeel werd eenzijdiger. In het basisonderwijs werken nog
overwegend vrouwen (bijna 80%). De gemiddelde leeftijd van docenten nam er toe tot 42 jaar.
In het voortgezet onderwijs zijn mannelijke docenten in de meerderheid (72%); de gemiddel-
de leeftijd is er inmiddels ruim 45 jaar, 36% is ouder dan 50 jaar. Die vergrijzing kan proble-
men opleveren bij onderwijsvernieuwingen. Veel docenten zijn al zo'n twintig jaar in het
onderwijs werkzaam en hebben al veel, soms al weer teruggedraaide, vernieuwingen achter de
rug.
Er is de afgelopen decennia betrekkelijk weinig gedaan aan de belangrijkste voorwaarde voor
kwaliteitsverbetering: (bij)scholing van docenten. Er is op dit moment al een tekort aan
docenten en dat tekort zal de komende jaren vermoedelijk alleen nog maar toenemen. De
mogelijkheden om leerkrachten bij te scholen zijn in zo'n situatie niet groot. Scholen zijn,
door de nood gedwongen, vermoedelijk eerder bereid in te leveren op kwaliteit (aanstellen van
onbevoegde leerkrachten) dan op kwantiteit. 
In het basisonderwijs zijn er onvoldoende financiële middelen om methodes en lesmateriaal
regelmatig te vernieuwen. In het Regeerakkoord zijn extra middelen voorzien om die achter-
stand enigszins in te lopen (vervanging van leermiddelen eenmaal per acht jaar in plaats van
per tien jaar). Er zal bovendien flink geïnvesteerd worden in informatie- en communicatie-
technologie in het basis- en voortgezet onderwijs. 
In het kader van de schaalvergrotingsoperatie Toerusting en bereikbaarheid zijn met name in
de stedelijke gebieden veel leegstaande basisscholen en schoollokalen afgestoten. Sindsdien is
de behoefte aan schoollokalen echter sterk toegenomen, vanwege het groeiende leerlingen-
aantal én in verband met de operatie Klassenverkleining. Veel scholen in stedelijke gebieden
worstelen inmiddels met ruimtegebrek. 
Er is sprake van grote verschillen in de toerusting van scholen. Zo vindt in het voortgezet
onderwijs iets meer dan de helft van de schoolleiders de vergoedingen voor personeel niet
toereikend; voor materieel vindt zelfs 73% de vergoedingen ontoereikend. In scholen die in
oude gebouwen zijn gevestigd doen zich naar verhouding vaak tekorten in inrichting en
inventaris voor (Inspectie 1998c). 
Veel scholen zijn, kortom, onvoldoende toegerust om aan de nieuwe eisen en wensen te
voldoen. Inhalen van achterstallig onderhoud en verbetering van de toerusting brengen echter
vanwege de wet van de grote getallen zeer hoge kosten met zich mee. Alleen al de klassen-
verkleining in de onderbouw van het basisonderwijs en de toerusting met informatie- en
communicatietechnologie kosten in deze kabinetsperiode meer dan 2 miljard gulden.
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3. Condities voor scholen worden complexer

De condities waaronder scholen moeten werken zijn de afgelopen twintig jaar aanzienlijk
verzwaard. De leerlingenpopulatie stelt hogere eisen, niet alleen als gevolg van een
gewijzigde samenstelling, maar ook door veranderingen in de gezins- en opvoedingssituaties. 
Scholen worden vaak als eerste geconfronteerd met de gevolgen van relatie- en opvoedings-
problemen binnen gezinnen: met emotioneel verwaarloosde kinderen, teruggetrokken of juist
agressieve leerlingen, of kinderen die voortdurend over de schoolregels willen onderhandelen.
Scholen worden geconfronteerd met uiteenlopende jeugdculturen die, naarmate docenten
ouder worden, vaak moeilijker worden geaccepteerd.

De opleidingseisen op de arbeidsmarkt en de onderwijsaspiraties van ouders en leerlingen zijn
aanzienlijk gestegen. Tegenwoordig geldt als minimumeis een met succes afgeronde middel-
bare beroepsopleiding van tenminste twee jaar. Veel jongeren slagen er niet in om zo'n niveau
te bereiken. De druk om te presteren neemt toe, met name in het voortgezet onderwijs. 

Niet alleen leerlingen, ook scholen moeten presteren. De groeiende groep van hoger opgeleide
ouders benadert de school in toenemende mate als consument - een ontwikkeling die past bij
het in de jaren tachtig opgekomen marktdenken waarbij onderwijs steeds meer als een inves-
teringsgoed wordt gezien en de school als een bedrijf dat toegevoegde waarde produceert. Ten
behoeve van ouders en leerlingen worden er regelmatig vergelijkende overzichten van school-
kwaliteiten en schoolresultaten gepubliceerd. Scholen die slecht scoren moeten zich daarvoor
verantwoorden.
Scholen moeten uit concurrentieoverwegingen steeds meer rekening houden met de wensen
van ouders. Die wensen betreffen niet alleen de onderwijskwaliteit en de onderwijsresultaten,
maar ook zaken als veiligheid op school en het aanbod aan buitenschoolse voorzieningen.

Tegelijkertijd wordt er van scholen (of hun besturen) een veel groter organisatorisch en
bestuurlijk vermogen gevraagd. Er worden nieuwe en steeds grotere bestuurlijke verbanden en
samenwerkingsorganen in het leven geroepen om de meer complexe bestuurlijke taken te
kunnen vervullen en om de risico's (bv. wachtgeld) te verminderen. Scholen zijn in toenemen-
de mate afhankelijk van besluitvorming op hogere bovenschoolse niveaus. 

4. De verschillen tussen en binnen scholen nemen toe

De verschillen tussen scholen zijn de afgelopen jaren toegenomen, zowel in het basisonder-
wijs als in het voortgezet onderwijs. Scholen in de grote steden en in de Randstad onderschei-
den zich in een aantal opzichten van scholen daarbuiten. Hun leerlingenpopulatie is niet
alleen sterker gekleurd, maar ook meer gesegregeerd, de concurrentie tussen scholen onder-
ling is in het algemeen groter, ouders zijn er niet alleen kritischer en veeleisender, maar
schieten er ook vaker tekort in de opvoeding. De vraag naar aanvullende voorzieningen - ten
behoeve van werkende ouders of in het kader van achterstandenbeleid - is er groter. 
Binnen scholen kregen met name de schoolleiders een andere positie. In het basisonderwijs
zijn ze in veel gevallen niet langer een primus inter pares. In het voortgezet onderwijs
kwamen er grotere directies en groeide het middenmanagement. Door nieuwe verantwoorde-
lijkheden verandert vaak ook het perspectief van de schoolleider; hij/zij wordt meer omge-
vingsgericht en moet strategischer opereren. Binnen de school kan daardoor de afstand tot het
docentenkorps toenemen. Dat leidt soms tot spanningen binnen de school. 
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4  Inhouden en werkwijzen

4.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is een algemeen beeld geschetst van een aantal maatschappe-
lijke en bestuurlijke ontwikkelingen die hebben geleid tot een toename van eisen, wensen en
verwachtingen ten aanzien van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Vervolgens is
ingegaan op enkele ontwikkelingen in de toerusting van scholen en de condities waaronder zij
moeten opereren. 
In dit hoofdstuk richt de aandacht zich op het eerste thema waarbij sprake is van toenemende
eisen en beperkte mogelijkheden: de inhoud van het onderwijs en de werkwijzen van scholen. 

De overheid stelde zich ten aanzien van de inhoud van het onderwijs en de werkwijzen van
scholen lange tijd terughoudend op. Die terughoudendheid is terug te voeren op artikel 23 van
de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd. Richtlijnen voor de inhoud en
inrichting van het onderwijs werden in verband daarmee in zeer globale termen geformuleerd. 
In die opstelling van de overheid is de laatste jaren verandering gekomen. De overheids-
bemoeienis met de onderwijsinhoud en de pedagogisch-didactische werkwijzen neemt de
laatste tijd sterk toe. Veranderingen in de samenleving en in de kwalificatie-eisen op de
arbeidsmarkt vormen daarvoor een belangrijke impuls, evenals ontwikkelingen in de
gezinnen en in de opvoeding. Ook bestuurlijke overwegingen spelen een rol. Terwijl de
overheidsturing vanuit de middelen (personeel en materieel) globaler werd, nam de behoefte
aan sturing op resultaten toe. Voor een goed inzicht in de onderwijsresultaten zijn echter
duidelijke en meetbare doelstellingen noodzakelijk. Aangezien de resultaten van scholen in
belangrijke mate worden beïnvloed door de pedagogisch-didactische aanpak, neemt ook de
overheidsbemoeienis met de werkwijzen van scholen toe. 

In de Nederlandse verhoudingen wordt van oudsher sterk gehecht aan een goede aansluiting
tussen het onderwijs op school en de opvoeding in het gezin. De waardepluriformiteit in de
samenleving werd lange tijd redelijk goed weerspiegeld in de verschillende levensbeschou-
welijke en pedagogisch-didactische richtingen binnen ons onderwijsbestel. Door de komst van
nieuwe etnische groepen met een heel andere culturele achtergrond en als gevolg van veran-
deringen in de gezinnen en opvoedingsstijlen, verdwenen veel vanzelfsprekendheden in de
taakverdeling tussen school en gezin. De vraag wat er op school moet worden geleerd en wat
thuis, valt nu veel minder makkelijk te beantwoorden dan enkele decennia geleden. Dat geldt
ook voor de vraag in hoeverre werkwijzen op school moeten aansluiten bij de opvoeding thuis
of er juist een tegenwicht tegen moeten bieden.

Over wat kinderen in het funderend onderwijs zouden moeten leren, bestond lange tijd een
stilzwijgende consensus. Het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
over de inhoud van de basisvorming in het voortgezet onderwijs, dat in 1986 werd uitge-
bracht, bracht daar verandering in. De inhoud van de basisvorming werd begin jaren negentig
in een wettelijke regeling vastgelegd. Voor het basisonderwijs werden inhoudelijke eindter-
men ontwikkeld, die in 1993 uiteindelijk zouden uitmonden in kerndoelen (Letschert 1998). 
Ook ten aanzien van de werkwijzen in het onderwijs (het leerproces) spreekt de overheid zich
steeds vaker uit in termen van bedoelingen of wenselijkheden, zij het niet in de vorm van
wettelijke voorschriften, maar via beleidsdocumenten of in toelichtingen bij de wetgeving.
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Een belangrijke en reeds lange tijd figurerende beleidswens is bijvoorbeeld dat scholen in hun
onderwijs rekening houden met verschillen tussen kinderen. 

In paragraaf 4.2 zal eerst een beeld worden geschetst van veranderingen in gewenste onder-
wijsinhouden en werkwijzen en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Die
veranderingen komen tot uitdrukking in de kerndoelen en in diverse beleidsdocumenten. De
gewenste veranderingen zijn overigens vaak maar gedeeltelijk zichtbaar in de dagelijkse
onderwijspraktijk. Sommige nieuwe eisen zijn nog maar kort geleden van kracht geworden
(kerndoelen). Andere wensen bestaan al langer maar werken nog onvoldoende door in de
praktijk, doordat de mogelijkheden van scholen en docenten beperkt zijn (omgaan met
verschillen) of doordat er onvoldoende consensus bestaat over de wenselijkheid van de
vernieuwing (zelfstandig leren). Met de toenemende overheidsinvloed op inhouden en werk-
wijzen manifesteren zich ook de verschillen van inzicht op dit punt. Er tekenen zich zowel in
het onderwijsveld als daarbuiten verschillende stromingen af, met uiteenlopende waardeoriën-
taties en visies ten aanzien van inhouden, werkwijzen en pedagogische taakstellingen.
Aanhangers van die stromingen bestrijden elkaar vaak heftig. Zo woedde er in 1998 in de
media een felle discussie over de wenselijkheid dan wel risico's van het zogenoemde studie-
huis.

'Onderwijs' en 'opvoeding' zijn in de Nederlandse taal weliswaar twee afzonderlijke begrip-
pen, maar vallen in de dagelijkse onderwijspraktijk vaak moeilijk te scheiden. Tijdens het
onderwijs wordt er ook opgevoed. De gedachte dat de school ook een pedagogische taak heeft,
is algemeen aanvaard. Over de reikwijdte van de pedagogische opdracht van de school lopen
de meningen echter sterk uiteen. In het begin van de jaren negentig werd van overheidswege
(in het bijzonder door de ministers van OC&W en van Justitie) een discussie op gang
gebracht over de pedagogische opdracht van het onderwijs; een debat dat werd ingegeven
door een toenemende bezorgdheid over de publieke moraal en door toenemende problemen
met de handhaving van normen en waarden. De discussie richtte zich vooral op de sociale en
morele vorming van kinderen en jeugdigen. De conclusie luidde dat er in de schoolpraktijk
meer nadruk zou moeten worden gelegd op sociaal gedrag en goede omgangsvormen. Sporen
van die gedachtewisseling zijn in de in 1998 herziene kerndoelen terug te vinden. Daarnaast
zijn er allerlei projecten gestart, bijvoorbeeld over pesten en over veiligheid op school. 

Hoe denken ouders eigenlijk over de taakverdeling tussen school en gezin? Vinden zij, om
een voorbeeld te noemen, het bijbrengen van goede manieren vooral een taak van het gezin,
van de school, of zien zij het als een taak van zowel de school als het gezin? In 1992 werd
over de inhoudelijke taakverdeling tussen school en gezin voor het eerst een aantal vragen aan
ouders gesteld. Daarover werd eerder door het SCP gerapporteerd (Bronneman-Helmers
1993). In 1996 zijn dezelfde vragen opnieuw aan een steekproef uit de bevolking voorgelegd.
In paragraaf 4.3 zal de opvoedingsverantwoordelijkheid van scholen centraal staan. 

In paragraaf 4.4 komt de vraag naar de verantwoordelijkheidsverdeling voor onderwijs-
inhouden en werkwijzen aan de orde. Hoever gaat de verantwoordelijkheid van de overheid,
wat is de rol van ouders en welke verantwoordelijkheid komt aan de scholen zelf toe? 
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 4.5 afgesloten met enkele conclusies.

4.2 Ontwikkelingen in onderwijsinhouden en werkwijzen binnen scholen

In de eisen en wensen die de afgelopen jaren van overheidswege werden geformuleerd ten
aanzien van de inhoud van het funderend onderwijs en de werkwijzen binnen scholen, deden
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zich de volgende ontwikkelingen voor: 
- een verbreding van de onderwijsinhouden; 
- een verschuiving van kennis en inzicht naar vaardigheden en, meer recentelijk, ook naar

houdingen;
- een verschuiving van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat;
- een verschuiving van onderwijzen (de leraar centraal) naar zelfstandig leren (de leerling

centraal).

4.2.1 Verbreding van de onderwijsinhouden

De eisen en wensen tot verbreding van de onderwijsinhouden voor het basisonderwijs en de
basisvorming in het voortgezet onderwijs zijn in belangrijke mate terug te voeren op maat-
schappelijke ontwikkelingen, problemen en belangen. Daarnaast spelen opvattingen over ge-
lijke kansen en de noodzaak van een gemeenschappelijk aanbod voor alle leerlingen een rol.

Maatschappelijke ontwikkelingen en eisen

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de inhoud van het onderwijs op gezette
tijden aan de eisen van de tijd wordt aangepast. Een gedachte die ook ten grondslag lag aan
het in 1996 en 1997 gevoerde Kennisdebat, waarin de vraag centraal stond over welke kennis
en basisvaardigheden mensen in het jaar 2010 moeten beschikken.

Zowel bij de invoering van het basisonderwijs in 1985 als bij de invoering van de basisvor-
ming in 1993 was sprake van verbreding van het onderwijs- en vormingsaanbod. Deze
verbreding vormde een belangrijk kenmerk van beide onderwijsvernieuwingen. 
In het basis- en voortgezet onderwijs werden nieuwe vakken en leergebieden aan het leerplan
toegevoegd. Daarmee begaf het onderwijs zich op terreinen die tot dan toe niet tot het
onderwijsdomein gerekend werden. Er werden in de eerste plaats nieuwe vakken en
leergebieden geïntroduceerd waaraan voorheen nog geen behoefte bestond; zoals inzicht in
andere culturen (in verband met immigratie van mensen uit andere culturen) en informatie-
kunde (vanwege de oprukkende informatietechnologie). Er kwamen ook vakken en leerge-
bieden bij die vroeger geacht werden te behoren tot het domein van de opvoeding in het gezin,
zoals bevordering van sociale redzaamheid en bevordering van gezond gedrag in het basis-
onderwijs, en economie (bv. budgetbeheer) en verzorging (bv. voedingsleer) in de basisvor-
ming. Tenslotte werden er vakken toegevoegd die voorheen tot de buitenschoolse vorming
werden gerekend (bv. muziek). 
Verbreding van inhoud werd noodzakelijk geacht omdat alleen de school ervoor kan zorgen
dat alle leerlingen, ongeacht geslacht of herkomst, de noodzakelijke kennis verwerven.

Beschouwingen over de vraag wat kinderen op school moeten leren beginnen in het algemeen
terecht met de constatering dat er vanuit de samenleving vele eisen aan de school worden
gesteld (Leune 1983; ARO 1994; Dasberg 1996). Dasberg geeft de volgende opsomming van
externe vragers en hun eisen, wensen en verlangens.
- Ouders verwachten dat de school hun kinderen tot mensen vormt die zelfredzaam zijn en

goed zijn voorbereid op vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt. 
- De overheid wil dat kinderen in het funderend onderwijs breed worden gevormd en dat de

keuze van een vervolgopleiding of beroep tot ongeveer 15-jarige leeftijd wordt uitgesteld. 
- Het bedrijfsleven wil multi-inzetbaarheid en volgzaamheid voor bezetters van de lagere

functies, en specialisatie, leiderschapstalent en ambitie voor toekomstige topfunctiona-
rissen.
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- De politiek wil niet alleen staatsburgers met onderscheidingsvermogen en sociaal verant-
woordelijkheidsgevoel, maar ook burgers die zich houden aan een aantal gemeenschap-
pelijke normen en waarden. 

- De verschillende professies en docentengroepen streven naar erkenning en zoveel
mogelijk uren voor hun vak. 

- Leerlingen willen vakken waar ze het nut van inzien en die niet te moeilijk zijn (Dasberg
1996).

Een veelheid aan verlangens, kortom, die in de loop der tijd bovendien ook nog van karakter
veranderen. De eisen van het bedrijfsleven veranderen onder invloed van internationale,
economische en technologische ontwikkelingen. De politiek laat zich bij haar wensen ten
aanzien van de inhoud van het onderwijs nogal eens leiden door de tijdgeest of door een
manifest maatschappelijk probleem; het vak verzorging werd bijvoorbeeld onder druk van de
emancipatiebeweging in het aanbod opgenomen en de grotere aandacht voor normen en
waarden was een reactie op calculerend gedrag van burgers en op een toenemende crimina-
liteit onder jongeren. 
Het gewicht dat de verschillende vragers uit de samenleving in de schaal leggen kan overi-
gens in de loop der tijd variëren.

Alle wensen en claims tezamen hebben geleid tot overladenheid van de onderwijsprogram-
ma's in het basisonderwijs en de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. Gegeven de
schaarste aan onderwijstijd was voorafgaand aan de invoering van het basisonderwijs al de
vrees geuit dat verbreding van het onderwijsaanbod ten koste zou gaan van de kerntaken van
de school, dat wil zeggen van taken - met name in het cognitieve domein - die niet goed door
andere socialisatie-instanties, zoals het gezin, de media of de kerken, kunnen worden
overgenomen (Leune 1983).
De Commissie evaluatie basisonderwijs kwam in 1994 tot de conclusie dat het huidige aanbod
in het basisonderwijs door scholen niet gerealiseerd kan worden binnen de beschikbare - bij
invoering van het basisonderwijs in 1985 nog met 6% verminderde - hoeveelheid onderwijs-
tijd (CEB 1994).  Een jaar daarvoor was bij de periodieke peiling van het onderwijsniveau1

voor het leergebied wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) gebleken dat leer-
krachten noodgedwongen een selectie maken uit de hoeveelheid leerstof die in de methodes en
in ander materiaal wordt aangeboden. Allerlei onderwerpen blijken telkens maar door een
deel van de leerkrachten, ongeveer de helft, aan de orde te worden gesteld (Van Dam 1996).
Een nieuwe peiling voor dit leergebied, waarover nog dit jaar zal worden gerapporteerd, zal
waarschijnlijk uitwijzen dat er in dit opzicht sinds 1993 weinig veranderd is. Het is de indivi-
duele leerkracht die bij basisvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur uiteindelijk
bepaalt waaraan aandacht wordt besteed. Daarbij zal zijn of haar individuele affiniteit en
belangstelling ongetwijfeld meespelen. Anders dan bij vakken als rekenen en taal worden er
bij deze vakken in het algemeen ook geen extra maatregelen genomen indien er sprake is van
eventuele tekorten in kennis en vaardigheden. Leerlingen komen daardoor met een zeer
uiteenlopende bagage het voortgezet onderwijs binnen. Van een goede inhoudelijke aanslui-
ting tussen basis- en voortgezet onderwijs kan in zo'n situatie nauwelijks sprake zijn.
In het najaar van 1999 verschijnt het evaluatierapport van de Inspectie van het onderwijs over
de basisvorming in het voortgezet onderwijs. Daaruit zal blijken in hoeverre het voorgeschre-
ven aanbod van vijftien vakken in de praktijk ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

Een gemeenschappelijk onderwijsaanbod vanwege gelijke kansen

Ondanks het feit dat er sinds 1920 sprake is van een min of meer uniforme lagere school en
sinds 1985 van een basisschool voor iedereen, gaan onder de uniforme noemer 'basisschool'
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ook nu nog vele verschijningsvormen schuil. Er bestaan grote verschillen tussen scholen, naar
leerlingenpopulatie, naar onderwijsaanbod en ook naar onderwijsresultaten. 
Op basis van een in 1994 gehouden representatief landelijk onderzoek onder 351 basisscholen
(Prima-cohortonderzoek) werden scholen onderscheiden op basis van hun dominante
leerlingenpopulatie. Slechts een kleine 30% van de scholen blijkt een gemengde
schoolbevolking te hebben, waarin geen sociale groep domineert; op de overige scholen zitten
hoofdzakelijk leerlingen met hoogopgeleide ouders (elitescholen: 18%), met ouders met een
mbo-opleiding (burgerscholen: 36%), met overwegend autochtone ouders met hooguit een
lagere beroepsopleiding (arbeidersscholen: 15%), met hoofdzakelijk allochtone leerlingen
(gemengd allochtone scholen: 1%) of met overwegend Turkse of Marokkaanse leerlingen
(Turks-Marokkaanse scholen: 2%) (Jungbluth 1997).
Die eenzijdige samenstelling van de leerlingenpopulaties hangt in de eerste plaats samen met
de veelal gescheiden woonsituatie van de verschillende sociale groepen. Daarnaast speelt ook
de schoolkeuze door de ouders een rol. Tot ver in de jaren zestig lieten ouders zich bij de
keuze van een school in de eerste plaats leiden door de denominatie of levensbeschouwelijke
richting van de school. Daardoor ontstond een zekere menging van sociale groepen binnen de
school. De afgelopen decennia is de denominatieve segregatie echter geleidelijk aan vervan-
gen door een sociale segregatie. Veel ouders kiezen voor een school waar kinderen met een
vergelijkbare sociale en culturele achtergrond naar toegaan. Scholen waar overwegend
kinderen van allochtone herkomst naartoe gaan worden door Nederlandse ouders gemeden. 
In scholen met veel kansarme kinderen krijgen leerlingen vaak een onderwijsaanbod dat
minder hoge eisen stelt. Zo'n risico op verlaging van eisen en ambities is groter naarmate de
formele, van overheidswege gestelde eisen globaler omschreven zijn of een opener karakter
hebben.
Een eenzijdige samenstelling van de leerlingenpopulatie beïnvloedt niet alleen het onderwijs-
aanbod, maar ook de resultaten. Scholen die geen duidelijke doelstellingen of streefniveaus
hebben, zijn vaak geneigd het niveau van het onderwijsaanbod af te stemmen op hetgeen de
kinderen qua niveau aankunnen. Daardoor kan een neerwaartse spiraal in gang worden gezet:
scholen met veel achterstandsleerlingen verlagen hun eisen, behalen als gevolg daarvan
slechtere resultaten, waardoor ouders met meer kansrijke leerlingen de school vervolgens
gaan mijden. 
Vanuit het oogpunt van gelijke kansen is het niet alleen van belang dat kerndoelen gemeen-
schappelijk zijn, ze moeten ook concreet en uitdagend zijn.

Met de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs in 1993 werd eenzelfde
doel beoogd. Ook hier wilde men gelijke kansen creëren voor kinderen uit verschillende
sociale en culturele gezinssituaties. Anders dan in het basisonderwijs vindt basisvorming
echter plaats binnen een diversiteit aan schoolstructuren (variërend van een categoraal
gymnasium tot een brede vbo/mavo/havo/vwo-scholengemeenschap). De verscheidenheid is in
het voortgezet onderwijs dan ook duidelijker zichtbaar dan in het basisonderwijs. Ondanks de
doelstelling van een gemeenschappelijke basisvorming krijgt de onderwijsinhoud per school-
type een andere invulling. Zo variëren schoolboeken per schooltype of niveau (afzonderlijke
boeken voor vbo/mavo en havo/vwo).

Aan het streven naar een voor alle leerlingen gemeenschappelijke inhoud in de eerste leer-
jaren van het voortgezet onderwijs (basisvorming) lagen verschillende doelstellingen ten
grondslag.2

Twee van die doelstellingen impliceren een gemeenschappelijk karakter van de basisvorming.
De eerste is cultuurpolitiek van aard. Bepaalde elementen van de cultuur in onze Nederlandse
samenleving worden voor iedereen van zoveel belang geacht dat ze daarom aan alle
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leerlingen aangeboden en aangeleerd moeten worden. Naarmate de samenleving pluriformer
van aard wordt, wordt het belang van een algemene basisvorming voor iedereen groter. 
Het tweede doel beoogt integratie tot stand te brengen. Het wordt van belang geacht dat
jongeren leren omgaan met medeleerlingen van verschillende herkomst, cultuur of begaafd-
heid.
De parlementaire discussie over de inhoud van de basisvorming leidde onder invloed van
talrijke belangengroepen uiteindelijk tot een breed pakket van maar liefst vijftien vakken. 
Hoewel de idee van een gemeenschappelijke basisvorming voor alle leerlingen oorspronkelijk
afkomstig was van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), had deze
zich in zijn advies zeker geen voorstander getoond van een sterke verbreding van het onder-
wijsaanbod. Kwaliteitsverhoging van de basisvorming vloeit niet zozeer voort uit verbreding,
als wel uit verdieping. "Men leert niet leren door van veel gebieden vrijwel niets te leren"
(WRR 1986: 63).

De inmiddels opgeheven Adviesraad voor het Onderwijs (ARO) kwam in een in 1994
uitbracht advies met de titel Ruimte voor leren tot een andere keuze (ARO 1994). 
In dat advies, dat het hele funderend onderwijs - dat wil zeggen basisonderwijs en basisvor-
ming gedurende de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs - tot onderwerp had, werd
gepleit voor een onderscheid tussen een gemeenschappelijk kerncurriculum met een beperkt
aantal doelen die door alle leerlingen kunnen worden gerealiseerd en een kwaliteitsprofiel, dat
per school verschilt, dat inspeelt op de verschillen tussen leerlingen en waarin een relatie
tussen schools- en buitenschools leren kan worden gelegd. 
De ARO hanteerde in 1994 duidelijk een andere visie op gelijke kansen dan WRR in 1986.
Terwijl de WRR vooral maatschappelijke overwegingen en wenselijkheden in het geding
bracht om een gemeenschappelijke basisvorming voor alle leerlingen te bepleiten, nam de
ARO de dagelijkse praktijk van overvraging van scholen en van verschillen tussen leerlingen
als vertrekpunt voor zijn aanbevelingen. Voor de WRR zou de inhoud in principe voor alle
leerlingen hetzelfde moeten zijn, en zou de noodzakelijke differentiatie via de aanpak en
werkwijze van docenten moeten worden bereikt; voor de ARO kan differentiatie ook via de
inhoud plaatsvinden: een beperkt kerncurriculum voor alle leerlingen en profilering van
scholen via de resterende vrije curriculumruimte. 
Het huidige onderwijsbeleid kiest voor een brede vorming van leerlingen. Beperking van het
onderwijsprogramma, bijvoorbeeld in de vorm van een kleiner basiscurriculum, doet geen
recht aan doelstelling en motief van het basisonderwijs. Het houdt bovendien onvoldoende
rekening met begaafdheidsverschillen tussen leerlingen. Leerlingen moet een breed scala aan
leerervaringen worden aangeboden, die een basis bieden voor een brede ontwikkeling, niet
alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel, en zowel op creatief als op lichamelijk vlak, zo
luidt de huidige beleidsvisie.

Deskundigen over breed of smal

Bij de keuze tussen breed en smal, dat wil zeggen tussen een onderwijsaanbod gericht op een
breed scala aan te ontwikkelen of te verwerven competenties enerzijds en een smaller en
diepgaander aanbod van kernvakken met enige facultatieve aanvullingen anderzijds, worden
uiteenlopende standpunten ingenomen. Zo komt uit interviews onder een 25-tal beleidsactoren
naar voren dat een deel van de beleidsbepalers (politici) zeer hecht aan een breed onderwijs-
aanbod en aan een duidelijke pedagogische taakstelling voor het basisonderwijs (Letschert
1998). De samenleving is complex en leerlingen dienen daarop te worden voorbereid door bij
hen een breed scala aan competenties te ontwikkelen. Andere politici ontkennen de wenselijk-
heid van een breed aanbod niet, maar geven prioriteit aan kennis, inzicht en vaardigheden in
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taal en rekenen, omdat dat voorwaardelijk is voor de verdere ontwikkeling. Deze opvatting
werd door een beleidsadviseur nog eens onderstreept met het argument dat scholen een brede
taakstelling als alibi kunnen gebruiken om cognitieve taken te laten liggen. Ook de pedago-
gische taakstelling zou volgens deze adviseur gericht moeten zijn op verwezenlijking van de
kerntaken van de school.
Anderen plaatsen vanuit praktische overwegingen (uitvoerbaarheid en beperkte tijd) vraag-
tekens bij een breed onderwijsaanbod. Er worden met name kanttekeningen geplaatst bij
inhouden die al te veel zijn geënt op de modieuze en vluchtige actualiteit. Alle ondervraagde
beleidsactoren zijn wel van mening dat scholen de mogelijkheid moeten houden van een
zekere profilering (Letschert 1998: 170-173, 183).

De keuze tussen gemeenschappelijkheid en differentiatie kan trouwens ook op een andere
wijze tot een oplossing worden gebracht. Zo stelde Leune al in het begin van de jaren tachtig
dat verschillen in opvoedingsmogelijkheden en opvoedingsstijlen tussen gezinnen er niet
noodzakelijkerwijs toe hoeven te leiden dat de school voor alle kinderen, ongeacht hun
maatschappelijke achtergrond, als een soort total institution functioneert (Leune 1983). 
"In sommige gevallen is een brede taakopvatting onvermijdelijk. Soms worden kinderen in
pedagogisch opzicht door hun ouders of verzorgers dermate verwaarloosd dat de school wel
moet bijspringen, al was het maar om minimale voorwaarden te scheppen die noodzakelijk
zijn om kinderen überhaupt onderwijs te laten volgen. Het is de vraag of een dergelijke
noodzaak niet veeleer gevolgen zou moeten hebben voor de voorzieningen die scholen hebben
op het terrein van de pedagogische, psychologische en maatschappelijke begeleiding van
leerlingen, in plaats van gevolgen voor de reikwijdte van het onderwijsaanbod in enge zin, dat
wil zeggen voor het samenstel van vakken of leergebieden waarmee leerlingen worden gecon-
fronteerd. Verbreding van onderwijsaanbod dient m.i. goed te worden onderscheiden van
verbreding van begeleidende pedagogische zorg" (Leune 1983: 27-28).
Een aantal buitenschoolse voorzieningen is in het vorige hoofdstuk reeds de revue gepasseerd.
De relatie tussen schools aanbod en buitenschoolse voorzieningen zal in hoofdstuk 6 uitvoerig
aan de orde komen. 

4.2.2 Van kennis naar vaardigheden en houdingen

De hiervoor beschreven verbreding van onderwijsinhouden ging gepaard met een verschui-
ving van aandacht van het cognitieve naar het niet-cognitieve: een verschuiving van kennis
naar vaardigheden en, meer recentelijk, ook naar houdingen. 
Ook deze verschuiving wordt ingegeven door opvattingen over verwachte dan wel wenselijk
geachte maatschappelijke ontwikkelingen. 

Minder met het hoofd en meer met hart en handen

Sinds de invoering van de basisvorming in 1993 wordt in de eerste drie jaren van het voort-
gezet onderwijs meer dan voorheen aandacht geschonken aan vaardigheden en aan toepassing
van kennis. Daarbij wordt uitgegaan van de zogenoemde TVS-aanpak, waarbij T staat voor
toepassing, V voor vaardigheid en S voor samenhang. In het basisonderwijs vond zo'n
verschuiving van kennis naar vaardigheden al eerder plaats. Daar ging dat hand in hand met
een overgang van overwegend leerstofgericht naar meer leerlinggericht onderwijs. De
leerstofdwang is echter in het voortgezet onderwijs als gevolg van eindexameneisen veel
groter dan in het basisonderwijs, waar lange tijd geen sprake was van duidelijk omschreven
eindtermen of kerndoelen.
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De wenselijkheid van een verschuiving in het voortgezet onderwijs van kennis naar
vakspecifieke vaardigheden hangt voor een deel ook samen met de eerder aangegeven
doelstelling te komen tot een breed gemeenschappelijk curriculum voor alle leerlingen. Om
ook de meer praktisch ingestelde leerlingen aan hun trekken te laten komen, moeten naast de
theoretische aspecten van een vak ook praktische handelingsgerichte onderdelen aan bod
komen. Bij de diverse vakken moet niet alleen een beroep worden gedaan op het hoofd, maar
ook op hart en handen, zo luidt de op dit moment gangbare zienswijze. 

Kennis veroudert snel en eisen op de arbeidsmarkt veranderen voortdurend

Aan de verschuiving naar meer aandacht voor vaardigheden wordt de laatste jaren nadruk-
kelijk nog een extra dimensie toegevoegd: leerlingen moeten zich niet alleen kennis en
toepassingsgerichte vakspecifieke vaardigheden eigen maken, maar ook vakoverstijgende
vaardigheden; ze moeten met name leren om zelfstandig te leren. In de scholen moet niet
langer het onderwijzen centraal staan, maar het zelfstandig leren door de leerling. 
Die overgang naar een didactiek van zelfstandig leren is een direct gevolg van de opkomst
van een moderne kennismaatschappij, waarin voortdurend nieuwe eisen aan mensen worden
gesteld. Daaraan kunnen alleen zelfstandig lerende en sociaal vaardige individuen voldoen.
Scholieren, studenten en werknemers moeten werken aan hun employability.
Een belangrijk argument voor de nieuwe didactische aanpak is ook dat men op scholen in
toenemende mate ervaart dat de huidige werkwijze van overwegend klassikale kennisover-
dracht vaak niet meer voldoet. Leerlingen die niet opletten, ordeproblemen en spijbelen zijn
aan de orde van de dag. 

ICT biedt veel mogelijkheden

De zelfstandig-lerendidactiek sluit ook goed aan bij opvattingen van onderwijsdeskundigen
die een belangrijke plaats toekennen aan de computer in het onderwijs. Daarin schuilt volgens
Blom echter een groot risico. Indien kennis louter als informatie wordt opgevat - computers
bieden enkel informatie - ontstaat er leegte: het leermeesterschap, dat wil zeggen alles wat
leren betekenisvol, aangenaam of inspirerend maakt, verdwijnt. Om kennis te verwerven zijn
er betekenisvolle anderen nodig. Juist in leermeester-leerlingrelaties ontstaat kennis in de
brede zin, namelijk in de eerste plaats via inspiratie en persoonlijke identificatie, in de tweede
plaats door de uitnodiging tot zelf ontdekken en onderzoeken en tenslotte door het samen
leren en argumenteren (Blom 1997).

De van overheidswege wenselijk geachte omslag in didactiek wordt vanaf 1998 geleidelijk
aan ingevoerd in de bovenbouw van het havo/vwo. De bedoeling is dat het principe van
zelfstandig leren over enige jaren ook in de bovenbouw van het vbo en mavo zal worden
toegepast.

Meer aandacht voor attitudevorming

Behalve van een verschuiving van kennis naar vaardigheden en naar zelfstandig leren is er de
laatste jaren ook sprake van een andere accentverschuiving: er wordt nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de attitudevorming van leerlingen.
Ook aan deze verschuiving liggen maatschappelijke ontwikkelingen en problemen ten grond-
slag. In het begin van de jaren negentig werd vanuit de politiek een debat aangezwengeld over
het belang van gemeenschapszin en gemeenschappelijk gedragen waarden en normen. Dat
debat kreeg een vervolg in een discussie over de pedagogische opdracht van het onderwijs. In
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1993 werd het Platform pedagogische opdracht van het onderwijs ingesteld, dat tot taak kreeg
die discussie te stimuleren. Blijkens het eindrapport van het platform ging het in die discussie
vooral over de verhoudingen binnen scholen: de pedagogische verhouding tussen leraar en
leerling, zowel binnen als buiten de klas (PPOO 1995). Richtinggevende uitspraken over
waarden en normen binnen het onderwijs deed het platform niet. Het denken over normen en
waarden in het onderwijs wordt daarvoor te veel gekenmerkt door ambivalentie. Enerzijds
vinden velen dat de school aandacht moet schenken aan normen en waarden om problemen
als normvervaging, egoïsme, vandalisme en criminaliteit te voorkomen. Anderzijds bestaat er
een grote angst voor moraliseren en staatspedagogiek (Leune 1996). Het platform ging dan
ook niet verder dan de volgende inhoudelijke aanbeveling:
"Universele waarden, die de grondslag vormen van een democratische en humane samen-
leving en gelden als gemeenschappelijk cultuurgoed, dienen een prominente plaats te krijgen
in te ontwerpen schoolcodes en onderwijsprogramma's" (PPOO 1995: 27).
Merkwaardigerwijs wordt er in het eindrapport van het platform nauwelijks een verbinding
gelegd met de inhoud van het onderwijs, bijvoorbeeld naar vakken als geschiedenis,
maatschappijleer of literatuur, waarin cultuuroverdracht, inclusief normen en waarden, van
oudsher een centrale plaats inneemt.

In de onlangs herziene kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming wordt in de
vorm van zogenoemde leergebied overstijgende kerndoelen expliciet aandacht gevraagd voor
attitudes en sociaal gedrag (SLO 1997). De volgende nieuwe kerndoelen voor het basisonder-
wijs richten zich onder meer op sociaal gedrag en op het zelfbeeld van de leerling.

Kerndoeken

De leerlingen leveren een positieve bijdrage in een groep.
- Ze gaan respectvol met anderen om.
- Ze handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden.
- Ze respecteren verschillen in levensbeschouwing en cultuur.
- Ze durven in de groep voor hun eigen standpunt uit te komen.
- Ze houden rekening met gevoelens en wensen van anderen.
- Ze durven in de groep steun te geven aan iemand met een afwijkend standpunt.
 - Ze nemen verantwoordelijkheid voor de te verrichten taken. 

De leerlingen leren met hun eigen mogelijkheden en grenzen om te gaan.
-  Ze hebben zelfvertrouwen.
-  Ze kunnen gedragsimpulsen beheersen.
-  Ze kunnen en durven voor zichzelf en anderen op te komen.

Bij niet-cognitieve onderwijsinhouden zijn er in principe meer raakvlakken met de opvoeding
dan bij de cognitieve. Een aantal van deze vaardigheden en houdingen werd overigens ook al
overgedragen voordat er sprake was van aparte attitudegerichte kerndoelen via het onderwijs.
Voor een deel worden ze ook buiten de school - in het gezin of verenigingsleven - bijgebracht.
Attitudevorming is niet alleen in de opvoeding een belangrijk element; ook bij teamsporten of
andere buitenschoolse activiteiten is sprake van sociale en morele vorming en persoonlijk-
heidsontwikkeling. De roep om attitudevorming en om het bijbrengen van normen en
waarden in het onderwijs hangt vermoedelijk deels samen met lacunes en tekortkomingen die
in de loop der tijd in de opvoeding en de buitenschoolse vorming zijn ontstaan.



88

In het eerdergenoemde onderzoek onder 25 beleidsactoren is eveneens naar een oordeel over
deze verschuiving gevraagd. Uit hun antwoorden - die uitsluitend betrekking hebben op het
basisonderwijs - kan worden afgeleid dat de weerstand tegen attitudegerichte inhouden in de
loop der tijd is afgenomen, maar dat het opnemen van op normen en waarden gerichte doel-
stellingen discutabel wordt geacht. Er is ruime overeenstemming over een pedagogische
taakstelling voor de school, maar er moeten wel grenzen worden gesteld. De primaire
opvoedingstaak ligt in het gezin. Het belang van vaardigheden, van aandacht voor de sociale
en emotionele ontwikkeling en het zelfstandig verwerven van informatie wordt onderschre-
ven, maar dat laat onverlet dat de kerndoelen een krachtige body of knowledge moet omvatten
die als basis geldt voor alle leerlingen (Letschert 1998: 167-169, 183).

4.2.3 Van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat

Kinderen verschillen, zowel in intellectueel als in sociaal en emotioneel opzicht. In het
basisonderwijs zijn de verschillen het grootst, omdat alle kinderen daar ongeacht hun
capaciteiten naar toe gaan. Alleen voor kinderen met ernstige leer- en gedragsproblemen en
voor kinderen met lichamelijke of geestelijke handicaps is er het alternatief van speciaal
onderwijs.
Om met deze verschillen te kunnen omgaan is onderwijs op maat nodig. De onderwijs-op-
maatgedachte staat al enige jaren dominant op de beleidsagenda, zij het onder verschillende
noemers, bijvoorbeeld 'differentiatie binnen klassenverband' of 'adaptief onderwijs'. Ze houdt
in dat leerkrachten moeten differentiëren in hun aanpak, rekening moeten houden met
prestatieverschillen tussen leerlingen en hun aanpak moeten afstemmen op de mogelijkheden
van het individuele kind. De onderwijs-op-maatfilosofie is in zekere zin het onderwijskundige
antwoord op het individualiseringsproces dat zich de laatste decennia in de samenleving heeft
voltrokken.

Overmaat en Ledoux stelden in 1996 vast dat het merendeel van de leerkrachten in het basis-
onderwijs nog steeds uitsluitend of overwegend klassikaal lesgeeft: in groep 3 doet meer dan
80% van de docenten dat, in groep 7 rond de 70% (Overmaat en Ledoux 1996). 
De Inspectie van het onderwijs onderzocht in het schooljaar 1995/'96 de onderwijs-op-maat-
kwaliteit van het basisonderwijs (Inspectie 1997). Slechts 17% van de basisscholen houdt
volgens de inspectie bij de instructie en verwerking voldoende rekening met de verschillen
tussen leerlingen, in die zin dat ze rekening houden met eerder gemaakte fouten in het werk
van leerlingen, individuele leerlingen of groepen aanvullende instructie geven en leerlingen
de leerstof op hun eigen niveau laten verwerken. Ruim een kwart van de basisscholen hanteert
volgens de inspectie een differentiatiemodel dat als voldoende of goed kan worden geken-
schetst. In scholen die dat niet doen krijgen alle leerlingen allemaal min of meer dezelfde
instructie, terwijl ze de leerstof ook op dezelfde wijze verwerken (het zogenoemde leerstof-
jaarklassensysteem). De aanpak is overwegend klassikaal-frontaal onderwijs en er is vaak
geen extra leertijd voor leerlingen met extra leerbehoeften (Inspectie 1997). 

Bij een klassikale aanpak en een jaarklassensysteem stelt de gemiddelde leerling de norm,
waardoor zowel de snelle goede leerlingen als de zwakke leerlingen met leerproblemen
onvoldoende tot hun recht komen. Zittenblijven en verwijzing naar het speciaal onderwijs zijn
in zo'n systeem onvermijdelijke opties. Volgens de inspectie komt zittenblijven nog op 93%
van de basisscholen voor, terwijl slechts eenderde van de basisscholen in het voorafgaande
jaar geen leerlingen naar het speciaal onderwijs had verwezen. De overige scholen verwezen
in dat jaar gemiddeld 1,3% van de leerlingen naar het speciaal onderwijs (Inspectie 1997).



89

In de praktijk blijkt een gedifferentieerde aanpak kennelijk moeilijk te verwezenlijken.
Leerkrachten hebben er moeite mee in te spelen op grote prestatieverschillen binnen een
groep; prestatieverschillen die, zo blijkt uit onderzoek, soms wel meer dan een leerjaar
kunnen bedragen (Jungbluth et al. 1996). Sommigen wijten dat aan de te grote klassen,
anderen aan een ontoereikende deskundigheid bij docenten, en weer anderen aan gebrek aan
financiële middelen om bijvoorbeeld moderne leermethodes te kunnen aanschaffen. 
De extra middelen voor klassenverkleining in de onderbouw van het basisonderwijs zijn onder
meer bedoeld om de mogelijkheden voor differentiatie binnen het basisonderwijs te vergroten.

Leerlinggericht of leerstofgericht

Door het globale karakter van de kerndoelen en het ontbreken van concrete eindtermen voor
het basisonderwijs, is de werkwijze in de basisschool van oudsher meer leerlinggericht en veel
minder leerstofgericht dan in het voortgezet onderwijs, waar exameneisen werkwijzen in hoge
mate bepalen. 
Toch zijn er ook binnen de basisschool zelf nog duidelijke verschillen. Tussen de groepen 1
en 2 (de voormalige kleuterschool) en de groepen 3 tot en met 8 (de voormalige lagere school)
bestaat er, ruim tien jaar na invoering van de basisschool, nog steeds een groot verschil in
benaderingswijze. In de eerste twee groepen wordt sterk aangesloten bij de individuele
ontwikkeling en behoeften van de kleuter, terwijl in groep 3 overwegend een klassikale
aanpak wordt gehanteerd (Overmaat en Ledoux 1996). In de groepen 3 tot en met 8 van de
basisschool staat de leerstof veel centraler dan in de eerste twee jaren, waarin er eigenlijk geen
duidelijk niveau wordt nagestreefd. Het eindniveau dat aan het eind van de basisschool wordt
bereikt, is overigens geen vast, laat staan een geijkt niveau, maar is sterk afhankelijk van de
capaciteiten die de leerlingenpopulatie inbrengt. Onderzoek heeft aangetoond dat basisscholen
sterk verschillen als het gaat om het eindniveau dat zij met hun leerlingen weten te realiseren.
Dat niveau kan bovendien van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van de samenstelling van de
groep leerlingen. Door de overwegend klassikale aanpak bepalen de gemiddelde
leerlingcapaciteiten in hoge mate het eindniveau dat door de school wordt behaald. Overigens
weten bij een gelijke leerlingenpopulatie sommige scholen veel betere resultaten te behalen
dan andere. Deze scholen werken effectiever. Over de vraag welke kenmerken een school tot
een effectieve school maken, verschillen de meningen. Volgens professor Meijnen heeft die
effectiviteit niet zozeer te maken met de methode (klassikaal of gedifferentieerd), maar veel
meer met het gegeven of de docenten een gemeenschappelijke aanpak hanteren (Het
schoolblad 1995). 

Een deskundige op het gebied van het rekenonderwijs - een vakgebied waarin Nederlandse
basisschoolleerlingen bij internationale vergelijking goede resultaten boeken - bepleit
overigens, geheel tegen de trend in, een klassikale aanpak, zij het wel een aanpak waarbij de
leerkracht en leerlingen interactief werken en gezamenlijk oplossingen bedenken. Zo'n
benadering is volgens deze vakspecialist leerzamer en beter voor de zwakkere leerlingen dan
de meer individuele aanpak volgens het onderwijs-op-maatprincipe (Treffers in: Langelaan
1997; Treffers in Schoor 1997b).

De door het beleid aanbevolen werkwijze wordt dus niet alleen van kritische kanttekeningen
voorzien, maar blijkt in de praktijk kennelijk ook moeilijk uitvoerbaar.
De zogenoemde traditionele vernieuwingsscholen montessori, dalton, jenaplan enzovoort
vormen een uitzondering op de regel van het overwegend klassikale onderwijs. Deze scholen
werken al lang met pedagogisch-didactische werkwijzen die meer ruimte bieden voor
individuele verschillen en waarbij grote waarde wordt gehecht aan het zelfstandig werken
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door de leerling. Deze scholen worden naar verhouding vaker bezocht door kinderen uit de
middengroepen en hogere sociale milieus.
In het basisonderwijs schakelen de laatste jaren echter overigens steeds meer scholen over op
een montessori-, dalton- of jenaplanaanpak. Soms gebeurt dat niet zozeer vanwege de
aantrekkelijkheid van de onderwijskundige aanpak, als wel uit concurrentieoverwegingen.
Scholen denken op die manier meer kinderen te kunnen trekken uit kansrijkere sociale
milieus.

Uit het in 1996 gepubliceerde onderzoek Opvoeden in Nederland, dat zich richtte op 'niet-
problematische' Nederlandse gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud, blijkt dat
ouders autonomie (o.a. verantwoordelijkheidsgevoel hebben, zelfstandig oordelen) en sociaal
gevoel (waaronder rekening houden met anderen, behulpzaam zijn) belangrijke opvoedings-
doelen vinden (Rispens et al. 1996). Met name ouders uit de middengroepen en de hogere
sociale milieus vinden dat. Ouders uit lagere sociale milieus zijn wat meer gericht op confor-
miteit (gehoorzaamheid en aanpassing aan de eisen van de samenleving) en minder op
autonomie en sociaal gevoel. 
De pedagogisch-didactische aanpak van de traditionele vernieuwingsscholen, waarin zelf-
standig werken, samenwerking en een individuele benaderingswijze samengaan, past dus
goed bij de opvoedingscultuur uit de bovenmodale milieus, maar minder goed bij de opvoe-
dingsdoelen die in lagere sociale milieus van belang worden geacht. 

In het voortgezet onderwijs geven de landelijke eindexameneisen in hoge mate sturing aan de
organisatie van de leerstof en de werkwijze van docenten. Voldoen leerlingen niet aan de
eisen die door de school voor de verschillende leerjaren zijn vastgelegd, dan zijn zittenblijven
of verandering van schooltype (afstroom) het resultaat.  De examendruk biedt in de regel3

weinig mogelijkheden voor individuele arrangementen die wat meer tijd in beslag nemen of
voor een actievere bijdrage van leerlingen buiten de directe orde van de lesstof om. 
Professor Micha de Winter (hoogleraar ouder- en kindzorg) bekritiseert de leerstofgerichte
aanpak binnen het voortgezet onderwijs vooral vanuit dat laatste gezichtspunt. Hij signaleert
een doorgeschoten trend naar uniformiteit, bijvoorbeeld via de leerboeken: "alsof de school
een efficiënte leermachinerie moet zijn, met een eenduidige, gestroomlijnde en vooral
meetbare productiewijze" (De Winter 1997: 11). De Winter bepleit een schoolbeleid waarin de
stem van de leerlingen wordt gewaardeerd en gerespecteerd en zet zich af tegen een scheiding
tussen de pedagogische en de didactische opdracht van de school, als zouden dat twee
verschillende dingen zijn (De Winter 1997). 

4.2.4 Van onderwijzen (de leraar centraal) naar zelfstandig leren (de leerling centraal)

In het voortgezet onderwijs zitten kinderen niet langer ongeacht hun aanleg en motivatie bij
elkaar, maar zijn zij verdeeld over verschillende schooltypen. Daardoor zijn in het voortgezet
onderwijs de groepen qua leervermogen en -prestaties homogener dan in het basisonderwijs.
Sinds de invoering van de basisvorming wordt in de eerste leerjaren van het voortgezet
onderwijs meer nadruk gelegd op toepassing van kennis en op vaardigheden, zo werd reeds
geconstateerd. Daarmee wordt niet alleen meer evenwicht tussen hoofd, hart en handen
nagestreefd, maar wordt ook geprobeerd de leerling meer te activeren. 
In de tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo/vwo) is onlangs een ingrijpende
pedagogisch-didactische vernieuwing ingezet: de invoering van het studiehuis. Het is de
bedoeling dat er een cultuuromslag plaatsvindt van onderwijzen naar leren.
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Het paradigma van het zelfstandig leren vond zijn oorsprong aanvankelijk in ontwikkelingen
in het onderwijs zelf; later werd het ook vanuit de arbeidsmarkt bepleit. 
In de loop van de jaren tachtig werd het voortgezet onderwijs steeds vaker geconfronteerd met
klachten uit het hoger onderwijs dat studenten onvoldoende in staat waren om zelfstandig te
leren. Het havo en vwo zouden leerlingen daar niet goed op voorbereiden. De studentenaan-
tallen in het hoger onderwijs namen sterk toe en het studierendement was laag. Dat leidde
niet alleen tot druk op het voortgezet onderwijs om de aanpak te veranderen, maar ook tot
maatregelen in het hoger onderwijs om studenten intensiever te begeleiden. De roep om meer
zelfstandig lerende scholieren ging in het hoger onderwijs gepaard met een zekere verschool-
sing. Inmiddels lijkt men ook in het hoger onderwijs over te stappen op werkvormen die een
meer zelfstandige en actieve inzet van de student vergen (Inspectie 1999).
Ook het voortgezet onderwijs zelf kampt met problemen, zoals leerlingen die vaak maar met
moeite bij de les kunnen worden gehouden en ordeproblemen. 
Sinds het midden van de jaren negentig komen er tevens signalen van buiten het onderwijs. In
arbeidsmarktkringen raakte het begrip 'employability' in zwang. Werknemers zullen in de
toekomst meer zelf moeten zorg dragen voor hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het
onderwijs moet de toekomstige werknemers daarop voorbereiden..
Al deze impulsen vormden een goede voedingsbodem voor het zogenoemde studiehuiscon-
cept. Het is de bedoeling dat er in het voortgezet onderwijs een omslag wordt gemaakt van
onderwijzen naar leren. Docenten zullen in het studiehuis minder klassikaal lesgeven en meer
een begeleidende rol vervullen ten behoeve van hun meer zelfstandig lerende leerlingen. 

De nieuwe didactische werkwijze sluit, net als de eerdergenoemde pedagogisch-didactische
aanpak van de zogenoemde traditionele vernieuwingsscholen, met haar grote nadruk op
zelfwerkzaamheid van de leerling, goed aan bij de opvoedingsidealen die Nederlandse ouders
uit de midden- en hogere klassen het belangrijkst vinden: autonomie en sociaal gevoel. 
Blom wijst echter op het risico dat er zich een nieuwe vorm van verborgen selectie kan gaan
voordoen. Lang niet alle kinderen zijn immers in staat tot zelfstandig leren. Zelfstandigheid is
een eigenschap die vooral in hoogopgeleide milieus wordt aangeleerd. Voor kansarme
kinderen dreigt er in het studiehuis naast de al aanwezige taalachterstand nog een extra risico
op achterblijven bij te komen. "Voor kinderen met een culturele achtergrond waarin de
Nederlandse versie van zelfstandigheid niet gewaardeerd wordt, ligt het nog ingewikkelder"
(Blom 1997). 
Omdat de leerlingenpopulatie in de bovenbouw van het havo/vwo nog steeds overwegend uit
de meer kansrijke maatschappelijke groeperingen afkomstig is, zal de afstand tussen de
beoogde nieuwe didactische aanpak en de opvoedingsachtergrond daar naar verhouding nog
het minst moeilijk te overbruggen zijn. Een evenrediger deelname van kansarme kinderen aan
hogere vormen van onderwijs zou door de nieuwe didactische werkwijze echter kunnen
worden afgeremd. Ook leerlingen die moeilijk tot leren te motiveren zijn - vaker jongens dan
meisjes - zullen vermoedelijk problemen gaan ondervinden. 

4.2.5 Kloof tussen beleid en praktijk

De rijksoverheid heeft zich bij discussies over de inhoud van het onderwijs en de werkwijze
binnen scholen lange tijd terughoudend opgesteld. Specifieke richtlijnen en concrete eind-
termen waren taboe; ze zouden een inbreuk betekenen op het in artikel 23 van de Grondwet
neergelegde principe van vrijheid van onderwijs. Uit angst voor staatspedagogiek liet men de
concretisering van de inhoud van het onderwijs over aan het grotendeels op levensbeschouwe-
lijke basis georganiseerde onderwijsveld (de scholen, de koepelorganisaties en de verschil-
lende - rooms-katholiek, protestants-christelijk, algemene - pedagogische centra) en aan
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commerciële uitgeverijen die de schoolboeken verzorgen. Vanuit het bijzonder en het confes-
sioneel onderwijs is altijd sterk aangedrongen op vrijheid voor scholen om het onderwijs
inhoudelijk in te vullen conform de (levensbeschouwelijke of pedagogisch-didactische)
signatuur van de school. Daardoor zou afstemming van het onderwijs op de opvoeding thuis
beter gewaarborgd zijn. 

Sinds enkele jaren heeft de overheid haar terughoudende opstelling verlaten. Als gevolg van
de nieuwe besturingsfilosofie kwam er meer behoefte aan sturing op kwaliteit en effectiviteit
van het onderwijs. Aan sturing op inhoud was bovendien meer behoefte, omdat er voortdu-
rend nieuwe maatschappelijke wensen en verwachtingen op het onderwijs werden afgevuurd.
Ook ouders werden mondiger en stelden steeds meer eisen. Onderzoek naar de effectiviteit
van het onderwijs maakte duidelijk dat meer helderheid ten aanzien van de doelstellingen van
het onderwijs noodzakelijk was en dat de werkwijze binnen de scholen meer zou moeten
worden gericht op het realiseren van opbrengsten. Het politieke verzet tegen meer overheids-
bemoeienis met inhouden en werkwijzen boette aan kracht in. Het CDA, dat traditioneel de
vrijheid van onderwijs en van de scholen bewaakte, verdween in 1994 uit de regering.
Sociaal-democraten die zich lange tijd tegen kerndoelen hadden verzet uit vrees dat deze als
selectiecriteria zouden gaan werken, gingen inzien dat het stellen van duidelijke en ambiti-
euze doelen juist in het belang is van kansarme kinderen.
De overheid geeft via vaststelling van kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming
(de eerste kerndoelen werden in 1993 vastgesteld; deze zijn in 1998 herzien) steeds meer
sturing aan de inhoud van het onderwijs. De invloed ervan verloopt in de praktijk overigens
vooral in indirecte zin. Uitgevers gebruiken de kerndoelen bij het vervaardigen van nieuwe
leerboeken en ander lesmateriaal, en toetsinstituten als het Cito hanteren ze als richtlijnen bij
het opstellen van tussentijdse toetsen en eindtoetsen. Docenten worden vooral langs deze
indirecte wegen beïnvloed.

De overheidsbemoeienis met de pedagogisch-didactische aanpak is minder dwingend. Er zijn
geen wettelijke voorschriften die verplichten tot een meer individuele aanpak. Wel wordt met
grote regelmaat in beleidsnota's en toelichtingen bij wetsontwerpen aandacht gevraagd voor
het belang van een meer op de individuele leerling toegesneden werkwijze en voor de wense-
lijkheid van meer zelfstandig en actief lerende leerlingen. Die bedoelingen en wenselijkheden
van de overheid keren terug in de kwaliteitsstandaarden die de onderwijsinspectie gebruikt bij
de beoordeling van het onderwijs op scholen. De leerboeken en ook de exameneisen in het
voortgezet onderwijs veranderen als gevolg van de wenselijk geachte vernieuwingen. Zo
zullen leerlingen in het studiehuis als één van de examenonderdelen een profielwerkstuk
moeten maken. De van overheidswege gewenste verandering in didactische aanpak is dus
weliswaar niet dwingend, maar evenmin vrijblijvend. Er kan door scholen moeilijk aan
worden voorbijgegaan.

De toenemende overheidsbemoeienis met inhouden en werkwijzen brengt in de praktijk ook
verschillen van inzicht aan het licht. Tot voor kort konden die verschillen worden geaccom-
modeerd doordat scholen hun onderwijsinhouden grotendeels zelf konden invullen en een
grote vrijheid hadden in hun pedagogisch-didactische aanpak. Nu de nieuwe didactische
aanpak voor alle scholen in zekere zin verplicht wordt, neemt de kans op problemen bij de
uitvoering toe. Daarbij spelen naast principiële bezwaren ook praktische problemen, die te
maken hebben met de toerusting van scholen, een rol. 

In het basisonderwijs zijn de schoolboeken en onderwijsmethoden vaak nog niet geschikt voor
een gedifferentieerdere aanpak. Volgens de bekostigingsregels van de overheid kunnen basis-
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scholen hun leermiddelen gemiddeld slechts eenmaal per tien jaar vervangen. De komende
jaren zullen er extra middelen voor leermiddelen beschikbaar komen, zodat scholen hun
methodes sneller kunnen aanpassen (eenmaal per acht jaar). Ook de omvang van de groepen
wordt vaak als een belemmerende factor gezien. De klassenverkleining in de onderbouw van
de basisschool moet daarin verandering brengen. Of deze verbetering in de toerusting van
scholen voldoende zal zijn, moet worden afgewacht. 
In het voortgezet onderwijs zijn er andere belemmeringen, bijvoorbeeld leerkrachten die de
nieuwe begeleidende rol niet ambiëren en liever gewoon blijven lesgeven, leermiddelen en
computers die niet of onvoldoende beschikbaar zijn, en ruimtegebrek. 

Problemen bij de uitvoering kunnen echter niet uitsluitend worden toegeschreven aan tekorten
in de materiële en personele toerusting van scholen of aan veranderingen in de condities
waaronder scholen moeten opereren. Vermoedelijk speelt ook een rol dat scholen geconfron-
teerd worden met zeer veel uiteenlopende eisen tegelijkertijd; eisen die bovendien soms
moeilijk met elkaar te rijmen zijn. Veel eisen en wensen van de afgelopen jaren zijn terug te
voeren op uiteenlopende visies en waardeoriëntaties ten aanzien van de samenleving in het
algemeen en het onderwijs in het bijzonder.

4.2.6 Verschillende waardeoriëntaties

In de visie die de afgelopen jaren het meest dominant was, overheersen de bestuurlijke en
financieel-economische overwegingen. Schaalvergroting, kostenbeheersing, effectiviteit en
doelmatigheid, deregulering, decentralisatie en marktwerking zijn kernbegrippen in die
benaderingswijze. Scholen worden in die visie gezien als bedrijven die een product afleveren.
In dit type beschouwingen over onderwijs wordt een sterke nadruk gelegd op zaken als output,
diploma's en rendement. De bestuurlijke aanpak is schoolgericht. Scholen moeten verant-
woording afleggen over de besteding van middelen en in dat kader hun opbrengsten ook
zichtbaar maken. Met openbare en vergelijkbare gegevens kunnen ouders de beste school voor
hun kinderen kiezen. In dat kader is er veel aandacht voor het meten van prestaties van
leerlingen en scholen. In het onderwijs staat de leerstof centraal. Kennis, inzicht en toepas-
singsgerichte vaardigheden zijn van belang met het oog op een probleemloze overgang naar
de arbeidsmarkt. Binnen het onderwijsbestel zelf wordt gestreefd naar een goede aansluitin-
gen tussen de diverse opleidingen en naar korte, efficiënte leerwegen. Cursusduren en
verblijfsduren in het onderwijs zijn beperkt. Leerkrachten zijn vooral vakdocent en didacticus. 

Naast deze financieel-economische en bestuurlijke benaderingswijze heeft de afgelopen jaren
een heel andere visie op onderwijs aan gewicht gewonnen. In die visie wordt ervan uitgegaan
dat de samenleving en de arbeidsmarkteisen onder invloed van technologische ontwikkelin-
gen en internationalisering voortdurend veranderen. Kennis veroudert snel. Leerlingen en
studenten moeten daarop worden voorbereid. Ze moeten in de eerste plaats leren om zelfstan-
dig nieuwe kennis en inzichten te verwerven. Vakoverstijgende vaardigheden (leren leren),
sociale vaardigheden en houdingen moeten in het onderwijs meer aandacht krijgen. Niet de
leerstof, maar de leerling moet centraal staan, en niet het uiteindelijke product (kennis en
inzicht), maar het proces (weten hoe kennis te verwerven). In de werkwijzen binnen scholen
moet een omslag plaatsvinden van onderwijzen naar leren. Docenten moeten meer begeleiders
worden van hun zelfstandig lerende leerlingen en minder vakdocenten die kennis overdragen. 

Leer- en ontwikkelingsgericht onderwijs zal in het algemeen een heel ander karakter hebben
dan het onderwijs volgens de traditionele leerstof- en diplomagerichte aanpak. Toch wordt er
van scholen gevraagd beide aanpakken tegelijkertijd te realiseren. In het voortgezet onderwijs



94

levert dat vooralsnog de meeste spanningen op. Daar zijn recentelijk de exameneisen aanzien-
lijk verzwaard met het oog op een betere voorbereiding op het hoger onderwijs (meer vakken,
geordend in zogenoemde profielen). Tegelijkertijd wordt er van de leerlingen een veel grotere
eigen verantwoordelijkheid gevraagd. Zij moeten leren om zelfstandig de noodzakelijke
kennis te verwerven. Daarbij wordt van hen de nodige creativiteit verwacht. Ze moeten niet
alleen gebruikmaken van uitleenlopende leermiddelen (naast gewone lessen ook informatie
zoeken via Internet), maar ook diverse vaardigheden onder de knie krijgen (werkstukken
maken).
Voor die combinatie van eisen krijgen ze niet meer tijd. De eerste ervaringen met de combi-
natie van profieleisen en studiehuisbenadering hebben inmiddels geleid tot een aanpassing
van de hoeveelheid leerstof. De tijd zal moeten leren in hoeverre beide visies in de praktijk
met elkaar te verenigen zijn. 

4.3 De pedagogische taak van de school

4.3.1 Onderwijs en opvoeding

Anders dan in de Franse taal, waar gesproken wordt van éducation zijn in de Nederlandse
taal 'onderwijs' en 'opvoeding' twee afzonderlijke begrippen. Kennelijk is er in de Nederlandse
perceptie sprake van twee duidelijk te onderscheiden fenomenen. 
Het Groot Woordenboek der Nederlandse taal, Van Dale, omschrijft onderwijs als een activi-
teit, namelijk als "(geregeld) onderricht, het systematisch, volgens aangenomen beginselen,
overbrengen van elementaire kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrach-
ten, aan afzonderlijke of daarvoor bijeenzijnde (jonge) personen". 
Opvoeding verwijst volgens Van Dale zowel naar een activiteit (het opvoeden), als naar een
situatie (het opgevoed zijn). Bij opvoeden gaat het om drie betekenissen:
- door het verschaffen van voedsel grootbrengen;
- onderhouden en grootbrengen, met name toegepast op morele, intellectuele en sociale

vorming;
- redelijk of geestelijk ontwikkelen.

De theoretisch pedagoog Spiecker maakt in een uitvoerige begripsanalyse een onderscheid
tussen zowel de begrippen 'opvoeding' en 'onderwijs' als tussen de begrippen 'opvoeden' en
'onderwijzen' (Spiecker 1991). 
De term 'opvoeding' heeft volgens Spiecker betrekking op "de hulp die volwassenen de onvol-
wassene bieden bij het zich eigen maken van die disposities, in ieder geval de gezindheden,
die kenmerkend zijn voor de volwassen persoon". 
De term 'onderwijs' is verbonden met leerstof en "heeft betrekking op het op systematische
wijze overdragen van kennis en specifieke vaardigheden, die een persoon in staat moeten
stellen op (meer) verantwoorde wijze vorm te geven aan zijn persoonlijk en maatschappelijk
leven".
Onderwijzen is handelen dat gericht is op het (doen) verwerven van leerstof, op het bevorde-
ren van kennis en begrip. Opvoedend handelen is gericht op het bereiken van het (algemene)
opvoedingsdoel (volwassenheid, whole person).
In het onderwijs kan volgens Spiecker wel worden bijgedragen aan het realiseren van bepaal-
de opvoedingsdoelen. Zo kan het onderwijs meewerken aan de vorming van specifieke
gezindheden zoals solidariteit of liefde voor de natuur. 
Een belangrijk verschil tussen onderwijs en opvoeding is volgens Spiecker dat er in de gezins-
opvoeding - als het goed is - sprake is van ouderlijke liefde voor het kind, van zorg en van
opofferingsgezindheid. Tegen die achtergrond krijgen handelingen (bv. iets verbieden) hun
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pedagogische karakter. Deze kenmerken bepalen in belangrijke mate of er sprake is van een
goede of slechte pedagogische relatie. Zo'n affectieve en onbaatzuchtige houding heeft een
leraar niet; ze is in de leraar-leerlingverhouding zelfs ongepast (Spiecker 1991). 

De toegepast pedagoog en didacticus Kieviet waarschuwt tegen begripsanalyses als die van
Spiecker. Deze zijn naar zijn mening te veel gebaseerd op hetgeen traditioneel tot de opvoe-
ding, respectievelijk het onderwijs wordt gerekend (Kieviet 1993). Hij propageert een andere
benadering, waarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat het in het funderend onderwijs gaat
om kinderen en jongeren in ontwikkeling, die op opvoeding zijn aangewezen. De school is
een bijzondere setting waarin die opvoeding plaatsvindt - een setting met een speciale taak-
stelling. Er valt volgens Kieviet geen scheiding te maken tussen kennisoverdracht enerzijds
en beïnvloeding van het normen- en waardepatroon anderzijds. Afgezien van de vraag of
'objectieve' kennis wel bestaat, is in ieder geval onontkoombaar dat er bij overdracht van
kennis keuzen worden gemaakt, of dat nu door het beleid gebeurt (bij de vaststelling van
kerndoelen), door de school (bij de keuze van methodes) of door de leraar (via het zogenoem-
de verborgen leerplan). Al die keuzen zijn waardegebonden. 

Ook Dasberg is deze mening toegedaan. Volgens haar is het onmogelijk onderwijzen en
opvoeden te scheiden of zelfs maar te onderscheiden (Dasberg 1996). De stelling dat onder-
wijzen het monopolie is van de school en het opvoeden het alleenrecht van het gezin is haars
inziens dan ook zinloos. Opvoeden - 'invoering in cultuur', zoals de pedagoog Langeveld het
definieert, of 'begeleiding van menswording' zoals de omschrijving van Dasberg luidt -
gebeurt op school niet door middel van bepaalde vakken, maar in alle vakken, en zelfs al
voordat de les is begonnen, bijvoorbeeld naar aanleiding van te laat komen. Onderwijs en
opvoeding, 'nut' en 'zin', beide zijn onlosmakelijk, en vanaf de grijze oudheid tot op heden
opdracht geweest van de school, aldus Dasberg.

Ook al worden er in het dagelijkse taalgebruik afzonderlijke begrippen gehanteerd voor
onderwijs en opvoeding, beide begrippen worden vaak wel in een adem genoemd. Dat duidt er
al op dat in de regel niet goed aanwijsbaar is waar het ene begint en het andere ophoudt.
Zo zal men het leren van staartdelingen niet gauw tot de opvoeding rekenen, terwijl kenmer-
ken als zelfstandigheid en verdraagzaamheid juist wel met opvoeding worden geassocieerd.
Opvoeden gebeurt vooral in het gezin, in de omgang met gezinsleden; het is informeel en
intuïtief van aard, en weinig planmatig. De opvoeding laat belangrijke, maar meestal geen
duidelijk meetbare sporen na in het gedrag en de levenshouding van een individu. 
Onderwijs vindt vooral op school plaats, is in de regel georganiseerd en planmatig van opzet,
kent idealiter duidelijk omschreven doelstellingen, en de effectiviteit ervan kan in principe
worden gemeten.
De scheidslijn tussen onderwijs en opvoeding is echter vloeiend; er is sprake van een duide-
lijke overlap. Aan de ene kant omvat het onderwijs noodzakelijkerwijs opvoedende elementen,
terwijl aan de andere kant ouders tijdens de opvoeding regelmatig met aan onderwijs gerela-
teerde activiteiten bezig zijn (denk aan de hulp bij huiswerk). Over de opvoedende taak van de
school is de afgelopen jaren uitvoerig gediscussieerd. Voor de onderwijsvoorbereidende en -
ondersteunende activiteiten van ouders bestaat daarentegen minder belangstelling.4

4.3.2 De pedagogische taak van de school

In een beschouwing over de pedagogische taak van de school onderscheiden Verhaeghe en
Dietvorst twee verschillende benaderingen (Verhaeghe en Dietvorst 1995). 
De eerste benadering vertrekt vanuit de stelling dat maatschappelijke ontwikkelingen van
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dien aard zijn dat gezinnen (het primaire opvoedingsmilieu) de hun toekomende opvoedende
taken niet meer alleen kunnen waarmaken en dat de school daarom moet bijspringen. 
Er is een groot aantal maatschappelijke problemen waarvoor ter oplossing of preventie naar
de school wordt gekeken en waarvoor nieuwe elementen aan het curriculum worden
toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan leergebieden als milieu-educatie, consumenteneducatie of
vredeseducatie.
In deze zin opgevat impliceert de pedagogische taak van het onderwijs een verbreding van het
schoolse onderwijsaanbod: een toevoeging van nieuwe inhoudsdomeinen aan het curriculum
waarover de leerlingen geïnformeerd moeten worden, waarvoor ze gevoelig gemaakt moeten
worden en waarover met hen een dialoog moet worden aangegaan.
In de tweede benadering wordt het opvoedende niet zozeer gezien in termen van verbreding
maar meer in termen van verdieping. Bij de opvoedende taak gaat het niet zozeer om meer
weten, een groter inzicht of een betere beheersing van vaardigheden, als wel om attitude-
vorming. Leerlingen moeten zich bijvoorbeeld kritisch leren opstellen tegenover reclame-
uitingen, zich de zorg om het milieu aantrekken en mensen met andere gewoonten en gebrui-
ken respecteren. Ook deze benadering gaat uit van de gedachte dat het gezin het alleen niet
meer kan bolwerken en dat de school moet bijspringen. Het gaat hier echter niet om een
toevoeging van nieuwe leergebieden aan het curriculum, maar om de houding van leerkrach-
ten, de omgangsvormen op school en soms ook om extracurriculaire activiteiten. 
Beide benaderingen van de pedagogische opdracht sluiten elkaar niet uit. De herziening van
kerndoelen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs hield zowel verbreding als
verdieping in.
Deskundigen die de begrippen 'onderwijs' en 'opvoeding' duidelijk van elkaar onderscheiden
zijn in de regel geneigd de pedagogische taak van de school beperkt te houden. 
Zo vindt Spiecker dat men zich goed rekenschap moet geven van de verschillende taken en
mogelijkheden van gezinsopvoeding en onderwijs. Leerkrachten hebben wel degelijk een
opvoedende taak, met name in de lagere klassen van het basisonderwijs, maar moeten niet
opgezadeld worden met taken waarvoor zij niet opgeleid en toegerust zijn. Bovendien zal de
opvoeding op school nooit volledig de tekorten in de gezinsopvoeding kunnen compenseren
(Spiecker 1992).
Anderen, zoals de onderwijssocioloog Leune, stellen zich eveneens terughoudend op als het
gaat om uitbreiding van de pedagogische taak van de school. Verbreding van de inhoud van
het onderwijs gaat, gegeven de schaarse onderwijstijd, ten koste van de kerntaak van de
school: de cognitieve vorming (Leune 1983). Ook als het gaat om het bijbrengen van waarden
en normen ziet Leune voor het onderwijs een beperkte taak (Leune 1996). Onder erkenning
van het feit dat onderwijs zonder normatieve component niet mogelijk is, bepleit hij een
beperking tot overdracht van universele sleutelwaarden, dat wil zeggen waarden die in
beginsel voor alle deelnemers aan het maatschappelijk verkeer gelden (dit ter onderscheiding
van particularistische waarden van specifieke groepen).
Ook de onderwijshistoricus Dodde kan tot de tegenstanders van een brede pedagogische taak
van de school worden gerekend. De primaire taak van de school is volgens hem kennisover-
dracht en ontwikkeling van vaardigheden (Dodde 1993). Onderwijs is de verwerving van
kennis en vaardigheden, opvoeding is de ontwikkeling van een mentaliteit. De school is als
instituut niet toegerust om een mentaliteitsverandering bij leerlingen tot stand te brengen. De
school zal zich moeten beperken tot overdracht van als betekenisvol beschouwde waarden en
normen en kan hooguit iets doen aan bewustwording bij de leerlingen van andere waarden en
normen dan die van het ouderlijk huis of de vriendenkring, aldus Dodde.

Naast tegenstanders zijn er ook voorstanders van een bredere opvatting van de pedagogische
taak van de school. Voorstanders zijn vooral te vinden in onderwijskringen die zich baseren
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op een bepaalde levensbeschouwing, een bepaald mensbeeld of een levensvisie. Dat gebeurt
vooral - zij het zeker niet uitsluitend - in het bijzonder onderwijs, zowel in het confessionele
onderwijs als in de pedagogisch-didactische vernieuwingsscholen (montessori, dalton,
jenaplan, vrije scholen enz.).
In deze onderwijsrichtingen is men van mening dat doelen, methodes en werkwijzen in het
onderwijs altijd gebonden zijn aan waarden en daaraan ontleende normen. Soms zijn dat
religieuze waarden, soms bepaalde mensopvattingen. Overdracht van kennis en vorming van
kinderen versterken elkaar. Aandacht voor het affectief functioneren gaat niet ten koste van
het cognitieve leren. Integendeel, ze versterken elkaar. Schoolklimaat en de omgangsvormen
op school zijn van groot belang. 

De pedagogische doelen die worden gesteld kunnen bescheiden, maar ook vergaand zijn. Lea
Dasberg, bijvoorbeeld, bepleit een ambitieuze pedagogische taak voor de school. Zij is van
mening dat het bij opvoeden niet alleen gaat om socialisatie, dat wil zeggen het wegwijs
maken van kinderen in de bestaande samenleving en cultuur, maar ook om een ethisch-
normatieve opdracht: het voorhouden van een ideaal, een maatschappij zoals die zou moeten
zijn (Dasberg 1993). Het curriculum zou zich volgens Dasberg moeten richten op zeven, voor
mensvorming essentiële, hoofdvakken: geschiedenis, taal, natuurwetenschappen, wiskunde,
aardrijkskunde en muzische vorming en de moraal die onlosmakelijk met al deze vakken
verbonden is. Ze keert zich nadrukkelijk tegen de eerdergenoemde verbredings- en verdie-
pingsbenadering. Nieuwe inhouden, zoals multiculturele vorming en milieuonderwijs, gaan
niet alleen ten koste van de tijd voor de essentiële vakken, maar zijn ook meer op mentaliteits-
verandering gericht dan op werkelijke kennis van zaken (cursivering van Dasberg). Dat is
haars inziens "hachelijk vanwege het gevaar van indoctrinatie van wat men, uiterst tijdgebon-
den, als gewenste mentaliteit ziet, in tegenstelling tot de blijvende waarde van kennis"
(Dasberg 1996: 14).

Onder deskundigen bestaat er dus nogal wat aarzeling over de verbredings- en verdiepings-
benadering die de afgelopen jaren via zogenoemde kerndoelen voor het basisonderwijs en de
basisvorming vorm heeft gekregen. Die aarzeling is er veel minder onder mensen uit de
dagelijkse schoolpraktijk en bij vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsorgani-
saties van het bijzonder en het openbaar onderwijs. Representanten uit het bijzonder onder-
wijs zijn vooral beducht voor inperking van de eigen vrijheid. Zij klagen niet over de inhoude-
lijke verbreding (hooguit over de gevolgen voor overladenheid van het curriculum), maar
benadrukken dat de kerndoelen voldoende ruimte moeten laten aan de scholen om tot een
eigen invulling te komen. Zij zien de verbredings- en verdiepingsbenadering kennelijk niet als
poging tot staatspedagogiek,  maar zijn vooral bang voor een inbreuk op de eigen bestuurlijke5

dan wel professionele autonomie. 
In beschouwingen over de pedagogische taak van de school is feitelijk sprake van twee
werelden: de wereld van de onderwijskundigen en pedagogen waarin op een hoog abstractie-
niveau over maatschappelijke waarden, normen en levensbeschouwelijke uitgangspunten
wordt gedebatteerd, en de wereld van de praktijkmensen uit het onderwijs zelf, die zich veel
meer druk maken over de ergernissen van alledag: toenemende eisen aan school en docenten,
consumentengedrag van ouders en leerlingen, gebrek aan respect, pesterijen, vandalisme en
gewelddadig gedrag op school.

In paragraaf 4.2.2. is al melding gemaakt van de discussie over de pedagogische opdracht
van het onderwijs. In dat kader stond de sociale en morele vorming van kinderen en jeugdigen
centraal gedefineerd als:
- opvoeden tot democratisch burgerschap binnen schoolverband; 
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- zorgdragen voor een goed schoolklimaat vanuit gericht schoolbeleid;
- andere (intra- en extracurriculaire) activiteiten die sociaal gedrag bevorderen (Van der

Hoeven-van Doornum en Van Gennip 1995).6

Door mensen uit de dagelijkse schoolpraktijk werd in dat debat vooral nadruk gelegd op
sociaal gedrag en goede omgangsvormen. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeerde in 1986 in zijn
advies over de basisvorming in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs het
volgende:
"Er is geen reden te veronderstellen dat de tegenwoordige of toekomstige ontwikkelingen in
de privé-sfeer het noodzakelijk zullen maken dat de school in de basisvorming opvoedings-
taken van het gezin overneemt" (WRR 1986: 36).
Die conclusie lijkt, anno 1999, op gespannen voet te staan met de feitelijke ontwikkelingen. 
Alom bestaat immers de indruk dat de school steeds meer opvoedingstaken van het gezin
overneemt. In dat verband wordt vaak gewezen op een aantal veranderingen die zich geduren-
de de afgelopen decennia in gezinssituaties hebben voorgedaan: minder kinderen per gezin,
een groeiende arbeidsparticipatie van moeders, een toename van het aantal eenoudergezinnen
en een stijgend percentage allochtone gezinnen. Tekortschietende opvoedingssituaties in
gezinnen zouden een bredere taakstelling voor de school rechtvaardigen.
Tegelijkertijd wordt er echter ook op gewezen dat de keuze voor kinderen nu meestal een
bewuste is, dat ouders van schoolgaande kinderen gemiddeld ouder en beter opgeleid zijn dan
vroeger en zich ook meer bewust zijn van het belang van de opvoeding voor de onderwijs-
kansen van hun kinderen. Het gestegen opleidingsniveau van ouders zou volgens deze
redenering eerder aanleiding zijn om de opvoedingstaak van de school enigszins te reduceren.
Voor beide visies valt empirische ondersteuning te vinden. In hoofdstuk 2 is al aangegeven
dat de diversiteit in gezinnen en in opvoedingssituaties de afgelopen twintig jaar groter
geworden is. Nederland is niet alleen een multi-etnische maar ook een multipedagogische
samenleving geworden.

Hiervoor is er al op gewezen dat onderwijs en opvoeding eigenlijk niet goed van elkaar te
onderscheiden zijn. In scholen wordt het nodige aan opvoeding gedaan, terwijl in gezinnen
ook overdracht van kennis plaatsvindt. Er lijkt eerder sprake van een continuüm, met aan de
ene kant overdracht van cognitieve kennis (bv. wiskunde) en aan de andere kant attitude- en
persoonlijkheidsvorming (bv. zelfstandige oordeelsvorming). Daartussenin bevindt zich een
breed terrein waarbij sprake is van zowel kennisoverdracht als van het aanleren van vaardig-
heden en ontwikkelen van houdingen. 
Het is in dit licht niet verwonderlijk dat bij enquêtes onder de Nederlandse bevolking, waarbij
gevraagd wordt voor dertien onderwijsdoelen aan te geven of men deze als een taak voor de
school en/of als taak voor het gezin ziet, bij veel doelstellingen door een meerderheid van de
ouders een voorkeur wordt uitgesproken voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
school en gezin (Bronneman-Helmers 1993). Een vergelijkbaar beeld van partnerschap tussen
ouders en school spreekt uit twee recente onderzoeken naar opvoeden in het basisonderwijs
(Klaassen en Leeferink 1998) en opvoeden in het voortgezet onderwijs (Veugelers en De Kat
1998).
Hierna zal eerst worden ingegaan op de resultaten van een tweetal landelijke enquêtes,
gehouden in 1992 en 1996, waarbij aan ouders is gevraagd hoe zij denken over de taakver-
deling tussen school en gezin. Vervolgens zal aandacht worden geschonken aan de twee
recentelijk gereed gekomen onderzoeken onder docenten, ouders en leerlingen van een aantal
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
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4.3.3 Opvattingen van ouders en leerkrachten over de taak van de school

Wat verwachten ouders eigenlijk aan activiteiten van de school en hoe zien zij die in relatie
tot hun eigen verantwoordelijkheid? 
In het kader van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland, dat jaarlijks door het
SCP wordt gehouden, zijn zowel in 1992 als in 1996 aan de Nederlandse bevolking een
dertien doelstellingen voorgelegd met de vraag aan te geven in hoeverre men deze als taak
voor de school en/of als taak voor het gezin ziet. Gevraagd werd hierbij te denken aan
kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar die op de basisschool zitten of de eerste jaren van het
voortgezet onderwijs volgen. Daarbij zijn geen doelstellingen genoemd waarvan te verwach-
ten valt dat deze praktisch geheel tot de taken van de school gerekend worden (zoals leren
rekenen) of tot die van het gezin (bv. zindelijkheidstraining).
Over de resultaten van de enquête uit 1992 werd in 1993 gerapporteerd in het SCP-rapport
Opinies over onderwijs (Bronneman-Helmers 1993). In die publicatie ging het primair om het
draagvlak voor onderwijs onder de bevolking als geheel. De daar opgenomen cijfers hadden
dan ook betrekking op de totale bevolking. In dit rapport staat de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen school en gezin centraal. Voor de presentatie van gegevens beperken we ons
daarom nu tot antwoordpatronen van de substeekproef van Nederlandse ouders met kinderen
onder de 21 jaar (in 1992 waren dat er 832, in 1996 926).

De verdeling van antwoorden ten aanzien van de dertien doelstellingen in 1996 (en tussen
haakjes 1992) staat weergegeven in tabel 4.1. In de bijlage bij dit hoofdstuk zijn gegevens te
vinden over verschillen naar enkele achtergrondkenmerken van ouders.

Tabel 4.1 Opvattingen van ouders  over de taakverdeling tussen school en gezin, 1992  en 1996 (in procenten)a b

wie heeft de belangrijkste taak bij uitsluitend overwegend beide overwegend uitsluitend weet
school school evenveel gezin gezin nietc

kinderen vormen tot evenwichtige
mensen 1 (0) 1  (2) 57 (57) 38 (36) 2  (3) 1 (2)
kinderen helpen bij de vorming van een
levensbeschouwing 0 (0) 2  (2) 48 (49) 44 (39) 4  (7) 2 (2)
kinderen seksuele voorlichting geven 1 (1) 1  (2) 44 (47) 49 (43) 5  (7) 1 (2)
kinderen belangstelling voor politiek
bijbrengen 1 (2) 16 (13) 63 (61) 16 (18) 2  (3) 3 (3)
kinderen belangstelling voor cultuur
bijbrengen 1 (1) 12 (13) 71 (70) 13 (12) 1  (1) 1 (3)
kinderen goede manieren bijbrengen 0 (0) 1  (0) 34 (36) 55 (52) 9  (9) 0 (3)
kinderen leren rekening te houden met
anderen 1 (0) 1  (1) 62 (60) 31 (33) 5  (5) 0 (3)
kinderen van werkende ouders na
schooltijd opvangen 1 (0) 9  (8) 26 (25) 39 (38) 22 (23) 4 (7)
kinderen gezonde leefgewoonten leren 1 (0) 1  (1) 44 (42) 45 (44) 9 (10) 0 (4)
kinderen respect voor mensen uit
andere culturen bijbrengen 1 (0) 4   (4) 73 (71) 19 (19) 3  (4) 1 (3)
kinderen met leermoeilijkheden helpen 6 (5) 43 (36) 49 (54) 2   (2) 0  (0) 0 (2)
kinderen milieubewustzijn bijbrengen 1 (1) 4   (5) 83 (84) 10   (7) 1  (1) 1 (3)
kinderen met psychische problemen
helpen 2 (1) 9 (10) 66 (63) 19 (18) 2  (2) 3 (5)

Ouders met kinderen < 21 jaar.a

Getallen van 1992 staan tussen haken.b

Weet niet + geen antwoord.c

Bron: SCP (CV'92 en '96)
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Opmerkelijk is dat er tussen 1992 en 1996 eigenlijk nauwelijks iets veranderd is in het
antwoordpatroon. Over de wenselijke taakverdeling tussen school en gezin wordt in 1996 nog
ongeveer hetzelfde gedacht als enkele jaren daarvoor, dit ondanks de ruime aandacht die er in
de tussenliggende jaren in politiek en media was voor de opvoedingstaak en -verantwoorde-
lijkheid van het gezin. 
Opvallend, zij het niet verrassend, is ook dat er in beide jaren een brede steun is voor een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin. Bij acht van de dertien doelstellingen
was een meerderheid van de ouders in 1996 van mening dat ze zowel op het terrein van de
school als dat van het gezin thuishoren; in 1992 gold dat voor zeven doelstellingen. Kennelijk
achten veel ouders voor belangrijke onderdelen van hun opvoedingstaak een bijdrage van de
school wenselijk. 
Zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin ziet men zowel in 1992 als in
1996 nog het minst voor de taak het opvangen van kinderen van werkende ouders na school-
tijd. Ruim één op de drie ouders vindt dat overwegend of mede een taak van de school.
Alleenstaande ouders en jonge ouders (met een oudste kind dat nog geen 4 jaar is) vinden
naar verhouding vaker dat naschoolse opvang (mede) een taak van de school is (resp. 54% en
51% t.o.v. 36% gemiddeld; zie tabellen B4.1 t/m B4.4 in de bijlage bij dit hoofdstuk).

Van de overige taken wordt het bijbrengen van goede manieren door ouders het minst als
taak van de school en het meest als taak van het gezin gezien. Overigens ziet toch nog één op
de drie ouders (35%) hier ook een taak voor de school; ouders van protestants-christelijken
huize vinden dit iets vaker.

Een vergelijkbare opinie heerst er ten aanzien van de doelstelling kinderen gezonde leefge-
woonten leren. Meer dan de helft van de ouders ziet hierin geen taak voor de school en vindt
dit uitsluitend of overwegend een taak voor het gezin - een gegeven dat enigszins haaks lijkt
te staan op de aandacht die in de kerndoelen voor het basisonderwijs uitgaat naar het leerge-
bied gezond en redzaam gedrag.

Een opvallende overeenkomst bestaat er in de antwoordpatronen bij de onderwerpen kinderen
helpen bij de vorming van een levensbeschouwing en kinderen seksuele voorlichting geven.
Voor beide geldt dat ongeveer de helft van de ouders dit een exclusieve taak voor het gezin
acht, terwijl de andere helft dit mede als een taak voor de school ziet. Vergeleken met 1992
zijn de meningen iets in de richting van het gezin opgeschoven. 
Hoogopgeleide ouders zijn ten aanzien van beide onderwerpen vaker van mening dat het hier
om een gezinstaak gaat. In rooms-katholieke kring zien ouders levensbeschouwelijke vorming
vaker mede als een taak voor de school, terwijl onder protestants-christelijke ouders seksuele
voorlichting meer dan gemiddeld als taak voor het gezin wordt gezien.

Het vormen van kinderen tot evenwichtige mensen ziet 57% van de ouders als gemeenschap-
pelijke taak van school en gezin en 40% als taak die overwegend of uitsluitend aan het gezin
toekomt. Laagopgeleide ouders en ouders met een oudste kind in de middelbare-schoolleeftijd
zien hier vaker mede een taak voor de school, terwijl hoogopgeleide ouders en jonge ouders
van wie het kind nog niet naar school gaat juist vaker het gezin hierin een taak toebedelen.

Bij de doelstelling kinderen leren rekening te houden met anderen gaat het niet zozeer om
persoonlijke vorming, als wel om sociale vorming. De verdeling tussen 'school en gezin' en
'overwegend of uitsluitend het gezin' is hier 62% versus 36%. Hoogopgeleide ouders en
ouders uit protestants-christelijke-kring verwachten hierbij wat meer van de school en wat
minder van het gezin. 
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Bij kinderen respect voor mensen uit andere culturen bijbrengen vindt maar liefst 73% van
de ouders dat zowel de school als het gezin een taak heeft. Alleen het achtergrondkenmerk
gezinsfase differentieert enigszins: ouders van kinderen die nog niet naar school gaan zien dit
meer als taak voor alleen het gezin, terwijl ouders met een oudste kind op de middelbare
school hier vaker ook de school op willen aanspreken.

Bij drie doelstellingen is er sprake van een zeker evenwicht in de taaktoedeling aan school en
gezin. Het gaat hier om de volgende doelstellingen: kinderen milieubewustzijn bijbrengen,
kinderen belangstelling voor politiek bijbrengen en kinderen belangstelling voor cultuur
bijbrengen.
De antwoordpatronen zijn vergelijkbaar. Milieubewustzijn scoort het hoogst op gezamenlijke
verantwoordelijkheid: 83% van de ouders ziet hierin een taak voor zowel de school als het
gezin. Bij belangstelling voor cultuur is de score voor gezamenlijkheid lager (71%) en bij
politieke belangstelling nog wat lager (63%). 
De overige ouders zijn bij het bijbrengen van belangstelling voor politiek en cultuur ongeveer
gelijk verdeeld over taaktoedeling aan de school en aan het gezin. Politiek ziet men wat meer
als gezinstaak dan cultuur. Ook bij het bijbrengen van milieubewustzijn - waarin ook een
attitudecomponent zit - ligt het accent wat meer bij het gezin.
Naarmate het opleidingsniveau hoger is, is er bij 'politiek' en 'cultuur' niet alleen voor
gezamenlijke verantwoordelijkheid meer steun, maar ook voor gezinsverantwoordelijkheid.
Laagopgeleide ouders leggen voor deze taken meer verantwoordelijkheid bij de school. 

Het helpen van kinderen met leermoeilijkheden zien ouders als een taak die van alle taken het
meest bij de school thuishoort: 49% vindt dit uitsluitend of overwegend een taak voor de
school en 49% ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin.
Vergeleken met 1992 is in 1996 de taaktoedeling wat meer op de school gericht.
Vooral hoogopgeleide ouders zijn van mening dat de school de eerst aangewezen instantie is
om kinderen met leerproblemen te helpen (60%). Laagopgeleide ouders vinden dat merkwaar-
digerwijs veel minder vaak (41%); zij spreken zich vaker uit voor een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van school en gezin.

Bij de taak het helpen van kinderen met psychische problemen ligt het accent veel sterker op
gezamenlijke verantwoordelijkheid (63%) en op het gezin (21%). Over deze taak denken
vaders en moeders verschillend. Moeders willen bij psychische problemen van kinderen vaker
enige steun van de school dan vaders, die het accent wat meer bij het gezin leggen.
Ook jongere en hoger opgeleide ouders zien hier, net als bij de vorming van evenwichtige
mensen, wat vaker een gezinstaak. Alleenstaande ouders daarentegen zien bij psychische
problemen vaker (mede) een taak voor de school. 

Kort samengevat luidt de conclusie eigenlijk hetzelfde als in 1993. Er is bij de meeste van de
genoemde taken een ruime steun voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en
gezin. De belangrijkste uitzonderingen zijn het opvangen van kinderen van werkende ouders
na schooltijd, het bijbrengen van goede manieren en, in mindere mate, het leren van gezonde
leefgewoonten. Hierbij leggen ouders de nadruk op de verantwoordelijkheid van het gezin.
Het helpen van kinderen met leermoeilijkheden ziet men het meest als een taak voor de
school.
Het opleidingsniveau van ouders vormt vaak een onderscheidende factor, zij het soms, zoals
bij leerproblemen, tegenovergesteld aan de verwachtingen.
Bij levensbeschouwing en seksuele vorming speelt geloof een rol, terwijl bij psychische
problemen en kinderopvang alleenstaande ouders de taken vaker bij de school neerleggen. 
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De voorgaande gegevens hebben uitsluitend betrekking op Nederlandse ouders en op ouders
van buitenlandse herkomst die de Nederlands taal zodanig beheersen dat zij aan de enquête
konden deelnemen. Uit onderzoek onder allochtone ouders is bekend dat zij meer dan
autochtone ouders een brede taak toekennen aan de school. 

De behoefte aan pedagogisch partnerschap komt ook naar voren uit twee recente onderzoeken
naar de pedagogische opdracht voor respectievelijk basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs (Klaassen en Leeferink 1998; Veugelers en De Kat 1998). 
In die onderzoeken werden op een beperkt aantal scholen (zes basisscholen en acht scholen
voor voortgezet onderwijs) eerst enquêtes gehouden onder docenten en ouders (en in het
voortgezet onderwijs ook onder leerlingen). Vervolgens vonden naar aanleiding van de resul-
taten van deze enquêtes enkele groepsgesprekken plaats. Tenslotte werden ouders, leerlingen
en docenten in enkele paneldiscussies met elkaars opvattingen geconfronteerd. 

Uit het onderzoek bij de basisscholen komt naar voren dat ouders en docenten nauwelijks van
elkaar verschillen als het gaat om opvoedingsdoelen. Beide groepen hechten aan zelfbepaling,
zij het in combinatie met sociaal gevoel. Ook conformiteit wordt van belang geacht, zij het
niet in de zin van volgzaam gedrag, maar meer als een klimaat waarin een zekere discipline,
orde en rust heerst en waarin iedereen zich aan bepaalde regels en afspraken houdt. Overigens
denken niet alle ouders daar hetzelfde over. Hoogopgeleide ouders hechten minder aan
conformisme en autoritaire controle en meer aan onafhankelijkheid. Ouders met een confes-
sionele achtergrond hechten juist meer aan conformiteit.
Ouders en docenten zien bij de opvoeding geen strikte taakverdeling tussen school en gezin.
Wel wordt door zowel ouders als docenten de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders
gelegd. Men ziet elkaar duidelijk als partners in de opvoeding. Zo'n pedagogisch partnerschap
wordt in de praktijk echter gehinderd door wederzijds onbegrip en irritatie. Ouders en
docenten zijn nogal kritisch over elkaar. Docenten zijn van mening dat ouders te weinig eisen
stellen aan hun kinderen. In de gezinnen is er volgens docenten te weinig rust. Kinderen
hebben te veel sociale verplichtingen. Ouders zouden meer regels moeten stellen en conse-
quenter moeten optreden. Ouders hebben op hun beurt kritiek op de docenten. Ze hebben geen
doordacht pedagogisch beleid en communiceren te weinig met de ouders over waardeopvoe-
ding. Ouders hebben er moeite mee dat docenten pas met ouders praten als er problemen zijn. 

Niet alle docenten zijn overigens voorstander van een pedagogisch partnerschap met de
ouders. De taakzwaarte wordt genoemd, maar ook het feit dat docenten contact moeten onder-
houden met tientallen ouders. Een relatief autonome opstelling van de docent heeft bovendien
als voordeel dat het onderwijs dan niet voortdurend gestuurd wordt door de consumptieve
vraag van de markt en de waan van de dag.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders en docenten vanuit een verschillend perspectief naar
de waardeopvoeding op school kijken. Ouders zijn in de eerste plaats emotioneel betrokken bij
de opvoeding van hun eigen kind, terwijl docenten meer afstand nemen en vooral letten op
het functioneren van de groep. Docenten zijn dan ook positiever over het schoolklimaat dan
ouders (Klaassen en Leeferink 1998).

Uit het kleinschalige en overwegend kwalitatieve onderzoek naar opvoedingstaken voor het
voortgezet onderwijs komt onder meer naar voren dat het ontwikkelen van sociaal gevoel als
een belangrijke taak van het onderwijs wordt gezien (Veugelers en De Kat 1998). Persoonlijk-
heidsontwikkeling vindt men allereerst een taak van de ouders, maar docenten kunnen
leerlingen wel helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ook ontwikkeling van
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strategisch handelen (meningsvorming en reflectie op eigen handelen) wordt belangrijk
gevonden.
Zowel ouders en leerlingen als docenten vinden het van belang dat er in de normale les meer
gepraat wordt over waarden en normen. Docenten moeten daarbij verschillende perspectieven
laten zien, maar kunnen ook hun eigen inzichten naar voren brengen. Docenten zien wel een
aantal belemmeringen. Grote klassen en overvolle programma's maken het volgens docenten
moeilijk om met veel leerlingen over waardegebonden aspecten van de leerstof te praten. Ook
het studiehuis zou in dit opzicht belemmerend kunnen werken. Vanwege de strakke planning
neemt de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit af. Door vermindering van het aantal
klassikale lessen en het meer zelfstandig werken verdwijnen er mogelijkheden voor groeps-
discussie (Veugelers en De Kat 1998). 

Opvattingen van docenten over de opvoedingstaak van de school worden waarschijnlijk niet
alleen ingegeven door belemmeringen in verband met de leerstofeisen of de groepsgrootte.
Ook hun zelfbeeld en de motieven die zij hadden om leraar te worden spelen vermoedelijk een
rol.
Uit een recent onderzoek onder 312 leraren (148 uit het basisonderwijs en 174 uit het voort-
gezet onderwijs) blijkt bijvoorbeeld dat leraren in het basisonderwijs bij de start van hun
loopbaan heel andere motieven hebben om leraar te worden dan docenten in het voortgezet
onderwijs (Van den Heuvel en Visser 1998). Gevraagd naar de motieven om leraar te worden
antwoordde 99% van de leerkrachten uit het basisonderwijs dat ze het onderwijs ingingen
omdat ze het leuk vonden om met kinderen te werken en 96% omdat ze iets voor kinderen
wilden betekenen. Leraren in het voortgezet onderwijs hadden meestal andere beweegredenen
om voor het leraarschap te kiezen: 82% werd leraar omdat ze hun eigen vak leuk vonden en
eenzelfde percentage omdat ze graag iets aan anderen wilden overdragen. Uit het onderzoek
kan ook worden afgeleid dat van alle ondervraagde leraren 37% zichzelf in de eerste plaats
ziet in de rol van overdrager van kennis en vaardigheden; 27% ziet zich primair als didacti-
cus, 22% als pedagoog of opvoeder en 14% als gids. Voor de toekomst verwachten leraren
overigens wel enige verschuivingen in deze rollen, en wel in de richting van minder over-
dragen van kennis (32%) en meer functioneren als gids (20%). 
Leraren die zichzelf primair zien als overdrager van kennis en vaardigheden of als didacticus
zullen het de komende jaren moeilijk krijgen, zo verwachten de onderzoekers (Van den
Heuvel en Visser 1998). Onderwijsvernieuwingen (studiehuis) en pedagogische taken vereisen
andere competenties en een andere motivatie dan die waarmee de meeste leerkrachten destijds
- gemiddeld meer dan twintig jaar geleden - aan hun loopbaan in het onderwijs zijn
begonnen.

De ruime steun voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin doet de
vraag rijzen wie de belangrijkste zeggenschap moet hebben in de pedagogische kwestie;
zeggenschap over de vraag wat kinderen moeten leren en wanneer, waar, hoe en waarom. In
de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de vraag of die zeggenschap in de eerste
plaats moet liggen bij de overheid, bij de ouders of bij de scholen zelf. 

4.4 Zeggenschap over inhouden en werkwijzen in het onderwijs

Uit de voorgaande beschouwingen over veranderingen in onderwijsinhouden en in werkwij-
zen op scholen kan worden geconcludeerd dat taken en verantwoordelijkheden van scholen en
gezinnen elkaar steeds meer gaan overlappen. Scholen begeven zich, al dan niet noodgedwon-
gen, in toenemende mate op terreinen die vroeger tot de opvoeding of de buitenschoolse
vorming werden gerekend. 
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De overheid stelt nieuwe eisen ten aanzien van onderwijsinhouden en werkwijzen en ook
ouders wensen bij veel onderwerpen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en
gezin. Niet alle ouders denken daar overigens hetzelfde over. Allochtone ouders hebben in het
algemeen een andere opvatting over de taak van de school dan autochtone ouders. Hoogopge-
leide ouders hebben een andere visie op de opvoeding en op wenselijke onderwijsmethodes
dan laagopgeleide ouders. Ouders met een protestants-christelijke achtergrond zien voor
identiteitsgevoelige onderwerpen een beperktere taak voor de school dan ouders uit rooms-
katholieke kring of niet-kerkelijke ouders. 
Het einde van beide ontwikkelingen - voortgaande taakverbreding voor scholen en een toene-
mende pluriformiteit bij gezinnen - lijkt nog niet in zicht. 
Dat doet de vraag rijzen naar de zeggenschap over inhouden en werkwijzen. Wie bepaalt
uiteindelijk wat er wordt geleerd en op welke wijze kennis, houdingen en vaardigheden
worden overgedragen? Is dat de overheid, zijn dat de ouders en welke positie komt aan de
scholen zelf toe? 

Kenmerkend voor het Nederlandse onderwijsbestel is de vrijheid van onderwijs, een uitgangs-
punt dat is neergelegd in artikel 23 van de Grondwet. In dat artikel zijn twee belangrijke
grondrechten vastgelegd: enerzijds een sociaal grondrecht dat tot uitdrukking brengt dat
burgers recht hebben op goed onderwijs en dat de overheid daar zorg voor moet dragen, en
anderzijds een klassiek vrijheidsrecht, de zogenoemde vrijheid van onderwijs, dat neerkomt
op een begrenzing van de mogelijkheden van de overheid om de opvoedkundige inhoud van
het onderwijs te bepalen. 

Het vrijheidsrecht houdt in dat ouders de vrijheid toekomt onderwijs voor hun kinderen te
kiezen dat volgens hun geloofs- of maatschappelijke overtuiging is. Inbreuken op die vrijheid
moeten een wettelijke basis hebben. Het vrijheidsrecht manifesteerde zich lange tijd het
duidelijkst in de planning van scholen (de zogenoemde vrijheid van stichting). Verschillende
levensbeschouwelijke groeperingen konden eigen, bijzondere scholen voor basis- en voortge-
zet onderwijs stichten; deze scholen moeten krachtens het grondwetsartikel op dezelfde wijze
vanuit de staatskas worden bekostigd als het openbaar onderwijs, dat onderwijs biedt met
eerbiediging van iedere godsdienst of levensovertuiging (financiële gelijkstelling).
Het vrijheidsrecht heeft ook betrekking op de inhouden en werkwijzen (de zogenoemde vrij-
heid van inrichting). Lange tijd werd het grondwetsartikel door een meerderheid in de
Tweede Kamer in die zin geïnterpreteerd dat van overheidswege geformuleerde kerndoelen en
eindtermen feitelijk taboe waren. Begin jaren negentig kwam daar verandering in. Sinds 1993
zijn er kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming. Deze eerste kerndoelen waren
echter globaal geformuleerd om de diverse levensbeschouwelijke groeperingen voldoende
ruimte te bieden voor een eigen invulling. Ook in hun werkwijze hebben scholen vanouds een
aanzienlijke autonomie, om in de pedagogisch-didactische aanpak van kinderen zo goed
mogelijk te kunnen aansluiten bij de opvoeding in het gezin.

Beide vrijheidsrechten staan sinds enkele jaren onder druk. Onder invloed van de toenemende
aandacht voor doelmatigheid en kostenbeheersing is de vrijheid van stichting sterk aan
banden gelegd. Tot voor enige jaren was het voor minderheidsgroepen vrij eenvoudig om een
nieuwe school te stichten. De stichtingsnormen voor een nieuwe school waren relatief laag. Er
was veel ruimte voor pluriformiteit via eigen voorzieningen. Die benadering had echter ook
een keerzijde. Door de toename van het aantal scholen ontstond er in de jaren zeventig en
tachtig een enorme versnippering in het scholenaanbod. Als gevolg van demografische
ontwikkelingen nam het aantal kinderen af en werden de scholen qua omvang steeds kleiner.
Het effect van beide ontwikkelingen (meer scholen en minder kinderen) was dat het totale
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scholenbestand in termen van overheidsuitgaven steeds duurder werd. Om het proces van
schaalverkleining en kostenverhoging te keren werden begin jaren negentig de stichtings-
normen voor nieuwe scholen aanzienlijk verhoogd. 
De hogere stichtingsnormen zullen overigens wel gepaard gaan met een zekere liberalisering
van het richtingbegrip. Groepen van ouders met een levensbeschouwelijke of pedagogisch-
didactische identiteit die tot nu toe nog niet door de overheid als richting wordt erkend, zullen
in de toekomst gemakkelijker een school kunnen stichten, mits zich maar voldoende kinderen
voor de desbetreffende school zullen aanmelden. Erkenning van de richting als zodanig zal in
de toekomst niet meer nodig zijn. 

Ook de vrijheid van inrichting staat onder druk. Vanuit haar zorgplicht voor goed onderwijs
worden er door de overheid kwaliteitseisen aan het onderwijs gesteld, de zogenoemde
deugdelijkheidseisen. Het vijfde lid van artikel 23 geeft aan dat de eisen van deugdelijkheid
die aan het onderwijs worden gesteld, bij wet worden geregeld, met inachtneming, voorzover
het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. 
Sinds enige jaren is er op dit punt sprake van een verschuiving in de interpretatie van het
grondwetsartikel. In de balans tussen vrijheid en deugdelijkheid verschuift het gewicht
duidelijk in de richting van de deugdelijkheid. Met het vastleggen van kerndoelen, teneinde
de deugdelijkheid van het onderwijs te kunnen bewaken en bevorderen, kiest de overheid
bewust voor kwaliteitsbewaking boven inrichtingsvrijheid. Waren de eerste kerndoelen uit
1993 nog zeer globaal omschreven om voldoende ruimte te bieden voor een eigen invulling,
de herziene kerndoelen (1998) zijn veel duidelijker en ook meer gespecificeerd. Het bijzonder
onderwijs ziet dat in sommige gevallen als een inbreuk op de vrijheid van inrichting. Zo
tekende men vanuit confessionele kring bezwaar aan tegen de eerdergenoemde leergebied-
overstijgende pedagogische kerndoelen en tegen de tussendoelen voor rekenen en taal. 
De overheid treedt dus in toenemende mate sturend op ten aanzien van de inhoud van het
onderwijs en de werkwijzen binnen scholen. Dat wil niet zeggen dat de scholen helemaal geen
ruimte meer hebben voor een eigen inkleuring van het onderwijs. De marges van de
inrichtingsvrijheid zijn echter smaller geworden.

Door deze veranderingen zijn de zeggenschapsverhoudingen tussen overheid, scholen en
gezinnen er de afgelopen jaren niet duidelijker op geworden. 
Enerzijds is sprake van een toenemende zeggenschap van de overheid op het punt van
inhouden en werkwijzen, die de pluriformiteit in de inrichting van het onderwijs en de
autonomie van de scholen enigszins aan banden legt. Aan de andere kant lijkt de overheid
juist meer ruimte te willen bieden voor pluriformiteit in de samenleving. In beleidsdocumen-
ten rond de aanpassing van het scholenbestand in het basisonderwijs wordt aangegeven dat
het richtingbegrip bij de planning van basisscholen zal worden verlaten. Het begrip
'pluriformiteit' kan daardoor een ruimere invulling krijgen. 

Al met al lijkt er zich een ontwikkeling voor te doen waarin meer groeperingen de mogelijk-
heid krijgen om bij voldoende leerlingen een eigen school te stichten, maar waarin diezelfde
groeperingen tegelijkertijd minder ruimte wordt geboden om het onderwijs naar eigen inzicht
vorm te geven. 

In 1995 schreef de wijsgerig en historisch pedagoog Van der Ploeg een proefschrift over deze
zeggenschapkwestie. In zijn dissertatie, getiteld Opvoeding en politiek in de overleg-
democratie, stelt hij dat de pedagogische kwestie in de democratie een publieke kwestie is
(Van der Ploeg 1995; en 1996). Onderwijs is zo belangrijk voor het kind zelf dat de overheid
hiervoor zorg moet dragen. Onderwijs voor kinderen is daarnaast ook een algemeen belang,
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omdat het een voorwaarde is voor het functioneren van de samenleving in de toekomst.
Deze publieke verantwoordelijkheid en dit algemene belang kunnen niet aan ouders of aan
minderheidsgroepen worden overgelaten, aldus Van der Ploeg. In dat geval is er immers geen
garantie dat elk kind de mogelijkheid krijgt om voldoende te leren (daarvoor zijn minimum-
eisen ten aanzien van het leerplan nodig) en om adequaat te leren (waarvoor eisen ten aanzien
van methode en didactiek moeten worden gesteld). Van der Ploeg pleit om die redenen voor
een beperking van de onderwijsvrijheid en voor een grotere zeggenschap van de overheid over
opvoeding en onderwijs dan tot voor kort gebruikelijk was. 

Tegenover deze zienswijze staan anderen die juist een ruime onderwijsvrijheid voorstaan ter
wille van rechten van ouders en culturele, godsdienstige en etnische minderheden. Daarbij
wordt uitgegaan van een liberale en plurale democratieopvatting, waarin vrijheden van
individuele burgers worden erkend en beschermd en culturele en levensbeschouwelijke
verscheidenheid wordt geëerbiedigd. In deze opvatting komt aan ouders het recht toe om hun
kinderen overeenkomstig hun eigen denkbeelden en waarden op te voeden en te doen opvoe-
den. De vrijheid van onderwijs geeft ruimte aan verschillen tussen groepen met uiteenlopende
pedagogische visies en leefwijzen (pluriformiteit).
Een goede afstemming van het onderwijs op de opvoeding in het gezin wordt niet alleen
bepleit vanuit een pluralistische democratieopvatting en op grond van overwegingen met
betrekking tot de rechten van minderheden, maar ook vanuit de gedachte dat onderwijsresul-
taten beter zijn naarmate het onderwijs meer aansluit bij de opvoeding thuis. Het gegeven dat
kinderen uit lagere sociale milieus op school worden geconfronteerd met normen en waarden
uit de middenklasse vormt één van de oorzaken van hun achterblijvende schoolresultaten, zo
luidt de conclusie uit diverse onderzoeken (Choenni 1996). Een betere aansluiting tussen
opvoeding en onderwijs leidt in deze visie tot betere resultaten. 

Het is op dit moment niet erg duidelijk welke positie de scholen als uitvoerders van het onder-
wijs nu precies innemen in het veld van veranderende zeggenschapsverhoudingen. Enerzijds
lijken scholen op het punt van inhoud en werkwijze minder vrijheid te krijgen en meer gebon-
den te worden aan voorschriften van de overheid, anderzijds wordt aan scholen gevraagd
ouders meer invloed te geven en met hen in dialoog te gaan. 
In de praktijk kiezen scholen meestal voor pragmatische oplossingen. Scholen - directies en
docenten - maken keuzen en stellen prioriteiten in het licht van de eigen onderwijssituatie: ze
schrappen onderdelen uit het curriculum als dat gegeven de beschikbare tijd te breed is, ze
verlagen het niveau of stellen hun eisen bij als de leerlingenpopulatie niet aan het niveau kan
voldoen, en ze schuiven vernieuwingen voor zich uit als de docenten niet kunnen of willen
inleveren. Scholen passen zich in hoge mate aan hun situatie en omgeving aan.

Wellicht is een grotere invloed van ouders op inhouden en werkwijzen alleen goed realiseer-
baar als scholen hun leerlingen betrekken uit een in pedagogisch opzicht redelijk homogene
groep gezinnen, die bovendien de kwaliteitseisen van de overheid in belangrijke mate
onderschrijven. Die situatie is echter lang niet altijd aanwezig. De heterogeniteit van de
leerlingenpopulatie in levensbeschouwelijk, etnisch of cultureel opzicht kan soms heel groot
zijn (bv. in brede scholengemeenschappen), terwijl in andere gevallen zich juist een sociaal-
culturele homogenisering aftekent. Bij een grote pluriformiteit in leefstijlen en pedagogische
opvattingen onder ouders en leerlingen kiezen scholen vaak voor pedagogische neutraliteit of
voor een 'alles moet kunnen'-benadering. 

Waar een homogene groep ouders (of hun zaakwaarnemers in het schoolbestuur) een visie op
onderwijs en opvoeding hanteert die moeilijk te verenigen valt met de overheidseisen, ontstaat
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een moeilijk oplosbaar probleem. Een dergelijke situatie lijkt zich de laatste tijd bijvoorbeeld
bij een aantal orthodoxe islamitische scholen voor te doen. Er wordt in die scholen een
pedagogische aanpak gehanteerd die in een aantal gevallen wel erg ver afstaat van wat in de
rest van het onderwijs en in de samenleving gebruikelijk is (bv. een verbod op tekenen,
muziek maken, Sinterklaas of verjaardagen vieren). Vergelijkbare problemen waren er
overigens al eerder bij andere richtingen, zoals de gereformeerd vrijgemaakte scholen en de
vrije scholen. Zo ontstond in 1995 een uitvoerige discussie over de vraag of de evolutieleer -
als identiteitsgevoelig onderwerp - wel of niet tot de stof voor het centraal schriftelijk examen
zou moeten worden gerekend (Borst 1995). 
De overheid kan bij dit soort dilemma's tussen vrijheid en kwaliteit een duidelijk standpunt
niet uit de weg gaan. 

4.5 Conclusies

1. Veranderende eisen en wensen ten aanzien van inhouden en werkwijzen

In de afgelopen decennia zijn de eisen en wensen ten aanzien van de inhoud van het
onderwijs en de werkwijzen van scholen en docenten sterk veranderd. De belangrijkste
ontwikkelingen waren:
-  een verbreding van de onderwijsinhouden in het funderend onderwijs;
-  een verschuiving van kennis naar vaardigheden en houdingen;
-  een verschuiving van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat;
-  een omslag van onderwijzen naar zelfstandig leren;
-  een grotere nadruk op de pedagogische taak van de school.

2. Verbreding van onderwijsinhouden

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen is de inhoud van het funderend
onderwijs (het basisonderwijs en de basisvorming) sterk verbreed.
Bij maatschappelijke ontwikkelingen moet niet alleen gedacht worden aan nieuwe eisen als
gevolg van bijvoorbeeld immigratie of technologie, maar ook aan allerlei claims van
belangengroepen binnen en buiten het onderwijs. Daarnaast ligt aan de verbreding ook de
overweging ten grondslag dat funderend onderwijs vanuit het oogpunt van gelijke kansen aan
alle kinderen een gemeenschappelijke en brede vorming moet geven.
Verschillen van inzicht over de vraag wat zo'n gemeenschappelijk curriculum zou moeten
inhouden, worden in de regel overbrugd door keuzen te vermijden. Er worden dan ook met
enige regelmaat nieuwe onderdelen aan het curriculum toegevoegd. Het vakkenaanbod in het
basisonderwijs en de basisvorming is daardoor sterk uitgebreid; een uitbreiding die niet
gepaard ging met een evenredige toename van de onderwijstijd.

3. Van kennis naar vaardigheden en houdingen

Er vindt de laatste tijd bovendien een belangrijke accentverschuiving plaats: naast de
noodzaak van kennis wordt in toenemende mate het belang van vaardigheden onderstreept,
niet alleen van toepassingsvaardigheden (bv. het voeren van een gesprek in een vreemde taal),
maar ook van zogenoemde strategische vaardigheden, zoals 'leren leren'.
Met name de strategische vaardigheden krijgen de laatste tijd veel aandacht (zie punt 5). 
De laatste jaren wordt daarnaast steeds nadrukkelijker aandacht gevraagd voor de attitude-
vorming van leerlingen. De school moet aandacht schenken aan waarden en normen, zonder
echter daarbij in moraliseren te vervallen. Scholen richten zich in de praktijk vooral op
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verbetering van het gedrag van leerlingen, op de omgangsvormen op school en op het school-
klimaat in het algemeen. Er wordt merkwaardigerwijs meestal geen verband gelegd met de
inhoud van het onderwijs, met vakken als geschiedenis, maatschappijleer of literatuur, waarin
waarden en normen zo'n centrale plaats innemen.

4. Van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat

Kinderen verschillen, zowel in intellectueel als in sociaal en emotioneel opzicht. In het
basisonderwijs zijn die verschillen het grootst, omdat daar in principe alle kinderen naartoe
gaan. Klassikaal onderwijs (ook wel aangeduid met de term 'leerstofjaarklassensysteem') is
volgens veel onderwijsdeskundigen ongeschikt, omdat er onvoldoende rekening kan worden
gehouden met individuele verschillen. Daarvoor is 'onderwijs op maat' nodig.
Hoewel onderzoek nooit heeft aangetoond dat een meer individuele aanpak in alle situaties
superieur zou zijn aan een meer klassikale, staat de onderwijs-op-maatbenadering al vele
jaren prominent op de beleidsagenda, zij het onder verschillende benamingen, zoals differen-
tiatie binnen klassenverband of adaptief onderwijs. 
Onderzoeken en rapporten van de Inspectie van het onderwijs leren overigens dat er in de
dagelijkse schoolpraktijk nog maar in beperkte mate sprake is van onderwijs op maat. Het
merendeel van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft uitsluitend of overwegend klassi-
kaal les. Een gedifferentieerde aanpak blijkt in de praktijk kennelijk moeilijk te verwezen-
lijken.

In de zogenoemde traditionele vernieuwingsscholen (bv. montessori-, dalton- en jenaplan-
scholen) wordt vanouds wel gewerkt met een aanpak die rekening houdt met individuele
verschillen en die het zelfstandig werken van de leerling centraal stelt. Deze scholen trekken
overwegend kinderen van relatief hoogopgeleide ouders. De pedagogisch-didactische aanpak
sluit in het algemeen goed aan bij de opvoedingscultuur in dit soort gezinnen. Ouders uit
lagere sociale milieus en allochtone ouders zijn in hun opvoeding meer gericht op conformi-
teit (gehoorzaamheid en aanpassen) dan op autonomie en zelfstandigheid. Zij geven vaker de
voorkeur aan gestructureerd klassikaal onderwijs.

5. Van onderwijzen naar zelfstandig leren

Aan scholen voor voortgezet onderwijs wordt de laatste tijd nog een nieuw paradigma voorge-
houden, namelijk de idee van het zelfstandig leren. Scholen moeten studiehuizen worden,
waarin leerlingen met behulp van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie en
onder begeleiding van docenten actief en zelfstandig leren.
Ook voor deze didactische vernieuwing geldt dat ze vermoedelijk beter aansluit bij de opvoe-
dingsstijl van hogere sociale milieus dan die van lagere of allochtone milieus.
In 1998 zijn de eerste 125 scholen voor voortgezet onderwijs in de bovenbouw van havo/vwo
gestart met het studiehuis. Uit de eerste ervaringen blijkt dat er in de praktijk heel wat proble-
men te overwinnen zijn. De overladenheid van de programma's (profielen) is groot, de werk-
druk voor leraren en leerlingen is sterk toegenomen, veel leraren hebben moeite met de
nieuwe didactische werkwijze en vaak is er onvoldoende les- en leerruimte. Voorlopig zijn de
meeste scholen nog lang geen studiehuis. 
Of de beoogde betere leerresultaten (in termen van actief en zelfstandig leren) ook daadwerke-
lijk binnen bereik liggen, valt een half jaar na de invoering nog moeilijk vast te stellen. Van
verschillende kanten is, voorafgaand aan de invoering, wel op een aantal risico's gewezen. Zo
wordt bijvoorbeeld gevreesd dat de nieuwe didactische aanpak vooral bij leerlingen die van
huis uit niet tot zelfstandigheid worden opgevoed problemen zal opleveren; ook leerlingen die
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om wat voor reden dan ook (tijdelijk) wat minder gemotiveerd zijn, zullen waarschijnlijk
moeite hebben met de vereiste zelfstandigheid.

6. Uiteenlopende eisen en wensen moeilijk te verenigen

Enkele van de hiervoor genoemde eisen en wensen staan in de praktijk op gespannen voet met
elkaar. Dat komt doordat ze voortkomen uit zeer uiteenlopende waardeoriëntaties.
De idee van profielen (bovenbouw havo/vwo) en leerwegen (bovenbouw vbo/mavo), waarbij
de leerstof centraal staat, komt voort uit een behoefte aan meer doelmatigheid in het onder-
wijs: kortere leerwegen, een zwaarder programma en een hoger rendement in het vervolg-
onderwijs door een betere inhoudelijke voorbereiding daarop. De idee van zelfstandig en
actief leren in een studiehuis gaat veel meer uit van autonomie en individuele zelfstandigheid,
waarbij de ontwikkeling van de leerling (en niet de leerstof) voorop zou moeten staan. Beide
waarden kunnen binnen de beperkte onderwijstijd nauwelijks tegelijkertijd worden gereali-
seerd. Dergelijke tegenstrijdige signalen leggen een grote druk op scholen.

7. De pedagogische taak van de school

De laatste tijd jaren is er een toenemende belangstelling voor de morele en sociale vorming
van de jeugd. De school zou hier meer aandacht aan moeten besteden. Het bestrijden van
achterstand lijkt als maatschappelijke prioriteit te worden verdrongen door het bestrijden van
de veronderstelde gevaren ervan: criminaliteit, vandalisme, fraude, oneigenlijk gebruik van
sociale voorzieningen en andere vormen van calculerend burgerschap. De normvervaging en
stijgende jeugdcriminaliteit zouden in belangrijke mate te wijten zijn aan een tekortschietende
morele opvoeding in het gezin en op school. Die zienswijze leidde begin jaren negentig onder
andere tot een discussie over de pedagogische taak van de school. 
Onderzoeken naar pesten en geweld op school stelden ook het pedagogisch klimaat op
scholen aan de orde. Met name in het voortgezet onderwijs, waar door fusies steeds meer
grote brede scholengemeenschappen ontstonden, zou het pedagogisch klimaat onder druk
staan. De discussie over de pedagogische taak van de school refereert vooral aan de werkwij-
zen en omgangsvormen op school. 
Deskundigen hebben uiteenlopende opvattingen over de pedagogische taak van de school.
Tegenstanders van een brede taakopvatting stellen dat de school zich zou moeten beperken tot
de overdracht van universele waarden zoals die bijvoorbeeld in de Grondwet zijn neergelegd.
Een brede taakopvatting zou ten koste gaan van de kerntaken van de school. 
Voorstanders van een brede pedagogische aanpak, die zich meestal baseren op een bepaalde
levensbeschouwing of mensbeeld en vooral in het bijzonder (confessioneel) onderwijs te
vinden zijn, zijn van mening dat onderwijs per definitie waardegebonden is en dat sociale
vorming van leerlingen niet ten koste gaat van het cognitieve leren. 

Als gevolg van de eerdergenoemde verschuiving van overwegend cognitieve onderwijsinhou-
den naar vaardigheden en attitudevorming, zijn er steeds meer raakvlakken ontstaan tussen
het onderwijs op school en de opvoeding thuis. Door het vergroten van het raakvlak tussen
onderwijs en opvoeding neemt de kans op meningsverschillen en conflicten tussen scholen en
gezinnen toe. 

8. Opvattingen van ouders en docenten lopen uiteen

Via een tweetal enquêtes (in 1992 en 1996) is nagegaan wat ouders (met kinderen onder de 21
jaar) vinden van de taakverdeling tussen school en gezin. Er werden hun dertien
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doelstellingen voorgelegd met de vraag aan te geven in hoeverre zij deze als taak voor de
school en/of als taak voor het gezin zagen. De doelstellingen varieerden van 'het opvangen
van kinderen van werkende ouders na schooltijd', 'het bijbrengen van goede manieren' en 'het
vormen van kinderen tot evenwichtige mensen' tot 'kinderen milieubewustzijn bijbrengen' en
'kinderen met leermoeilijkheden helpen'. Opmerkelijk is dat er ondanks het feit dat er tussen
1992 en 1996 in de media en politiek veel aandacht was voor het belang van overdracht van
waarden en normen op school, nauwelijks iets is veranderd in de antwoordpatronen van
ouders.
Bij acht van de dertien doelstellingen spreekt een meerderheid van de ouders zich uit voor een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin. Zo'n gezamenlijke verantwoordelijk-
heid zien ouders gemiddeld genomen het minst voor de kinderopvang na schooltijd en voor
het bijbrengen van goede manieren; beide doelstellingen vinden ouders in meerderheid een
taak voor het gezin. Het helpen van kinderen met leermoeilijkheden zien ouders als een taak
die van alle taken het meest bij de school thuishoort. 
Het opleidingsniveau vormt in veel gevallen een onderscheidende factor. Laagopgeleide
ouders zien vaker een taak voor de school weggelegd. Bij levensbeschouwing en seksuele
vorming is de religieuze achtergrond van de ouder van belang, terwijl bij psychische proble-
men en kinderopvang alleenstaande ouders de taken wat vaker bij de school neerleggen. 
Deze enquêtes bieden geen inzicht in de opvattingen van allochtone ouders. Uit ander
onderzoek is echter bekend dat veel ouders uit allochtone groeperingen van mening zijn dat
de school verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de opvoeding.

Die behoefte aan pedagogisch partnerschap komt ook naar voren uit twee recente onderzoeken
onder ouders, leerlingen en docenten van een aantal basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs. Er blijkt echter ook uit dat ouders en docenten in de praktijk nogal veel kritiek op
elkaar hebben. Docenten vinden dat ouders te weinig regels stellen, consequenter zouden
moeten optreden en kinderen meer rust en regelmaat zouden moeten bieden. Ouders en
leerlingen (voortgezet onderwijs) betreuren het dat er alleen wordt gesproken over opvoeding
als er problemen zijn. Ouders en docenten gaan duidelijk uit van een verschillend perspectief
op waardeopvoeding. Ouders zijn in de eerste plaats emotioneel betrokken bij hun eigen kind,
docenten nemen meer afstand en letten meer op het gebeuren in de klas. Leerkrachten in het
basisonderwijs hebben in het algemeen minder moeite met een brede pedagogische
taakstelling dan docenten in het voortgezet onderwijs. 

9. Toenemende overheidsinvloed op inhouden en werkwijzen

De rijksoverheid geeft door het vaststellen van kerndoelen steeds meer sturing aan de inhoud
van het onderwijs. De overheidsinvloed verloopt in het algemeen niet direct, in die zin dat
docenten kerndoelen als inhoudelijke voorschriften hanteren. De invloed van de kerndoelen is
meer indirect: uitgevers gebruiken ze bij het vervaardigen van nieuwe leerboeken en ander
lesmateriaal, en toetsinstituten als het Cito hanteren ze als richtlijn bij het opstellen van
tussentijdse toetsen en eindtoetsen. Docenten worden vooral langs deze indirecte wegen
beïnvloed.
Nieuwe werkwijzen in het onderwijs worden weliswaar niet wettelijk voorgeschreven, maar
worden wel met grote regelmaat via allerlei beleidsdocumenten onder de aandacht van het
onderwijsveld gebracht. Ze zijn op het eerste gezicht dan ook minder dwingend dan de
voorschriften met betrekking tot de inhoud van het onderwijs. Scholen kunnen er tot op
zekere hoogte een eigen invulling aan te geven; ze kunnen zich er echter moeilijk geheel aan
onttrekken. De voorgestelde werkwijzen worden immers ook vertaald in nieuwe exameneisen.
Ook de inspectie stelt in het kader van het schooltoezicht vast of scholen werken volgens de
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bedoelingen van het beleid. Scholen die bijvoorbeeld niet gebruikmaken van moderne
onderwijsmethoden of weinig gelegenheid bieden voor zelfwerkzaamheid van de leerlingen
scoren op die kwaliteitsstandaarden negatief. 

10. Onduidelijkheid over publieke en private zeggenschap

De vraag naar de zeggenschap over onderwijsinhouden en werkwijzen in het onderwijs valt
door vorengenoemde ontwikkelingen steeds moeilijker te beantwoorden. Behoort die zeggen-
schap met het oog op het algemeen belang bij de overheid te berusten, of behoort ze vanwege
het belang van een goede aansluiting tussen onderwijs en opvoeding overwegend in private
handen te zijn, dat wil zeggen bij de ouders of bij hun vertegenwoordigers uit het maatschap-
pelijk middenveld? En welke positie komt de school en de professionals binnen de school in
dit verband toe?
In artikel 23 van de Grondwet is de vrijheid van onderwijs neergelegd. Die vrijheid valt uiteen
in de vrijheid van richting, van stichting en van inrichting. De vrijheid van stichting is
ingeperkt in het kader van de schaalvergroting (hoge stichtingsnormen), de vrijheid van
inrichting staat onder druk van een toenemende overheidsbemoeienis met inhoud en werk-
wijzen.

Die toenemende sturing op inhouden en werkwijzen staat haaks op het door diezelfde over-
heid onderstreepte belang van private betrokkenheid bij het onderwijs. In dat kader krijgen
ouders bijvoorbeeld meer invloed in het schoolbestuur en worden de mogelijkheden voor
ouders om de identiteit van de school te veranderen vergroot. Dit vanuit de idee dat het
onderwijs en opvoeding goed op elkaar moeten aansluiten. 
De verhouding tussen publieke en private zeggenschap over het funderend onderwijs is er
door deze ontwikkelingen niet doorzichtiger op geworden. Dat wreekt zich met name in
situaties waarin ouders vanuit hun etnische, levensbeschouwelijke of culturele achtergrond
een geheel andere visie op onderwijs en opvoeding hebben dan in het Nederlandse onderwijs-
bestel gebruikelijk is. Dergelijke situaties doen zich bijvoorbeeld voor bij scholen met een
orthodox- islamitische of protestants-christelijke signatuur. 

11. Funderend onderwijs in het licht van levenslang leren

Het huidige funderend onderwijs biedt een brede vorming aan kinderen die leerplichtig zijn.
Achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen en jongeren tijdens de leerplichtfase met
zoveel mogelijk kennisgebieden en vormingsdomeinen in aanraking moeten komen. Na het
basisonderwijs en de basisvorming volgt een vervolg(beroeps)opleiding met een smaller
pakket aan vakken en inhouden, maar met meer diepgang. Na afronding van de initiële
onderwijsloopbaan ligt in het postinitieel onderwijs de nadruk op specialisatie ten behoeve
van een (toekomstige) functie of in verband met het beroep dat wordt uitgeoefend.
In een stelsel van levenslang leren zou een omgekeerde volgorde eerder voor de hand liggen.
In zo'n stelsel wordt begonnen met een beperkt curriculum, waarin vooral vakken zijn opge-
nomen die onmisbaar zijn voor de verdere onderwijsloopbaan. In het vervolgonderwijs en het
postinitieel onderwijs vindt vervolgens een verdere verbreding en verdieping plaats. 

12. Toenemende druk op scholen

De afgelopen jaren zijn scholen geconfronteerd met veel nieuwe eisen en wensen, zowel op
het terrein van de onderwijsinhouden als op dat van de pedagogisch-didactische aanpak. Soms
blijken eisen en wensen in de praktijk moeilijk met elkaar te verenigen. 
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Veel docenten zijn al meer dan twintig jaar in het onderwijs werkzaam en hebben de hiervoor
geschetste ontwikkelingen in eisen en wensen allemaal zien passeren. Zij hebben in de loop
der tijd een bepaalde visie ontwikkeld op wat goed onderwijs is. Naarmate de nieuwe eisen
verder afliggen van deze visie, zal de vernieuwing als problematischer worden ervaren. Bij
veel docenten is er sprake van een zekere vernieuwingsmoeheid. Die attitude wordt mede
veroorzaakt door tekorten in de kwalitatieve toerusting. Aan bijscholing is de afgelopen
decennia betrekkelijk weinig gedaan. Ook de materiële voorzieningen (nieuwe boeken,
computers en geschikte huisvesting) zijn in veel scholen ontoereikend.
Tegelijkertijd zijn ook de condities voor scholen er niet eenvoudiger op geworden: er is veel
gefuseerd, er is meer concurrentie, er is minder tijd voor onderwijs en de leerlingenpopulatie
is moeilijker dan voorheen.

13. Reacties van scholen

Scholen kunnen de druk op verschillende manieren verminderen. In het algemeen geldt dat
scholen bij hun aanpak rekening houden met de mogelijkheden. De beperkte onderwijstijd
maakt het vrijwel onmogelijk om alle leerstof uit de leerboeken en het overige lesmateriaal
aan de orde te stellen. Docenten moeten vaak noodgedwongen keuzen maken. Dat leidt ertoe
dat in het basisonderwijs belangrijke onderdelen van de leerstof uit leergebieden als geschie-
denis, aardrijkskunde en natuur soms in het geheel niet aan de orde komen. 
Scholen leveren ook op de kerndoelen in als blijkt dat deze voor een deel van de leerlingen te
hoog gegrepen zijn. Zo wordt er in het (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs vaak
geen tweede moderne vreemde taal aangeboden, hoewel dat in het kader van de basisvorming
wel zou moeten. Er worden ook wel doelen of onderdelen geschrapt indien scholen te weinig
deskundigheid in huis hebben of indien leerkrachten er onvoldoende affiniteit mee hebben.
In het basisonderwijs zijn deze strategische aanpassingen overigens gemakkelijker te reali-
seren dan in het voortgezet onderwijs. Kerndoelen zijn er veelal globaal geformuleerd en ook
het vereiste beheersingniveau is niet vastgelegd. In het voortgezet onderwijs ligt de onderwijs-
inhoud veel meer vast (eindexameneisen). 
Ook in hun werkwijze passen scholen zich in veel gevallen aan aan hun mogelijkheden (zoals
gewoonten en opvattingen van docenten) en condities (bv. een zwakke en/of weinig
gemotiveerde leerlingenpopulatie).
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Bij de invoering van de Wet op het basisonderwijs (WBO) is het wettelijk voorgeschreven minimumaantal uren1

gerekend over acht jaar, gedaald van 8.000 naar 7.520 uur (CEB 1994: 19). 
De WRR noemt er zeven: het pedagogische doel, het ontwikkelingsdoel, het wetenschappelijke doel, het2

cultuurpolitieke doel, het oriënterende en determinerende doel, het integratief-sociale doel en het voorbereidende doel
(WWR 1986: 77).
Zittenblijven komt overigens de laatste jaren in het voortgezet onderwijs steeds minder voor (OC&W 1996). 3

Vermoedelijk is dat een gevolg van de in Nederland heersende opvatting over autonomie van het gezin. De opvoeding4

in het gezin wordt als een gegeven beschouwd, waarin de overheid zich niet mengt. Alleen indien gezinnen zelf
onvoldoende opvoedingscapaciteit hebben of ernstig tekortschieten worden andere instellingen (voorschoolse
projecten, school, kinderbescherming) ter compensatie in stelling gebracht. 
Zo'n verwijt van staatspedagogiek was lange tijd de belangrijkste verdedigingslinie van het bijzonder onderwijs tegen5

overheidsinvloed op de inhoud van het onderwijs.
Minister Ritzen had, voorafgaand aan de instelling van het Platform pedagogische opdracht van het onderwijs, drie6

facetten aan de pedagogische taak onderscheiden: het helpen van leerlingen om zich te ontwikkelen tot
verantwoordelijke burgers in onze democratische samenleving, het helpen bij het vormen van een eigen
levensbeschouwing, en het ontwikkelen van een pedagogisch verantwoord schoolklimaat (PPOO 1995). 

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 4

Tabel B4.1 Opvattingen van ouders  over de taakverdeling tussen school en gezin bij persoonlijke vorming, naara

kenmerken van ouders, 1996 (in procenten)
vorming van evenwichtige vorming

mensen levensbeschouwing seksuele voorlichting
S B G S B G S B Gb b b

vader 2 55 43 1 49 50 2 47 51
moeder 2 60 38 3 49 48 2 42 56

t/m lbo-mavo 4 66 30 4 57 39 4 50 46
havo-vwo-mbo 1 55 44 2 46 52 1 45 54
hbo-wo 0 50 50 1 40 59 0 36 64

geen levensovertuiging 3 58 40 3 48 49 3 46 51
rooms-katholiek 1 60 39 2 60 38 1 44 55
protestants-christelijk 0 57 43 1 48 51 1 39 61
overig 9 73 18 9 55 36 0 91 9

twee ouders 2 57 41 2 50 48 2 43 55
een ouder 2 58 39 0 41 59 1 53 46

oudste kind < 4 jaar 3 51 46 4 48 48 3 43 54
oudste kind 4-11 jaar 3 54 43 2 49 49 2 43 55
oudste kind 12-18 jaar 1 64 35 1 48 51 1 42 57
oudste kind > 18 jaar 1 59 41 2 53 45 2 48 49

Ouders met kinderen < 21 jaar.a

S: uitsluitend + overwegend school; B: school en gezin evenveel; G: uitsluitend + overwegend gezin.b

Bron: SCP (CV'96)
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Tabel B4.2 Opvattingen van ouders  over de taakverdeling tussen school en gezin bij sociale vorming, naara

kenmerken van ouders, 1996 (in procenten)

goede manieren rekening houden mensen uit andere leefgewoonten
met anderen culturen

respect voor gezonde

S B G S B G S B G S B Gb b b

vader 1 35 64 2 62 36 6 73 21 2 48 50
moeder 1 34 65 2 62 36 3 75 22 1 42 57

t/m lbo-mavo 2 38 60 2 59 39 5 73 21 1 42 57
havo-vwo-mbo 1 32 67 2 60 38 2 78 20 1 46 53
hbo-wo 0 31 69 1 69 30 7 71 22 2 45 53

geen
levensovertuiging 1 31 67 2 60 38 4 75 21 2 45 54
rooms-katholiek 0 34 66 3 60 37 6 71 23 2 41 56
protestants-christelijk 0 42 58 0 70 30 4 72 24 1 44 55
overig 9 64 27 9 55 36 18 82 0 9 64 27

twee ouders 1 33 66 2 62 36 4 74 22 1 44 55
een ouder 2 34 64 1 62 37 6 77 17 1 40 59

oudste kind < 4 jaar 1 22 78 4 53 43 3 65 32 1 41 59
oudste kind 4-11
jaar 1 34 65 1 66 33 5 74 21 1 43 56
oudste kind 12-18
jaar 0 36 63 1 63 35 3 81 16 1 45 54
oudste kind > 18
jaar 1 37 62 2 60 38 6 70 24 1 46 53

Ouders met kinderen < 21 jaar.a

S: uitsluitend + overwegend school; B: school en gezin evenveel; G: uitsluitend + overwegend gezin.b

Bron: SCP (CV'96)
Tabel B4.3 Opvattingen van ouders  over de taakverdeling tussen school en gezin bij cognitieve vorming, naara

kenmerken van ouders, 1996 (in procenten)

belangstelling voor politiek belangstelling voor cultuur milieubewustzijn

S B G S B G S B Gb b b

vader 16 63 21 13 71 16 6 81 13
moeder 18 67 15 14 72 14 4 85 10

t/m lbo-mavo 22 64 14 18 69 13 7 82 12
havo-vwo-mbo 15 65 20 12 73 15 3 86 11
hbo-wo 11 68 21 7 74 19 4 84 12

geen levensovertuiging 19 64 15 12 72 15 4 85 11
rooms-katholiek 17 67 16 15 68 17 7 79 14
protestants-christelijk 10 70 20 13 76 11 3 86 11
overig 20 60 20 20 50 30 18 64 9

twee ouders 17 66 17 13 72 15 4 84 12
een ouder 18 65 17 10 73 17 11 80 9

oudste kind < 4 jaar 20 62 18 15 69 16 7 82 11
oudste kind 4-11 jaar 14 71 15 11 72 17 3 84 13
oudste kind 12-18 jaar 19 63 18 12 75 13 2 86 12
oudste kind > 18 jaar 17 64 19 16 72 12 9 82 10

Ouders met kinderen < 21 jaar.a

S: uitsluitend of overwegend school; B: school en gezin evenveel; G: uitsluitend of overwegend gezin.b

Bron: SCP (CV'96)
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Tabel B4.4 Opvattingen van ouders  over de taakverdeling tussen school en gezin bij persoonlijke problemen ena

bij kinderopvang, naar kenmerken van ouders, 1996 (in procenten)

helpenmet leermogelijkheden helpenmet psychische problemen kinderopvang na schooltijd

S B G S B G S B Gb b b

vader 51 47 2 13 62 25 13 24 62
moeder 48 50 2 9 73 18 9 28 63

t/m lbo-mavo 41 56 3 12 70 19 8 26 66
havo-vwo-mbo 49 50 2 9 70 21 10 30 60
hbo-wo 60 38 2 11 64 25 15 25 60

geen levensovertuiging 49 49 2 10 69 21 13 30 57
rooms-katholiek 51 47 1 12 67 21 6 20 74
protestants-christelijk 48 49 3 13 63 24 6 23 71
overig 36 64 0 10 80 10 11 4 44

twee ouders 50 48 2 10 69 21 10 25 65
een ouder 49 49 2 16 66 18 17 37 46

oudste kind < 4 jaar 48 51 1 10 62 27 17 34 49
oudste kind 4-11 jaar 49 50 1 10 68 21 11 22 66
oudste kind 12-18 jaar 51 48 1 9 73 18 7 26 67
oudste kind > 18 jaar 51 45 4 13 67 20 8 28 65

Ouders met kinderen < 21 jaar.a

S: uitsluitend + overwegend school; B: school en gezin evenveel; G: uitsluitend + overwegend gezin.b

Bron: SCP (CV'96)
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5  Onderwijsresultaten

5.1 Inleiding

Niet alleen de eisen en wensen ten aanzien van inhouden en werkwijzen veranderden, ook op
het punt van de onderwijsresultaten is er sprake van een toenemende druk op scholen.
In de loop der tijd heeft zich in de eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de
onderwijsresultaten een aantal ontwikkelingen voorgedaan. In de jaren zestig en zeventig
richtte de aandacht zich vooral op de onderwijsongelijkheid, en met name de ongelijke
deelname aan hogere onderwijsniveaus door jongeren uit de lagere sociale milieus. Met de
enorme groei van de onderwijsdeelname in de jaren zeventig en tachtig nam de ongelijke
deelname naar sociaal milieu af. De invloed van ouderlijk milieu (met name het beroep van de
vader) op het uiteindelijke onderwijsniveau verminderde.
In de loop van de jaren tachtig nam de belangstelling voor individuele leerlingprestaties sterk
toe. In de publieke discussie over onderwijs ging de meritocratische zienswijze domineren, dat
wil zeggen de gedachte dat onderwijskansen en resultaten alleen horen af te hangen van
capaciteiten en van inzet (van verdienste) en niet van het sociale milieu waarin men opgroeit.
Dit uitte zich bijvoorbeeld in een groeiend verzet tegen het systeem van gewogen loting voor
studierichtingen in het hoger onderwijs die een beperkte toelating (numerus fixus) kennen.
Wensen en verwachtingen richtten zich tot het midden van de jaren tachtig vooral op het
onderwijsbestel en veel minder op de scholen zelf. Dat veranderde toen verschillende onder-
zoeken aantoonden dat scholen onderling sterk kunnen verschillen als het gaat om de onder-
wijsresultaten die zij met hun leerlingen behalen. Ook als rekening gehouden wordt met
verschillen in de leerlingenpopulatie blijken sommige scholen aanzienlijk effectiever dan
andere. Onderzoek naar effectiviteitsverschillen tussen scholen bracht enkele invloedrijke
succesfactoren aan het licht. De overheid vertaalde deze conclusies na verloop van tijd in de
eis dat basisscholen meer opbrengstgericht moeten gaan werken.
De jaren negentig brachten nog andere eisen en wensen, nu meer vanuit een bestuurlijke
invalshoek. Scholen krijgen geleidelijk aan een grotere beleidsvrijheid (autonomie) om de
middelen die zij van overheidswege ontvangen naar eigen inzicht te besteden. Daar staat
tegenover dat scholen zich meer moeten verantwoorden over hun inzet en resultaten, bijvoor-
beeld over de Cito-scores die hun leerlingen aan het eind van de basisschool behalen of over
zittenblijven en vertraging in het voortgezet onderwijs. Scholen zijn niet alleen verantwoor-
ding schuldig aan de overheid, maar ook aan hun omgeving, in het bijzonder aan de ouders.
Onderwijsresultaten van scholen voor voortgezet onderwijs en - sinds kort ook - van openbare
basisscholen worden in kranten gepubliceerd.
De verschillende veranderingen in eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de onder-
wijsresultaten worden in paragraaf 5.2 uitvoeriger toegelicht. 

De constatering dat onderwijsresultaten sterk samenhangen met de gezinssituatie waaruit
kinderen afkomstig zijn, is zo langzamerhand een open deur. Onderzoek heeft inmiddels
geleerd dat prestaties van leerlingen niet alleen samenhangen met de sociaal-economische
status van het gezin van herkomst, maar ook met de opvoedingsstijl en het onderwijsonder-
steunend gedrag van de ouders. Ook de omgang met leeftijdgenoten en de activiteiten buiten
schooltijd spelen een rol. 
Paragraaf 5.3 is gewijd aan de bijdrage die gezinnen leveren aan de onderwijsresultaten.
Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende fasen: de voorschoolse
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fase, de fase van het basisonderwijs en de fase van het voortgezet onderwijs. Het verband
tussen onderwijsresultaten en gezinskenmerken komt in deze paragraaf eveneens aan de orde.

Paragraaf 5.4 is gewijd aan de bijdrage van de scholen. Eerst wordt aandacht geschonken aan
onderzoeksresultaten die zicht bieden op verschillen in onderwijsresultaten tussen scholen.
Daarna komen de uit onderzoek gebleken kenmerken van effectieve scholen aan de orde. Naar
aanleiding van de bevindingen over effectieve scholen zijn op een aantal plaatsen experimen-
ten en projecten gestart die beogen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op één van
die experimenten - het zogenoemde KEA-project in Rotterdam - wordt nader ingegaan.

In het overheidsbeleid dat ten aanzien van de onderwijsresultaten wordt gevoerd, zijn de
eerdergenoemde verschuivingen duidelijk herkenbaar. Sinds de jaren zestig is er veel onder-
wijsbeleid ontwikkeld dat (mede) bedoeld was om ongelijkheid in het onderwijs te verminde-
ren en gelijke kansen voor kinderen uit verschillende sociale milieus te realiseren, zoals het
beleid met betrekking tot de studiefinanciering (wegnemen van financiële drempels), de
basisvorming en de vorming van brede scholengemeenschappen (uitstel van studie- en
beroepskeuze) (SCP 1998).
Sinds de jaren zeventig wordt er ook meer gericht beleid gevoerd om onderwijsachterstanden
tegen te gaan. Dat beleid richt zich vooral op de toerusting van scholen met veel achterstands-
leerlingen, maar ook op achterstandswijken - het zogenoemde onderwijsvoorrangsbeleid
(OVB), dat sinds kort door de gemeenten wordt uitgevoerd onder de noemer 'gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid' (GOA). 
Van recenter datum is het beleid dat scholen probeert te prikkelen tot hogere opbrengsten en
betere resultaten, niet uitsluitend voor kinderen uit kansarme milieus, maar voor alle
kinderen.
In paragraaf 5.5 komen de verschillende beleidssporen aan de orde, evenals de reacties van de
scholen op het beleid. 

Het hoofdstuk wordt in paragraaf 5.6 afgesloten met de belangrijkste conclusies. 

5.2 Ontwikkelingen in eisen en wensen ten aanzien van de onderwijsresultaten

5.2.1 Minder ongelijkheid en meer gelijke kansen

Decennia lang al wordt er bij de formulering van beleidswensen en verwachtingen ten aan-
zien van onderwijsresultaten aandacht geschonken aan het gezichtspunt van de gelijke
kansen. Daarbij wordt vooral de ongelijke deelname aan hogere onderwijsniveaus door
kinderen uit lagere sociale en allochtone milieus als een ongewenst onderwijsresultaat gezien. 
Sinds in 1968 Van Heeks studie Het verborgen talent verscheen, zijn er kasten vol rapporten
geproduceerd over de relatie tussen onderwijskansen van kinderen en het sociale milieu van
de gezinnen waaruit zij afkomstig zijn. In dat onderzoek wordt meestal uitgegaan van
individuele leerlingen en hun schoolloopbaan en van individuele ouders en hun sociale milieu
(Dronkers en De Graaf 1995). De belangrijkste sociaal-milieuvariabelen die in dit type onder-
zoek worden onderscheiden zijn de structurele kenmerken van het gezin: sociaal-economische
status (opleidingsniveau, beroep en inkomen), etniciteit en gezinstype (een/tweeoudergezin).
Daarnaast wordt er de laatste jaren ook steeds vaker gekeken naar een aantal culturele
kenmerken van het gezin: de opvoedingsstijlen, aspiraties en verwachtingen van ouders,
omgangsvormen in het gezin en het zogenoemde onderwijsondersteunende gedrag (praten
over school, voorlezen, hulp bij huiswerk enz.). 
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Individuele kenmerken van de kinderen zelf spelen uiteraard ook een rol. Daarbij kan een
onderscheid worden gemaakt tussen aangeboren erfelijke factoren (geslacht, intelligentie,
karakter) en kenmerken die samenhangen met de opvoeding en met omgevingsfactoren in het
algemeen (inzet, prestatiemotivatie, zelfvertrouwen, sociaal gedrag, buitenschoolse
activiteiten, vrienden, bijbanen enz.). 

Uit onderzoek waarin structurele milieufactoren en de meer culturele gezinsspecifieke facto-
ren werden onderscheiden blijkt dat ongeveer de helft van de verschillen in onderwijskansen
tussen gezinnen kan worden verklaard met behulp van beroeps- en opleidingskenmerken van
de ouders. De verklaring voor de andere helft van de verschillen in onderwijskansen tussen
gezinnen moet worden gezocht in gezinsspecifieke kenmerken en persoonlijkheidsfactoren.
De milieufactor is dus wel belangrijk, maar niet allesoverheersend (Dronkers en De Graaf
1995). Uit het gegeven dat er ook binnen gezinnen nog aanzienlijke verschillen in onderwijs-
kansen tussen de kinderen bestaan kan worden afgeleid dat de invloed van individuele
persoonskenmerken zeker niet moet worden verwaarloosd. 

Sociaal milieu werd in onderzoek in de jaren zestig en zeventig vooral geïndiceerd via het
beroep van de vader, later gebeurde dat meer in termen van het opleidingsniveau van de
vader, van de moeder of van beide ouders. In de jaren tachtig en negentig was het verschil in
schoolprestaties tussen eenouder- en tweeoudergezinnen diverse malen onderwerp van onder-
zoek. De laatste tijd domineert het onderzoek waarin prestaties van kinderen uit allochtone
gezinnen worden vergeleken met die van kinderen uit autochtone milieus.

Alle onderzoeken tonen aan dat individuele prestaties en onderwijsresultaten sterk worden
bepaald door milieu- en gezinsfactoren. Hoewel er belangrijke en veelal ideologisch gefun-
deerde meningsverschillen bestaan over de mate waarin nature (erfelijkheid, aanleg) dan wel
nurture (opvoeding, omgeving) de onderwijsprestaties beïnvloeden, wordt algemeen aange-
nomen dat erfelijkheid een niet te verwaarlozen factor vormt bij de verklaring van verschillen
in schoolsucces. 

In dit rapport gaat het, bij gebrek aan gegevens over de bijdrage van erfelijke aanleg, vooral
om de nurture-factoren, zowel in termen van structurele kenmerken (hulpbronnen) als in
termen van culturele factoren (aspiraties, houdingen).

5.2.2 Meer aandacht voor verdiensten en prestaties

Nadat het lange tijd gebruikelijk was onderwijsresultaten van kinderen vooral te bezien vanuit
het gezichtspunt van de gelijke kansen, dat wil zeggen in termen van gelijkheid of ongelijk-
heid, komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de prestaties van de individuele
leerling.
Uit een vergelijking van een aantal onderzoeken naar schoolloopbanen blijkt dat het ouder-
lijke milieu geleidelijk aan minder belangrijk en de geleverde prestaties in het voorafgaande
onderwijs steeds belangrijker worden. De verklarende kracht van de gezinsfactor voor het
uiteindelijk bereikte onderwijsniveau blijkt voor jongere generaties geringer dan voor oudere
(Dronkers en De Graaf 1995). Naarmate onderwijs en scholing in een samenleving ruimer
beschikbaar en voor velen toegankelijk zijn, neemt het belang van de factoren erfelijkheid en
prestatie toe. 
Ook in het onderwijsdebat is sprake van een zekere meritocratisering: er wordt meer belang
gehecht aan aanleg en inzet ('verdienste'). Hoogbegaafde kinderen staan in de belangstelling.
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Ten aanzien van het funderend onderwijs is er in de eerste plaats sprake van zorg: hoogbe-
gaafde kinderen worden er vaak onvoldoende uitgedaagd, presteren dientengevolge soms ver
onder hun niveau en haken in een aantal gevallen helemaal af. De aandacht voor talentvolle
hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs is eveneens toegenomen. In het wetenschap-
pelijk onderwijs ligt het systeem van gewogen loting onder vuur. Er is sterke maatschappe-
lijke - en inmiddels ook politieke - druk om bij de toelating van leerlingen tot studierichtingen
met een beperkt aantal plaatsen (bv. medicijnen) meer rekening te houden met de door de
leerling behaalde prestaties (cijfers) bij het eindexamen van het vwo. Sinds een aantal jaren
worden onderwijsresultaten minder in termen van gelijke kansen en meer vanuit een
meritocratisch gezichtspunt beoordeeld (Onderwijsraad 1997). 

Tussen de voorheen sterk dominerende aandacht voor gelijke kansen en de meer recentelijk
opgekomen nadruk op prestaties en verdiensten schuilt overigens een zekere spannings-
verhouding. Fishkin stelt in dit verband dat er eigenlijk sprake is van een trilemma, dat wil
zeggen een keuze tussen drie waardebeginselen die in de westerse cultuur alle drie even hoog
worden geschat en in ere gehouden, namelijk:
-  het beginsel van de gelijke kansen;
-  het beginsel van verdienste of prestatie; 
-  het beginsel van de autonomie van het gezin (Fishkin 1983, ontleend aan WRR 1986:

180).

Deze drie beginselen kunnen niet tegelijkertijd ten volle worden nagestreefd. Het gelijktijdig
maximaal nastreven van twee beginselen zal altijd ten koste gaan van het derde beginsel.
Wil men het beginsel van de verdienste behouden en tegelijkertijd ook de autonomie van het
gezin volledig handhaven, dan gaat dat onvermijdelijk ten koste van het beginsel van de
gelijke kansen.
Wil men het beginsel van de verdienste handhaven en tegelijk het beginsel van gelijke kansen
radicaal doorvoeren, dan betekent dat noodzakelijkerwijs een inbreuk op de autonomie van
het gezin.
Wil men het beginsel van de autonomie handhaven en dat van de gelijke kansen radicaal
nastreven, dan zal dat ten koste gaan van het beginsel van de prestatie. 
In de Nederlandse samenleving is de autonomie van het gezin van oudsher sterk verankerd in
de cultuur. Aantasting van die autonomie wordt slechts bij hoge uitzondering toegestaan (bv.
in geval van ontzetting uit de ouderlijke macht). 
Als gevolg van de toenemende aandacht voor verdiensten en prestaties lijkt er zich de laatste
tijd omwille van de gelijke kansen een verschuiving voor te doen naar meer bemoeizorg met
het gezin. Er is een duidelijke tendens om aan gezinnen die tekortschieten in de opvoeding
van hun kinderen meer eisen te stellen, bijvoorbeeld het volgen van een opvoedingscursus. Op
ouders die de Nederlandse taal niet beheersen wordt meer druk uitgeoefend om Nederlands te
gaan leren.

5.2.3 Scholen moeten effectiever worden

Grootschalig onderzoek naar onderwijsprestaties van leerlingen in het basisonderwijs bracht
aan het licht dat er niet alleen aanzienlijke verschillen in onderwijsresultaten zijn tussen
leerlingen uit diverse sociale milieus. Ook de onderwijsresultaten van scholen kunnen sterk
verschillen; verschillen die niet te herleiden zijn tot verschillen in de samenstelling van de
leerlingenpopulatie. Sommige scholen bieden kennelijk beter onderwijs dan andere.
Onderzoek naar zogenoemde effectieve schoolkenmerken bracht een aantal invloedrijke
factoren aan het licht, bijvoorbeeld het belang van nadruk op basisvaardigheden (rekenen en
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taal), van een hoge effectieve leertijd, van hoge verwachtingen bij leerkrachten en een sterk
onderwijskundig leiderschap (Scheerens 1989).
Deze inzichten hebben een belangrijke invloed gehad. Vanuit het beleid is de aandacht voor
de effectiviteit van het onderwijs sterk toegenomen, zeker na 1994, het jaar waarin de
Inspectie van het onderwijs een evaluatierapport over het basisonderwijs publiceerde waaruit
bleek dat basisscholen te weinig gericht zijn op het behalen van zo hoog mogelijke
opbrengsten (CEB 1994). Van scholen wordt sindsdien verwacht dat zij gebruikmaken van
een leerlingvolgsysteem om de vorderingen van individuele leerlingen beter te kunnen volgen.
Bij problemen moet een handelingsplan worden opgesteld. Ook de Cito-eindtoets wordt steeds
meer gebruikt, inmiddels reeds door 78% van de basisscholen. Het gebruik van de eindtoets
neemt met name in de grote steden, waar onderwijsachterstanden vanwege de bevolkings-
samenstelling groter zijn dan in de rest van het land, sterk toe. Er wordt op scholen kortom
meer druk uitgeoefend om regelmatig de vorderingen en resultaten van individuele leerlingen
in kaart te brengen; het gebruik van leerlingvolgsystemen en toetsen neemt toe. 

5.2.4 Scholen moeten hun resultaten openbaar maken

De meest recente ontwikkeling in de aandacht voor onderwijsresultaten is de eis aan scholen
om hun resultaten te publiceren. Daarmee wordt in de eerste plaats beoogd ouders beter te
informeren over verschillen tussen scholen; informatie waar ze bij hun schoolkeuze rekening
mee kunnen houden. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zullen in een schoolgids
onder andere aan moeten geven welke resultaten (bv. leerprestaties in termen van toetsscores
en eindexamenresultaten, doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schooltypen) zij met
hun leerlingen behalen. 
Inmiddels is die ontwikkeling als gevolg van een aantal publicaties in landelijke dagbladen in
een stroomversnelling geraakt. Het dagblad Trouw, dat via een beroep op de Wet openbaar-
heid van bestuur beslag had weten te leggen op bij de Inspectie van het onderwijs aanwezige
prestatiegegevens van scholen voor voortgezet onderwijs, publiceerde in oktober 1997 niet
alleen gegevens over examencijfers, slaag- en zittenblijfpercentages en het percentage alloch-
tone leerlingen, maar verbond daar voor elke school ook een rapportcijfer aan (Agerbeek
1997). Die publicatie deed veel stof opwaaien. Een beleidsreactie volgde snel. Vanaf 1998
brengt de Inspectie van het onderwijs zelf jaarlijks zogenoemde regiogidsen met kwaliteits-
kaarten uit, waarin per school informatie wordt verstrekt over de resultaten (percentage dat
een diploma behaalt, cijfers voor examenvakken, zittenblijven en vertraging enz.) en waarin
de opleidingen per school bovendien op een aantal punten (doorstroom, diplomering,
examencijfers) worden vergeleken met opleidingen van vergelijkbare andere scholen.
Ook scholen voor basisonderwijs worden in toenemende mate op hun prestaties beoordeeld,
niet alleen door de inspectie via een zogenoemd integraal schoolonderzoek, maar ook door
vergelijking van kwaliteitsgegevens in de media. 
Publicatie van resultaatgegevens wordt in de tweede plaats bepleit met het oog op de publieke
verantwoording. Sinds de rijksoverheid bevoegdheden overdraagt aan schoolbesturen en
scholen meer ruimte krijgen voor eigen beleid, wordt het belangrijker geacht dat scholen over
hun beleid en prestaties verantwoording afleggen aan de samenleving, zowel aan de overheid,
als aan de ouders. 
Aan de eis tot openbaarmaking van resultaten liggen dus vooral bestuurlijke overwegingen
ten grondslag: versterking van de positie van ouders en meer aandacht voor publieke verant-
woording over de inzet van middelen.

Scholen hebben lange tijd in een zeker isolement geopereerd - de pedagogische provincie -
waarbij ze zich grotendeels konden onttrekken aan maatschappelijke eisen. In die situatie is
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de afgelopen jaren veel veranderd. Door maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe onderwijs-
kundige inzichten en bestuurlijke overwegingen neemt de druk op scholen toe. 

5.3 De bijdrage van gezinnen aan onderwijsresultaten

In deze paragraaf zal eerst een beeld worden geschetst van de onderwijsvoorbereidende en -
ondersteunende activiteiten van gezinnen, gedurende de voorschoolse periode en tijdens de
schoolloopbaan in het basis- en voortgezet onderwijs. Vervolgens wordt ingegaan op de
samenhang tussen onderwijsresultaten en gezinskenmerken: verschillen in onderwijsresul-
taten naar opleidingsniveau van de ouders, in relatie tot de arbeidsparticipatie van (beide)
ouders, naar levensbeschouwelijke achtergrond van het gezin, tussen allochtone en autochtone
gezinnen en tussen eenouder- en tweeoudergezinnen.

5.3.1 Onderwijsvoorbereidende en -ondersteunende activiteiten van gezinnen

De opvoeding in het gezin is van grote invloed op de schoolse carrière van kinderen en
jongeren. Kinderen die naar school gaan krijgen van huis uit een zekere bagage mee. Deze
omvat naast kennis en vaardigheden ook een bepaalde mate van zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid. Zowel in sociaal-emotioneel als in lichamelijk en cognitief opzicht maken kinderen
in de voorschoolse fase (0 tot 4 jaar) al een uitgebreide ontwikkeling door. Naast aanleg is ook
de wijze waarop kinderen worden opgevoed van belang. 
Tijdens de schoolloopbaan (in de regel vanaf 4 jaar) gaat de opvoeding thuis natuurlijk
gewoon door. Kinderen en jongeren worden in deze fase van huis uit gesteund en begeleid in
hun ontwikkeling. In die periode wordt de invloed van vriendjes en vriendinnetjes geleidelijk
aan belangrijker. Dat geldt met name voor de eerste jaren van het voortgezet onderwijs (vanaf
circa 12 jaar), waarin ook de puberteit de nodige veranderingen teweegbrengt. Niet alleen de
jongere zelf verandert, maar ook zijn of haar relatie met ouders en leeftijdgenoten. 

Onderwijsvoorbereidende activiteiten tijdens de voorschoolse periode

Leren in het gezin onderscheidt zich van het leren op school door het ontbreken van duide-
lijke doelstellingen en expliciete lesmethodes. Tegenover het formele leren op school staat het
informele leren in het gezin. Ouders gaan meestal intuïtief te werk in hun interacties met
jonge kinderen. Bernstein spreekt in dit verband van een invisible pedagogy in gezinnen met
kinderen in de voorschoolse fase (Bernstein 1970). 
Binnen het gezin vindt de eerste fase van socialisatie plaats - van een biologisch individu tot
een sociaal wezen, dat zich conformeert aan sociale regels, dat bepaalde sociale, morele en
culturele waarden deelt met anderen en dat in staat is tot communicatie (Leseman 1990). 
Gedurende de socialisatie in de voorschoolse fase vindt niet alleen persoonlijkheidsvorming
plaats, maar ook ontwikkeling van intelligentie, taalvaardigheid en prestatiegerichtheid.
Gezamenlijk bepalen deze in hoge mate de 'schoolgeschiktheid' van de toekomstige kleuter
(Meijnen en Riemersma 1992). 
Vanuit een cultuurpolitieke invalshoek wordt door diverse auteurs het belang van vertrouwd-
heid en affiniteit met de dominante cultuur beklemtoond. Nu het economische kapitaal
(inkomens- en beroepspositie van het gezin) een geringere rol speelt bij de reproductie van
ongelijkheid, lijkt het zogenoemde culturele kapitaal (zaken als cultuurparticipatie, culturele
habitus, toegang tot de taal en communicatiecodes van de hogere sociale milieus) belangrijker
te worden. 
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"Kleuters mogen niet meer rommelen", zo luidde de kop van een artikel in de Volkskrant van
20 juni 1996. Het artikel schetst een beeld van ambitieuze, hoogopgeleide ouders die in de
voorschoolse periode druk in de weer zijn om eventuele belangstelling voor letters bij hun
driejarige te stimuleren en educatief speelgoed aan te bieden. Op de basisscholen waar de elite
haar kinderen naar toe stuurt merken leerkrachten dat de prestatiedwang van ouders van
jonge kinderen toeneemt (Van Gelder 1996). Het gegeven dat met name de beter opgeleide
ouders met jonge kinderen vandaag de dag zeer bewust bezig zijn met opvoeden, roept de
vraag op of ouders ook daadwerkelijk anders opvoeden dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden.
Wordt er meer ondernomen om kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling en is er
sprake van verschillen in opvoeding tussen diverse gezinstypen?

Voorlezen/praten en spelletjes doen

Gedetailleerde gegevens over ontwikkelingen in het instructieve handelen van ouders met
jonge kinderen en over de cognitieve inhoud van de ouder-kindinteracties zijn niet voor-
handen.
Op basis van het Tijdsbestedingsonderzoek kan hooguit iets gezegd worden over de mate
waarin ouders bezig zijn met hun kinderen, dat wil zeggen over activiteiten als 'voorlezen en
praten' en 'binnen spelletjes doen met kinderen'. Nagegaan kan worden welk deel van de
ouders met kinderen onder de 4 jaar zich met die activiteiten bezighoudt en hoeveel tijd
ouders per week besteden aan deze activiteiten.
De cijfers geven overigens maar een beperkte indicatie van onderwijsvoorbereidend gedrag.
Ze zeggen niets over het soort spelletjes dat gedaan wordt of over de mate waarin die spelle-
tjes educatieve elementen bevatten.
De cijfers hebben betrekking op ouders met één of meer kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Tabel 5.1 geeft een beeld van ontwikkelingen van de deelname en tijdsbesteding aan deze
activiteiten in de periode 1975- 1995.

Tabel 5.1 Ontwikkeling in de tijdsbesteding aan opvoedende bezigheden met kinderen in de voorschoolse fase,
1975-1995 (uitgedrukt in aandeel ouders dat de activiteit verricht en voor deze groep het gemiddelde aantal
kwartieren per week)

1975 1980 1985 1990 1995

% #kw % #kw %  #kw % #kw % # kw
voorlezen aan/praten met 

vader    46 6,0    39 6,9    47 5,1    56 5,1  52 6,4
moeder  73 8,1* 70 6,3 64 7,6** 70 9,4*** 70 7,6
totaal    59 7,3    53 6,6    56 6,6    63 7,5    62 7,1
(n =)  (215) (127)  (194) (102)    (205) (114)    (169) (107)    (176) (109)

binnenspelen met kind
vader 63 7,1 74 9,9* 65 8,3  80 8,3    75 8,8
moeder    66 6,9 80 7,9 78 8,3    80 9,4 88 10,5
totaal    65 7,0 77 8,9 72 8,3    80 8,9    81 9,8
(n =)  ( 215) (139)    (194) (149) (205) (147) (169) (136)  (176) (143)

Significante tijdsbestedingsverschillen tussen vaders en moeders zijn als volgt weergegeven: * = p < 0,10, ** = p
< 0,05, *** = p < 0,01 (kolomsgewijs getoetst).
Toelichting: het gaat in deze tabel om ouders van wie het oudste kind maximaal 4 jaar is.
#kw := gemiddeld aantal kwartieren per week
.
Bron: SCP (TBO'75-'95) gewogen resultaten 
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Uit de tabel komt naar voren dat het percentage ouders dat voorleest/praat gedurende de
gehele periode schommelt rond de 55%-60%. Er is geen duidelijke trend waarneembaar. Dat
geldt eveneens voor de hoeveelheid tijd die per week aan voorlezen/praten wordt besteed.
Over de gehele periode bezien gaat het gemiddeld om 7 kwartier per week. Moeders houden
zich voortdurend wat meer met deze activiteit bezig dan vaders.

In de activiteit 'binnenspelen met kinderen' valt wel een trend te constateren. Het blijkt dat
niet alleen het aandeel ouders dat speelt is toegenomen (van 66% in 1975 tot 81% in 1995),
maar ook de hoeveelheid tijd die daarvoor gedurende een week wordt uitgetrokken (van
gemiddeld 7 kwartier in 1975 tot bijna 10 kwartier in 1995). Vooral bij moeders blijkt de
gemiddelde wekelijkse tijd te zijn toegenomen; zij spenderen trouwens over de hele linie meer
tijd aan het binnenspelen dan vaders.

Uit een nadere analyse van de gegevens voor 1995, weergegeven in tabel 5.2, waarin ook
rekening gehouden wordt met de arbeidsomvang, het opleidingsniveau, de gezinssoort en het
al dan niet kerkelijk zijn van de ouder, blijkt alleen een significant verschil in tijdsbesteding
aan binnenspelen te bestaan tussen kerkelijke en niet-kerkelijke ouders. Kerkelijke ouders
besteden hier significant minder tijd aan dan niet-kerkelijke ouders.
Voor het overige zijn de verschillen tussen ouders uit de verschillende gezinstypen niet
significant.

Tabel 5.2 Deelname en tijdsbesteding van ouders met kinderen (0 tot en met 4 jaar) aan voorlezen/praten en
binnenspelen, naar achtergrondkenmerken van de ouders, 1995

voorlezen/praten binnenspelen

(n =) % aantal kwartieren per % deelname aantal kwartieren per
deelname week week

vader (83) 52 6,4 75 8,8

moeder (93) 70 7,6 88 10,5

werkt niet (57) 62 7,8 80 10,6
werkt max. 24 uur (30) 77 7,0 96 11,1
werkt > 24 uur (84) 54 6,6 79 8,7

lo, lbo, mavo (58) 59 7,2 74 9,7
mbo, havo, vwo (73) 63 6,2 86 10,0
hbo, wo (40) 64 8,8 85 9,4

tweeoudergezin (161) 61 6,5 82 9,6
eenoudergezin (5) 66 8,7 90 10,3

niet-kerkelijk (111) 59 6,7 78 10.9
kerkelijk (66) 66 7,8 88 8,0

totaal (176) 62 7,1 81 9,8
Bron: SCP (TBO'95)

Opgemerkt zij overigens dat de significantiegrens niet makkelijk wordt bereikt, doordat het
aantal respondenten in de verschillende categorieën beperkt is. De gegevens in de tabel wijzen
wel in de verwachte richting, namelijk die van een licht, zij het niet significant, verband
tussen opleidingsniveau en deelname aan 'onderwijsvoorbereidende' activiteiten. 
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Verschillen in gezinsfactoren en verschillen tussen gezinnen

Vorenstaand Tijdbestedingsonderzoek biedt weliswaar enig inzicht in de kwantiteit van de
ouder-kindinteracties, maar geeft geen informatie over de kwaliteit ervan. In een recente
benadering binnen de gezinssociologie, waarin gebruik wordt gemaakt van information
processing-theorieën, wordt juist het belang onderstreept van de kwaliteit van de instructieve
handelingen van ouders (Leseman 1990). Ouders stimuleren hun kinderen optimaal wanneer
ze niet te veel maar ook niet te weinig eisen stellen (aansluiten bij de zone van proximale
ontwikkeling). Daarnaast is de cognitieve inhoud van ouder-kindinteracties van belang. Het
structureren van contexten, het doen van suggesties bij het naar oplossingen zoeken en het
demonstreren van probleemoplossend gedrag zijn manieren waardoor ouders de cognitieve
competenties van hun kinderen kunnen stimuleren. Op die manier krijgen kinderen een soort
kennis, die kan worden aangeduid als strategische en procedurele kennis. Het gaat hierbij om
cognitieve vaardigheden die van belang zijn bij het leren op school, namelijk het zelfstandig
en probleemoplossend kunnen denken en werken.

Onderzoeksgegevens over mogelijke ontwikkelingen in ouder-kind interacties zijn helaas niet
beschikbaar. Kenmerken van ouder-kindrelaties zijn niet eenvoudig via grootschalige surveys
te achterhalen, maar vergen daarentegen verfijnde en zeer kostbare methodes van gegevens-
verzameling (bv. observaties). 
Ook over verschillen in mogelijkheden tot het verwerven van cognitieve competenties is
weinig empirisch onderzoek beschikbaar. Een uitzondering vormt het onderzoek naar de
gezinsdeterminanten van cognitieve ontwikkeling van allochtone kleuters (Leseman et al.
1995).
In dit onderzoek onder Nederlandse, Surinaamse en Turkse gezinnen (167 gezinnen in totaal)
is nagegaan wat de invloed is van structurele, culturele en pedagogische gezinskenmerken op
de cognitieve vaardigheid van kleuters. De onderzoeksresultaten laten duidelijke verschillen
zien tussen autochtone leerlingen (met OVB-leerlinggewichten 1,0 en 1,25) en allochtone
leerlingen (met gewicht 1,9). Nederlandse kleuters (1,0) scoren het hoogst, en Turkse kleuters
(1,9) het laagst.
Uit het onderzoek blijkt ook dat er duidelijke verschillen zijn in opvoedingsideeën en gebruik
van formele opvoedingsondersteuning (zie tabel 5.3). In Nederlandse gezinnen worden veel
meer 'moderne', waaronder onder andere 'autonomie stimulerende' opvoedingsideeën gehan-
teerd dan in Turkse gezinnen. Nederlandse gezinnen blijken ook meer gebruik te maken van
professionele opvoedingsondersteuning, terwijl er bij informele steun in de opvoeding geen
verschillen zijn. 
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Tabel 5.3 Verschillen in opvoedingsideeën, gebruik van opvoedingsondersteuning en leefstijl, naar enkele
achtergrondkenmerken, 1995 (gemiddelde en standaarddeviatie)

moderne gebruik informele consultatiecultuurdeelnamegeletterdheid/leefst
opvoedingsideeë steun bij opvoedingsvoo ijl

n opvoeding r-lichtinga b

c
d

Nederlandse '1,0-gezinnen'
(n = 44) 33,8 (3,2) 12,1 (4,1) 4,6 (2,4) 14,0 (3,6) 19,1 (4,3)
Nederlandse '1,25-gezinnen'
(n = 55) 31,8 (2,6) 10,5 (3,9) 3,6 (2,8) 12,0 (2,2) 16,5 (3,3)
Surinaamse gezinnen (n =
36) 28,3 (3,9) 12,0 (6,7) 3,7 (3,9) 12,7 (3,0) 16,9 (3,8)
Turkse gezinnen (n = 32) 24,6 (3,0) 11,9 (4,9) 1,4 (3,0) 10,8 (1,6) 14,4 (2,8)

significantie p < 0,001 n.s. p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001
èta (effect-grootte) 0,77 0,14 0,35 0,38 0,40

Gebruik informele steun bij opvoeding is gemeten door aan de hand van tien opvoedingssituaties na te gaan ofa

zes door de respondent zelf genoemde personen die bij de opvoeding van het kind betrokken zijn, taken op zich
nemen in die opvoedingssituaties (Cronbachs alfa = 0.60, tien items).
Consultatie opvoedingsvoorlichting is gemeten door over een aantal onderwerpen na te gaan in hoeverre menb

daarover professionele informanten (zoals huisarts, consultatiebureau en informatieboeken) geraadpleegd heeft,
raadpleging van een aantal informele bronnen werd negatief meegepoold).
Cultuurdeelname omvat de frequentie van schouwburg-, concertzaal- en museumbezoek.c

Geletterdheid omvat de frequentie van het lezen van boeken en kranten, het schrijven van zakelijke brieven end

rapporten en een negatief gepoolde hoeveelheid televisiekijken.

Bron: Leseman et al. (1995)

In de laatste kolommen van tabel 5.3 wordt nogmaals bevestigd dat het culturele kapitaal in
Nederlandse gezinnen ruimer voorhanden is dan in allochtone gezinnen.

In het volledige onderzoeksmodel worden drie clusters gezinsvariabelen onderscheiden,
namelijk:
- distale achtergrondkenmerken (etniciteit en sociaal-economische status);
- intermediërende gezinsvariabelen (opvattingen van ouders, cultureel kapitaal,

stress/steunbalans, en de thuistaal);
- proximale interactieprocessen (sociaal-emotionele en cognitief inhoudelijke kenmerken

van de ouder-kindinteracties).
Bij toetsing van het gehele model bleken de proximale interactieprocessen het belangrijkst.
Het effect van de distale en intermediërende factoren moet vooral worden toegeschreven aan
verschillen in proximale interactieprocessen. Alleen voor de thuistaal geldt dat niet (Leseman
et al. 1995). 
De bevindingen bevestigen het belang van ouder-kindinteracties voor de cognitieve ontwikke-
ling van kinderen en bijgevolg voor hun startsituatie in het onderwijs. Ze tonen ook de
verschillen die er op dit punt tussen gezinnen bestaan. 

Beheersing van de Nederlandse taal

Naast de cognitieve ontwikkeling is ook enige beheersing van de Nederlandse taal van belang
voor een goede start in het onderwijs. Ook op dat punt zijn er grote verschillen tussen gezin-
nen.
In het kader van het Prima-cohortonderzoek 1994/'95 - een landelijk, longitudinaal onderzoek
waarbij tweejaarlijks informatie wordt verzameld bij circa 800 basisscholen (wv. 100 scholen
voor speciaal onderwijs), bij leerlingen en bij hun ouders - zijn ook de ouders ondervraagd
(Driessen en Haanstra 1996). 
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Uit die oudergegevens komt naar voren dat Turkse en Marokkaanse ouders onderling slechts
in 10% van de gevallen Nederlands spreken. Veel van deze ouders beheersen het Nederlands
ook slecht; moeders doen dat in de regel nog slechter dan vaders.
Bij de overige allochtone ouders (met maximaal een lbo-niveau) spreekt ruim 40% onderling
Nederlands. Overigens spreken ook autochtone Nederlandse ouders onderling lang niet altijd
standaard-Nederlands. Hoe lager hun opleidingsniveau, hoe vaker er thuis dialect wordt
gesproken: onder autochtone ouders met maximaal een lbo-opleiding spreekt ruim eenderde
dialect, onder hoogopgeleide ouders (hoger onderwijs) is dat, opmerkelijk genoeg, toch ook
nog bijna 20% (Driessen en Haanstra 1996). Of het spreken van dialect als zodanig nadelig is
voor de schoolloopbaan is echter onbekend.

Onderwijsondersteunende en -begeleidende activiteiten tijdens de basisschool

Zodra het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt gaat het naar de basisschool; dat geldt althans
voor de meeste Nederlandse kinderen. Kinderen van laagopgeleide autochtone ouders gaan
vaak wat later naar school, terwijl allochtone kinderen in veel gevallen pas halverwege
groep 1 voor het eerst naar school gaan. Uit een onderzoek onder 21 Rotterdamse OVB-
scholen (d.w.z. scholen met veel kinderen uit kansarme gezinnen) blijkt dat ongeveer één op
de zes kinderen pas een maand na de vierde verjaardag of nog later op school wordt inge-
schreven; gemiddeld stromen deze kinderen een half jaar te laat in. Bij Marokkaanse kinderen
gebeurt dat het meest (bijna een kwart), bij Turkse kinderen het minst (9%). Ook 14% van de
Nederlandse kinderen stroomt te laat in (Westerbeek en Wolfgram 1998). Deze kinderen
lopen dus aan begin van de schoolloopbaan al een achterstand op. 
Een late instroom in het basisonderwijs is mogelijk omdat de leerplicht pas op 5-jarige leeftijd
ingaat. De leerplicht geldt vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand
waarin het kind vijf jaar wordt. De volledige leerplicht duurt twaalf jaar en eindigt aan het
eind van het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
Feitelijk gaat het niet om een leerplicht maar om een schoolplicht: het kind moet worden
ingeschreven bij een school en deze ook geregeld bezoeken. Huisonderwijs komt in
Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, nauwelijks voor. 

Vanaf de eerste schooldag brengt het kind relatief veel tijd door buiten het gezin. Dat betekent
overigens geenszins dat het belang van het gezin als primair opvoedingsmilieu naar de
achtergrond verdwijnt. Kinderen brengen altijd nog veel meer tijd in het gezin door dan op
school: gedurende een schooljaar brengt een kind gemiddeld 1.000 uur (40 weken van 25 uur)
op de basisschool door, terwijl de tijd die het kind in het gezin verblijft gedurende een jaar -
exclusief 8 uur nachtrust per etmaal - 4.824 uur bedraagt, dat wil zeggen bijna vijf keer zoveel
als op school. 
Begeleiding en ondersteuning van het schoolgaande kind zijn in deze fase nieuwe, bijkomen-
de opvoedingstaken voor het gezin. Bij die opvoedingstaken kan een onderscheid worden
gemaakt tussen opvoedingsgedrag dat het algemene welzijn en de (cognitieve) ontwikkeling
van het kind bevordert en die aspecten van de opvoeding die direct gerelateerd zijn aan het
naar school gaan. Het eerste omvat bijvoorbeeld voorlezen maar ook het bieden van emotio-
nele steun en het stimuleren van zelfredzaamheid. Bij de tweede categorie, die veel directer
met het naar school gaan te maken heeft, kan worden gedacht aan hulp bij het huiswerk, maar
ook aan algemene betrokkenheid bij het naar school gaan. Dat laatste kan bijvoorbeeld door
met het kind te praten over school, maar ook door contacten met de leerkracht of de school.
Op de contacten met de school wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan. 
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Voorlezen/praten

Ouders met één of meer kinderen in de basisschoolleeftijd besteden wekelijks gemiddeld ruim
5 kwartier aan het voorlezen aan en/of praten met de kinderen, zo blijkt uit tabel 5.4.

Tabel 5.4 Tijdsbesteding van onderscheiden categorieën ouders aan voorlezen/praten met kind(eren) in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar  (in gemiddelde aantal kwartieren per week) (n = 166) a

(n =) feitelijk èta gecorrigeerd bèta
gemiddelde gemiddelde (gecorrigeerd)

sekse
vader (74) 3,8 0,21 6,0 0,06
moeder (79) 7,1 5,1

arbeidsomvang
niet-werkend (68) 7,9 0,34 8,0 0,36***
werkt max. 24 uur (23) 7,4 7,7
werkt > 24 uur (63) 2,3 2,0

opleidingsniveau
lo, lbo, mavo (69) 4,0 0,28 3,7 0,33***
mbo, havo, vwo (48) 4,7 4,6
hbo, wo (36) 9,5 10,2

gezinstype
tweeoudergezin (139) 4,9 0,24 4,9 0,25***
eenoudergezin (14) 11,5 11,7

kerkelijkheid
niet-kerkelijk (91) 5,8 0,04 5,4 0,01
kerkelijk (62) 5,1 5,7

gemiddelde aantal kwartieren
totaal 5,5 5,5
R kwadraat 0,30
Significante effecten zijn als volgt weergegeven: *** p < 0,01 ,** = p < 0,05 en * = p < 0,10.

Het gaat om ouders van gezinnen met minimaal 1 kind in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.a

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten

De cijfers geven een inzicht in de gemiddelde totale tijd die door een ouder besteed wordt aan
de activiteit en dus niet de tijd die aan een individueel kind wordt besteed.
Vaders besteden ook in deze levensfase van de kinderen gemiddeld minder tijd aan voorlezen/
praten dan moeders (een uur respectievelijk een uur en drie kwartier), maar dit verschil
verdwijnt wanneer in de analyse rekening wordt gehouden met andere achtergrondkenmerken
van de ouder, zoals de arbeidsomvang, of het gezinstype.
Dat betekent dat het gevonden sekseverschil geen kwestie is van 'geneigdheid tot voorlezen of
praten', maar toegeschreven kan worden aan de verschillende situaties van vaders en moeders
in termen van andere achtergrondkenmerken. 
Verder blijkt dat ouders met een betaalde baan die meer dan 24 uur per week in beslag neemt
minder praten met en/of voorlezen aan hun kinderen. Ook het opleidingsniveau van de ouder
is van invloed: hoogopgeleide ouders besteden meer tijd aan voorlezen en praten, gemiddeld
bijna tweemaal zoveel tijd als laagopgeleide ouders.

Tenslotte valt op dat alleenstaande ouders naar verhouding veel voorlezen en/of praten. Het
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gaat hier echter om een klein aantal ouders, zodat aan deze bevinding niet al te veel
conclusies moeten worden verbonden.

Praten over (prestaties op) school

Betrokkenheid van ouders bij de school wordt vaak als een belangrijke factor gezien voor
schoolsucces. Nu kan schoolondersteunend gedrag van ouders diverse vormen aannemen: met
het kind praten over school, informeren naar prestaties, bezoek van ouderavonden, contact
met de docent en dergelijke. In dit hoofdstuk komen alleen die vormen van betrokkenheid aan
bod die zich binnen het gezin voltrekken. 
Het is overigens niet op voorhand duidelijk hoe gegevens over de relatie tussen onderwijs-
ondersteunend gedrag en schoolprestaties moeten worden beoordeeld. Er kan sprake zijn van
zowel 'crisisinterventie', waarbij ouders vooral reageren op tegenvallende schoolprestaties, als
van 'groei-interventie', in de zin dat ouders een stimulerend leerklimaat aan hun kinderen
bieden (Veenstra en Kuyper 1998).

In een in 1993 verschenen onderzoek van Peeters en Woldringh naar de leefsituatie van
(vrijwel uitsluitend autochtone) kinderen tot 12 jaar in Nederland zijn enkele gegevens
opgenomen over het onderwijsondersteunende gedrag van ouders van basisschoolleerlingen
(Peeters en Woldringh 1993). Daaruit blijkt dat de meeste ouders (88%) minstens één of
enkele keren per week met hun kinderen praten over wat er op school gebeurt. Ouders praten
met jongere kinderen (4-7 jaar) vaker over gebeurtenissen en prestaties op school en geven
hun kind vaker een compliment; oudere kinderen (8-11 jaar) worden vaker aangespoord om
hun best te doen.
Ouders met een lage sociaal-economische status sporen hun kind vaker aan om hard te
werken dan ouders uit hogere milieus (Peeters en Woldringh 1993: 183-186). 

Uit het eerder aangehaalde onderzoek onder ouders, dat in het kader van het Prima-cohort-
onderzoek 1994/'95 plaatsvond, komt naar voren dat Turkse en Marokkaanse ouders veel
minder vaak met hun kinderen praten over dingen die met school te maken hebben dan
autochtone ouders (Driessen en Haanstra 1996).

Hulp bij huiswerk

Het meegeven van huiswerk is tijdens de basisschool vooral in de hogere groepen gebruike-
lijk. Toch blijkt uit het Prima-cohort onderzoek dat ook in groep 3 (de voormalige eerste klas
van de lagere school) kinderen soms al huiswerk meekrijgen (Overmaat en Ledoux 1996).
Leerkrachten geven in de lagere groepen vooral huiswerk mee aan de zwakke leerlingen. In
de hogere groepen (bv. groep 7) is huiswerk op de meeste scholen gebruikelijk; het betreft dan
vooral zaakvakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. In de hogere groepen krijgen alle
leerlingen huiswerk, vooral vanuit de overweging dat dit een goede voorbereiding geeft op het
voortgezet onderwijs.

Tabel 5.5 geeft enig inzicht in de hulp die ouders bieden bij huiswerk en in de tijd die zij
daaraan besteden.
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Tabel 5.5 Hulp bij huiswerk en tijdsbesteding daaraan door ouders met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar,
1995

(n =) % ouders dat hulp biedt gemiddeld aantal kwartieren per
week

vader (77) 22 3,9
moeder (89) 53 4,3

werkt niet (70) 47 4,5
werkt maximaal 24 uur (26) 50 3,2
werkt > 24 uur (65) 25 4,4

lo, lbo, mavo (75) 26 4,9
mbo, havo, vwo (48) 42 3,3
hbo, wo (40) 56 4,5

tweeoudergezinnen (146) 40 3,8
eenoudergezin (15) 31 8,4

niet-kerkelijk (99) 39 4,6
kerkelijk (67) 39 3,6

totaal (166) 38 4,2
Bron: SCP (TBO'95)

Uit de cijfers blijkt dat maar een minderheid van de ouders in de week van ondervraging hulp
heeft geboden bij huiswerk. Moeders doen dat vaker dan vaders en hoogopgeleide ouders
meer dan laagopgeleide ouders. Qua hoeveelheid bestede tijd (gemiddeld ruim een uur per
week) zijn er weinig verschillen. De uitschieter in hoeveelheid tijd bij eenoudergezinnen heeft
slechts betrekking op vier ouders!
Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit de ondervraging van ouders van het Prima-
cohort. Hier blijkt dat moeders en autochtone ouders (laag- en hoogopgeleid) vaker helpen bij
huiswerk dan allochtone ouders (Driessen en Haanstra 1996). 

Bij voornoemde cijfers over hulp bij huiswerk moeten eveneens enige kanttekeningen worden
geplaatst. Of er hulp wordt geboden hangt niet alleen af van de bereidheid van ouders, maar
ook van de mogelijkheden die ouders hebben om hulp te bieden. Ouders die analfabeet zijn of
zelf weinig opleiding hebben genoten, zullen hun kinderen nauwelijks kunnen helpen. Boven-
dien hebben ook niet alle kinderen hulp nodig. Eerder is al aangegeven dat lang niet alle
basisscholen huiswerk meegeven.

Opvattingen van ouders over huiswerk

Hoe staan ouders eigenlijk tegenover huiswerk? Vinden ze dat hulp bij huiswerk tot de taak
van het gezin behoort of zijn ze van mening dat de school dat eigenlijk zou moeten doen?
Deze vraag werd zowel in 1992 als in 1996 voorgelegd aan een steekproef uit de bevolking
(waaronder ouders met kinderen in de leeftijd tot 21 jaar).
Was in 1992 ruim 80% van de ouders van mening dat hulp bij huiswerk bij de gezinstaak
hoort, in 1996 geldt dat maar liefst voor 90% van de ouders. 
Een nadere uitsplitsing van de cijfers voor 1996 laat weinig verschillen naar achtergrondken-
merk zien. Opmerkelijk is alleen dat ouders met oudere kinderen (middelbare-schoolleeftijd
en 18 tot 21 jaar) gemiddeld wat vaker van mening zijn dat hulp bij huiswerk een taak voor
de school is dan ouders met kinderen die nog niet naar school gaan of de basisschool
bezoeken. Ervaringen met huiswerk en de moeilijkheidsgraad van het huiswerk leiden
kennelijk tot een behoefte aan steun van de kant van de school. Het opleidingsniveau van de
ouders laat geen verschillen zien.
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Onderwijsaspiraties van ouders

Niet alleen ondersteunende en begeleidende activiteiten van ouders kunnen van belang zijn
voor het schoolsucces, ook de verwachtingen die ouders koesteren ten aanzien van de presta-
ties van hun kinderen spelen een belangrijke rol. Datzelfde geldt overigens ook voor de
verwachtingen van leraren op school; ook die kunnen prestatieverhogend of -verlagend
werken. Lage verwachtingen van leraren hebben een negatief effect op de prestaties, zo is in
onderzoek vastgesteld. In effectieve scholen hebben leraren hoge verwachtingen, zo luidt een
belangrijk gegeven uit het onderzoek naar effectieve scholen (Scheerens 1989). 
Verwachtingen van ouders en leraren moeten wel realistisch zijn. Indien ze te hooggespannen
zijn werken ze eerder averechts.

Welke verwachtingen koesteren ouders ten aanzien van het onderwijs van hun kinderen?
Uit cijfers van de eerder aangehaalde ouderenquête in het kader van het Prima-cohortonder-
zoek komt naar voren dat met name allochtone ouders zeer hoge verwachtingen koesteren ten
aanzien van het onderwijs. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen zo lang mogelijk naar
school gaan en vinden het tegelijkertijd ook het meest problematisch als hun kinderen niet
goed mee kunnen komen op school. Werken met het hoofd wordt belangrijker gevonden dan
werken met de handen. Nogal wat ouders uit allochtone kring verwachten dat hun kinderen
later academische beroepen, zoals arts of advocaat, zullen gaan uitoefenen.
Laagopgeleide autochtone ouders hebben heel andere aspiraties. Zij scoren juist hoog op de
uitspraken dat werken met de handen belangrijker is dan werken met het hoofd en dat plezier
op school belangrijker is dan veel leren. De onderzoekers constateren in het Nederlandse
arbeidersmilieu een zekere 'tegencultuur' (Driessen en Haanstra 1996). 
De hoge onderwijsaspiraties van allochtone ouders zijn ook in ander onderzoek vastgesteld
(Weide en Van der Werf 1990; Gijtenbeek 1994). In het verlengde van hun hoge verwachtin-
gen sporen laagopgeleide allochtone ouders, meer dan hoogopgeleide en autochtone ouders,
hun kinderen aan om hun best te doen op school (Driessen 1993).

De combinatie van hoge verwachtingen en teleurstellende resultaten vormt een goede
voedingsbodem voor teleurstelling en frustratie. In het basisonderwijs blijkt dat nog niet zo.
Het eindniveau van het basisonderwijs ligt niet vast. In de praktijk blijkt vaak pas bij de Cito-
toets aan het eind van de basisschool welk niveau kinderen hebben bereikt. Kinderen krijgen
dan soms een advies voor vervolgonderwijs dat in de ogen van de ouders te laag is. Ouders
kiezen in zo'n geval nogal eens voor een opleiding die eigenlijk te hoog gegrepen is. In het
voortgezet onderwijs ontstaan er dan problemen.

Onderwijsondersteunende en -begeleidende activiteiten tijdens het voortgezet onderwijs

Met de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs verandert er het één en ander in het
schoolleven - veranderingen die ook het gezin niet ongemoeid laten. In het voortgezet onder-
wijs worden in het algemeen veel hogere eisen aan de leerling gesteld dan in het basisonder-
wijs. Is het basisonderwijs nog in hoge mate leerlinggericht, in het voortgezet onderwijs moet
in een bepaalde hoeveelheid tijd een vaste hoeveelheid leerstof worden doorgewerkt. 
Het zelfstandig maken van huiswerk wordt steeds belangrijker. Soms fungeert het eerste
leerjaar (brugjaar) nog als een soort overgangsjaar. Scholen bieden dan nog weleens de
gelegenheid om het huiswerk (gedeeltelijk) op school te maken.
Met de overgang naar het voortgezet onderwijs vindt de eerste selectie op capaciteiten
(aanleg, inzet, motivatie) plaats. Bij scholengemeenschappen wordt de uiteindelijke keuze
voor een schooltype ((i)vbo, mavo, havo of vwo) vaak pas in het tweede of derde jaar
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zichtbaar. Determinatie en selectie zijn belangrijke kenmerken van het voortgezet onderwijs.
Leerlingen komen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs in de puberteit; dat wil
zeggen juist op een moment dat de eisen die in het onderwijs worden gesteld sterk toenemen.
Relaties met schoolgenoten en vrienden worden steeds belangrijker. 

Hoeveel ondersteuning en begeleiding bieden ouders gedurende deze eerste jaren van voort-
gezet onderwijs en in hoeverre manifesteren er zich in dit opzicht verschillen tussen diverse
gezinstypen?
Er zijn helaas weinig gegevens beschikbaar over de onderwijsondersteunende en -begeleiden-
de activiteiten van ouders. Het Nationaal scholierenonderzoek (NSO) - een eenmaal per twee
jaar gehouden onderzoek onder middelbare scholieren - biedt enig inzicht in de volgende
vragen.
- Kunnen jongeren bij hun vader of moeder terecht in geval van problemen op school?
- Helpen vaders en moeders weleens met huiswerk?
- Zijn de jongere en zijn ouders het (on)eens over het gedrag op school?
- Zijn de jongere en zijn ouders het (on)eens over de schoolprestaties?

Tabel 5.6 geeft de antwoordpatronen van de ondervraagde scholieren in de leeftijd tot 16 jaar,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar schooltype (5.6a), naar opleidingsniveau van de
vader (5.6b) en naar autochtone dan wel allochtone herkomst van het gezin (5.6c).

Tabel 5.6a Scholieren in het voortgezet onderwijs (t/m 15 jaar) en hun gesprekken over school met en hulp bij
huiswerk door ouders, naar schooltype, 1996 (in procenten)

totaal schooltype

brugjaar (i)vbo mavo havo vwo
praten over problemen op school

kan niet terecht bij vader 13 10 16 16 16 11
kan wel terecht bij vader 87 90 84 84 84 89
kan niet terecht bij moeder 5 3 6 5 5 6
kan wel terecht bij moeder 95 97 94 95 95 94

hulp bij huiswerk
wordt regelmatig geholpen door vader 15 18 18 13 8 10
wordt af en toe geholpen door vader 54 60 48 47 49 57
wordt nooit geholpen door vader 31 22 33 40 44 34
wordt regelmatig geholpen door moeder 15 21 18 13 7 10
wordt af en toe geholpen door moeder 56 63 53 52 52 57
wordt nooit geholpen door moeder 30 16 29 35 41 33

onenigheid met ouders over gedrag op school
geen onenigheid met beide ouders 78 83 67 78 81 83
onenigheid met één van beide ouders 7 4 10 6 6 6
onenigheid met beide ouders 15 13 23 16 13 9

onenigheid met ouders over prestaties op
school

geen onenigheid met beide ouders 73 83 67 71 71 79
onenigheid met één van beide ouders 9 5 12 9 9 8
onenigheid met beide ouders 18 12 22 21 20 13

(n =) (5.323) (1.185) (1.599) (1.395) (483) (661)
Bron: SCP (NSO'96) 
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Tabel 5.6b Scholieren in het voortgezet onderwijs (t/m 15 jaar) en hun gesprekken over school met en hulp bij
huiswerk door ouders, naar opleidingsniveau vader, 1996 (in procenten)

opleidingsniveau vader
lo, lbo, mavo mbo, havo, vwo hbo, wo

praten over problemen op school
kan niet terecht bij vader 14 14 8
kan wel terecht bij vader 86 86 92
kan niet terecht bij moeder 5 4 4
kan wel terecht bij moeder 95 96 96

hulp bij huiswerk
wordt regelmatig geholpen door vader 12 16 20
wordt af en toe geholpen door vader 53 56 56
wordt nooit geholpen door vader 35 28 25
wordt regelmatig geholpen door moeder 12 16 19
wordt af en toe geholpen door moeder 57 54 54
wordt nooit geholpen door moeder 31 30 27

onenigheid met ouders over gedrag op school
geen onenigheid met beide ouders 75 82 81
onenigheid met één van beide ouders 8 6 5
onenigheid met beide ouders 18 12 14

onenigheid met ouders over prestaties op school
geen onenigheid met beide ouders 70 76 77
onenigheid met één van beide ouders 10 7 8
onenigheid met beide ouders 20 17 15

(n =) (1.500) (706) (644)
Bron: SCP (NSO'96) 

Uit de tabellen komt een behoorlijke betrokkenheid van ouders naar voren waar het gaat om
zaken die het schoolgaan van hun kinderen betreffen. Scholieren in de eerste leerjaren van het
voortgezet onderwijs (t/m 15 jaar) kunnen in het algemeen goed bij hun vader of moeder
terecht als er problemen zijn op school; bij moeders nog iets beter dan bij vaders. Ongeveer
30% wordt nooit geholpen door vader of moeder bij het huiswerk. Dat kan te maken hebben
met de bereidheid of mogelijkheid tot helpen bij ouders, het al dan niet opgeven van huiswerk
door de school, maar ook met de behoefte aan hulp bij de scholier zelf. 
Over gedrag op school of over schoolprestaties heeft ongeveer één op de zeven scholieren
onenigheid met beide ouders. Over de hele linie lijkt er in gezinnen, als het gaat om
schoolzaken, sprake van een redelijk grote harmonie. Er zijn wel enige verschillen naar
leerjaar/schooltype en naar enkele gezinskenmerken. Scholieren uit de brugklas worden het
meest bij het huiswerk geholpen, allochtone leerlingen geven het vaakst aan nooit door hun
ouders te worden geholpen. Dat vaders in eenoudergezinnen naar verhouding vaak niet
helpen zal te maken hebben met hun afwezigheid in het gezin. Onenigheid met de ouders
over schoolgedrag of -prestaties doet zich vaker voor bij scholieren in het (i)vbo en mavo en
bij allochtone scholieren. 
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Tabel 5.6c Scholieren in het voortgezet onderwijs (tot en met 15 jaar) en hun gesprekken over school met en
hulp bij huiswerk door ouders, naar gezinskenmerken, 1996 (in procenten)

gezinstype autochtoon-allochtoon
twee ouders één ouder autochtoon allochtoona

praten over problemen op school
kan niet terecht bij vader 12 34 13 18
kan wel terecht bij vader 88 66 87 82
kan niet terecht bij moeder 5 9 5 11
kan wel terecht bij moeder 95 91 95 89

hulp bij huiswerk
wordt regelmatig geholpen door vader 15 6 15 15
wordt af en toe geholpen door vader 53 34 53 43
wordt nooit geholpen door vader 32 60 33 42
wordt regelmatig geholpen door moeder 15 17 15 12
wordt af en toe geholpen door moeder 56 58 56 48
wordt nooit geholpen door moeder 29 26 29 41

onenigheid met ouders over gedrag op school
geen onenigheid met beide ouders 79 74 78 69
onenigheid met één van beide ouders 6 11 6 10
onenigheid met beide ouders 15 15 16 21

onenigheid met ouders over prestaties op school
geen onenigheid met beide ouders 75 71 74 69
onenigheid met één van beide ouders 8 15 8 13
onenigheid met beide ouders 17 14 18 18

(n =) (4.493) (269) (4.552) (298)
Surinaams, Antilliaans, Turks, Marokkaans, Moluks en overig (op de vraag: tot welke groep zou je jezelfa

rekenen?

Bron: SCP (NSO'96) 

De school verzorgt niet alleen onderwijs, maar vervult ook een belangrijke sociale functie.
Contacten met en invloed van vrienden en vriendinnen nemen toe. Uit onderzoek van het
CBS blijkt dat die contacten met vrienden niet alleen toenemen met het stijgen van de leeftijd,
maar ook in de loop der tijd: scholieren in de eerste drie leerjaren van het algemeen voort-
gezet onderwijs (mavo/havo/vwo) hadden in 1992 bijvoorbeeld veel vaker buitenschoolse
contacten met medeleerlingen dan in 1979 (55% in 1992 tegenover 42% in 1979) (Jol en
Dorenbos 1995). Bij scholieren in het vbo was dat overigens niet het geval (resp. 44% en
42%).

Scholen verschaffen niet altijd het genot van een aantrekkelijke sociale omgeving met leeftijd-
genoten. Er zijn ook heel wat scholieren die het op school niet zo naar hun zin hebben. Soms
heeft dat te maken met het sociale klimaat op school, soms ook met teleurstellende leerpres-
taties.
Piekeren over schoolprestaties en spijbelen kunnen het gevolg zijn. Spijbelgedrag vormt vaak
een voorbode van voortijdig schoolverlaten. 
In het Scholierenonderzoek werd aan jongeren onder meer de vraag voorgelegd of zij op het
moment van ondervraging verdriet hadden of piekerden over de eigen schoolprestaties.
Tabel 5.7 geeft de antwoordverdeling naar een aantal achtergrondkenmerken.
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Tabel 5.7 Piekeren over schoolprestaties door scholieren in het voortgezet onderwijs (tot en met 15 jaar), naar
achtergrondkenmerken, 1996 (in procenten)

scholier piekert

niet enigszins veel
schooljaar/-type

brugperiode 45 41 14
(i)vbo 52 31 17
mavo 41 43 16
havo 37 44 19
vwo 42 42 16

opleidingsniveau vader
lo, lbo, mavo 47 38 15
mbo, havo, vwo 39 44 17
hbo, wo 39 48 13

autochtoon - allochtoon
Nederlands 45 40 15
niet-Nederlands 40 35 25

gezinstype
twee ouders 45 39 15
één ouder 45 38 18

totaal 45 39 16
Bron: SCP (NSO'96) 

Scholieren die naar eigen zeggen niet piekeren over hun schoolprestaties zijn in de minder-
heid. Eén op de zes scholieren piekert veel. Vooral kinderen van allochtone herkomst zeggen
zich veel zorgen te maken over hun schoolprestaties. Mogelijk is dat een gevolg van een te
hoog schooladvies en een schoolkeuze die achteraf te hoog gegrepen blijkt; het kan echter ook
samenhangen met de hooggespannen verwachtingen van hun ouders.

Tot zover het beeld van de activiteiten en bemoeienissen van gezinnen met het onderwijs. De
volgende paragraaf geeft een inzicht in de verschillen in onderwijsresultaten naar diverse
gezinskenmerken.

5.3.2 Schoolresultaten, naar kenmerken van het gezin

Onderzoek naar de samenhang tussen onderwijsresultaten en herkomstmilieu richt zich voor-
al op de fase van overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Daarbij gaat de aandacht
allereerst uit naar de onderwijsresultaten aan het eind van de basisschool en vervolgens naar
de deelname aan de diverse typen van voortgezet onderwijs. Uit dit zogenoemde schoolloop-
baanonderzoek kan ook worden afgeleid hoe goed kinderen uit diverse gezinsmilieus
presteren in die verschillende typen van voortgezet onderwijs.
Al dit - vanuit de gelijke-kansenbenadering geïnspireerde - onderzoek heeft inmiddels
boekenkasten vol met publicaties opgeleverd. Hier wordt volstaan met een zeer beknopte
samenvatting van enkele resultaten.

Verschillen in onderwijsresultaten, naar beroeps- en opleidingsniveau van de ouders

Bij de eerste cohortonderzoeken van het CBS die werden gehouden als vervolg op het
talentenproject van de Leidse professor Van Heek - en die betrekking hadden op de cohorten
leerlingen die in 1965, 1977, 1982 en 1989 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs
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gingen - was het gebruikelijk om de prestaties aan het eind van de lagere school/basisschool
en de onderwijsdeelname en resultaten in het voortgezet onderwijs te relateren aan het beroep
van de vader/hoofdkostwinner, als indicator voor het sociale milieu van het gezin. Daarbij
werd in de regel een onderscheid gemaakt tussen arbeiders, zelfstandigen (met en zonder
personeel), lagere employés, middelbare employés en hogere employés. Hoofdkostwinners
zonder werkkring behoorden tot de groep 'overigen', een groep die in 1977 al een omvang had
van 21% van de ondervraagden, in 1982 van 23% en in 1989 van maar liefst 31%. 
Uit al deze cohortonderzoeken komt hetzelfde beeld naar voren: hoe lager het sociale milieu,
hoe lager het prestatieniveau bij aanvang van het voortgezet onderwijs, hoe lager het school-
type waaraan wordt deelgenomen en hoe groter de kans op voortijdig vertrek uit het onderwijs
zonder diploma (CBS diverse mededelingen). 

De laatste jaren is het gebruikelijk geworden om, als het gaat om sociaal milieu, meer te
kijken naar het opleidingsniveau van (bei)de ouders dan naar het beroep van de hoofdkost-
winner. Niet alleen vielen steeds meer gezinnen in de categorie 'overig', ook milieu-indicaties
als arbeider of middelbare employé dekten steeds minder dezelfde lading. De categorie
'arbeiders' uit het begin van de jaren negentig is bijvoorbeeld qua milieu, opvoedingsstijl of
cultureel kapitaal een heel andere dan die uit het midden van de jaren zestig. 
Bezien we onderwijsresultaten van kinderen tegen de achtergrond van het opleidingsniveau
van hun ouders, dan blijkt dat naarmate ouders hoger zijn opgeleid hun kinderen vaker een
hoger opleidingsniveau behalen. Van elke honderd kinderen die in 1983 startten in het voort-
gezet onderwijs haalden er uiteindelijk vijf een academische opleiding; van kinderen met
ongediplomeerde ouders haalde slechts één op de honderd een academische titel, bij kinderen
van universitair geschoolde ouders gold dit voor twintig van de honderd (Sinkeldam 1997).
Het prestatieniveau aan het eind van de basisschool verklaart in hoge mate het uiteindelijke
onderwijsresultaat dat wordt bereikt. Dit prestatieniveau hangt sterk samen met het
opleidingsniveau van de ouders. Die samenhang is in de afgelopen decennia zelfs nog iets
toegenomen (Sinkeldam 1997). Bij een gelijk prestatieniveau gaan kinderen van hoogopge-
leide ouders bovendien vaker dan kinderen uit lagere opleidingsmilieus naar het hoogste
niveau: de universiteit.

Verschillen in onderwijsresultaten bij een- en tweeoudergezinnen

Het aantal eenoudergezinnen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dat geldt ook voor
het aantal kinderen dat voor hun achttiende verjaardag een echtscheiding van de ouders
meemaakt. Dat laatste aantal ligt rond de 25.000 per jaar. Omdat de situatie van eenouder-
gezin meestal een aantal jaren voortduurt, is het aantal kinderen in eenoudergezinnen veel
hoger; in 1993 woonden 268.000 kinderen jonger dan 18 jaar bij een gescheiden ouder. Van
hen woonde 15% bij de vader, 80% bij de moeder en de overige 5% elders (bv. in een pleeg-
gezin of kindertehuis). Vaak trouwt de alleenstaande ouder na enige tijd opnieuw; gemiddeld
maken vier van de tien thuiswonende eenouderkinderen dat mee, zo'n 4,5 jaar na de echt-
scheiding (De Graaf 1996). Ondanks het feit dat het aantal echtscheidingen in de loop der tijd
sterk is toegenomen, is de publieke opinie nog steeds terughoudend. In 1970 vond zo'n 40%
van de bevolking dat bij grote spanningen in het huwelijk echtscheiding beter is, ook als er
nog kinderen zijn, in 1995 lag dat aandeel slechts weinig hoger, namelijk 45% (SCP 1996).

Het merendeel van het onderzoek naar onderwijsresultaten van kinderen uit eenoudergezin-
nen is afkomstig uit de Verenigde Staten. Sinds de jaren tachtig vindt ook in Nederland
onderzoek plaats (Bosman en Louwes 1982; Dronkers 1992a; Bosman 1993). 
Het meeste onderzoek wijst op een verschil in schoolprestaties tussen kinderen uit een- en
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tweeoudergezinnen; een verschil dat ook in stand blijft als rekening wordt gehouden met
andere kenmerken die schoolprestaties beïnvloeden. Vergeleken met het eerdergenoemde
opleidingsniveau van de ouder is het behoren tot een eenoudergezin echter veel minder
belangrijk als voorspeller van schoolsucces (Dronkers 1992a).
Voor de gevonden verschillen worden diverse oorzaken aangevoerd. In de eerste plaats wordt
aangegeven dat de periode van gezinsontwrichting en echtscheiding een belangrijke emotio-
nele belasting vormt voor kinderen, die een negatief effect kan hebben op de schoolprestaties.
De leeftijd van het kind op het moment van echtscheiding blijkt van invloed op het oplei-
dingsniveau dat uiteindelijk wordt bereikt. Vooral voor jongens in de puberteit kan echtschei-
ding van de ouders negatieve gevolgen hebben: achteraf kon worden vastgesteld dat mannen
uit eenoudergezinnen gemiddeld 11,6 jaar onderwijs hebben gevolgd, terwijl mannen uit
tweeoudergezinnen uitkomen op 12,3 jaar (De Graaf 1997). Voor vrouwen is dit verschil
kleiner. Als verklaring voor deze verschillen tussen jongens en meisjes wordt wel gewezen op
de grotere gevoeligheid van jongens voor stress en op een mogelijk nadelig effect van de
afwezigheid van de vader. Echtscheiding van de ouders in de periode dat het kind de basis-
school bezoekt blijkt nauwelijks invloed te hebben op de schoolprestaties.
Een tweede oorzaak van het verschil in onderwijsresultaten tussen kinderen uit eenouder- en
tweeoudergezinnen schuilt volgens onderzoekers in stigmatisering: kinderen uit eenouder-
gezinnen krijgen aan het eind van de basisschool een lager schooladvies.
Inkomensterugval (vooral bij moedergezinnen) en de gewijzigde omgang met beide ouders
vormen een derde, veelgenoemde reden (Bosman 1993).1

In buitenlands onderzoek wordt wel gewezen op de verhuismobiliteit als verklarende factor
voor de slechtere onderwijsresultaten. In Nederland is deze factor vermoedelijk van minder
belang.

Verschillen in onderwijsresultaten in relatie tot de arbeidsparticipatie van ouders

Eén van de meest spectaculaire ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar is de toegeno-
men arbeidsparticipatie door moeders met (schoolgaande) kinderen. Ook in de publieke opinie
is het werken door moeders met schoolgaande kinderen steeds meer geaccepteerd geraakt. In
1970 vond 44% van de bevolking het bezwaarlijk als een gehuwde vrouw met schoolgaande
kinderen buitenshuis werkt, in 1995 was nog maar 16% die mening toegedaan (SCP 1996).
Niettemin is er in de media met enige regelmaat aandacht voor de mogelijk negatieve gevol-
gen van afwezigheid van ouders na schooltijd. Jongeren zouden op straat gaan zwerven en
kattenkwaad uithalen en voor het huiswerk zou te weinig aandacht zijn.
Onderzoek naar de invloed van buitenshuis werken van (vooral) moeders op de schoolpres-
taties van hun kinderen is er weinig. Dronkers onderzocht in 1992 het effect van buitenshuis
werken van moeders in tweeoudergezinnen (waarin de vader werkzaam was) op de onderwijs-
resultaten van hun kinderen. Bij die onderwijsresultaten ging het in concreto om de toets-
resultaten van leerlingen die in 1989 voor de eerste maal in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs zaten, om het advies van het hoofd van de basisschool en om de onderwijspositie
van het kind in het voortgezet onderwijs. De gegevens zeggen dus uitsluitend iets over het
onderwijsresultaat bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Uit een
multivariate analyse komt naar voren dat niet zozeer het buitenshuis werken door de moeder
effect heeft op de resultaten, maar vooral het beroepsniveau - de aard van het werk - van de
moeder. Als de moeder als arbeidster werkzaam is, heeft dit een negatief effect op de school-
loopbaan van haar kinderen; is ze als middenstandster of boerin werkzaam, dan heeft dit een
positief effect - een effect dat bovendien krachtiger is dan bij moeders die als employee (lager,
middelbaar of hoger) werkzaam zijn. Met het oog op de onderwijsresultaten van hun kinderen
kunnen moeders met een lagere opleiding - volgens de analyse van Dronkers - dus beter
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huisvrouw blijven dan als arbeidster aan het werk te gaan. Bij andere beroepen geldt dat
vooral het opleidingsniveau van de ouders van belang is voor de schoolresultaten. Indirecte
effecten van het beroep van de moeder, bijvoorbeeld via kenmerken als leesgedrag of kunst-
participatie, zijn, vergeleken met de directe effecten van het beroepsniveau, zeer gering.
Dronkers concludeert bovendien dat het effect van het opleidingsniveau van de moeder op de
schoolloopbaan ongeveer even groot is als dat van de vader, terwijl het effect van het beroep
van de moeder veel minder groot is dan dat van de vader (Dronkers 1992b).

Opgemerkt zij dat de resultaten van vorenstaande analyse slechts een beeld geven van effecten
op de onderwijsloopbaan tot het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het is dus zeer
wel mogelijk dat er tijdens het voortgezet onderwijs wel effecten zijn van buitenshuis werken
door de moeder. Het huiswerk wordt in die fase belangrijker, evenals de invloed van de
vriendenkring. Nadelige effecten van echtscheiding deden zich, zo werd eerder vastgesteld,
vooral bij jongens voor, met name indien de echtscheiding plaatsvond in de fase van het
voortgezet onderwijs. Mogelijk zijn de eerste jaren van het voortgezet onderwijs zelfs crucia-
ler voor het uiteindelijke onderwijsresultaat dan de fase van het basisonderwijs. Tijdens de
eerste jaren van het voortgezet onderwijs worden immers niet alleen de eisen die scholen
stellen hoger (o.a. via huiswerk) en de selectie (zittenblijven, afstroom) strenger, maar gaat
ook de puberteit een rol spelen. Kinderen gaan op zoek naar een eigen identiteit, zetten zich
daarbij vaak af tegen volwassenen, en komen steeds sterker onder invloed van hun leeftijd-
genoten en vrienden. Aandacht, steun en toezicht lijken in deze fase van groot belang, voor
jongens vermoedelijk nog meer dan voor meisjes.
Worden kinderen van werkende ouders tijdens de basisschoolperiode na schooltijd in de regel
door anderen (buitenschoolse opvang, oppas, oma's, andere moeders) opgevangen, eenmaal in
het voortgezet onderwijs aangeland ontbreken deze opvangmogelijkheden meestal en zijn
kinderen na schooltijd vaak alleen thuis. Veenstra en Kuyper maken melding van een tweetal
buitenlandse studies waaruit zou blijken dat kinderen bij wie overdag niemand thuis is,
minder huiswerk maken en slechter presteren (Veenstra en Kuyper 1998). Nederlands onder-
zoek naar de mogelijke invloed van afwezigheid van beide ouders is er niet.

Verschillen in onderwijsresultaten bij autochtone en allochtone gezinnen

Naar verschillen in onderwijsresultaten tussen kinderen van autochtone en allochtone
herkomst is met name de afgelopen jaren zeer veel onderzoek verricht (zie o.a. Tesser et al.
1996; Tesser en Veenman 1997). Uit dat onderzoek komt het volgende beeld naar voren.
Kinderen uit minderheidsgroepen hebben, vergeleken met hun leeftijdgenoten, al bij de aan-
vang van het basisonderwijs een forse achterstand in hun cognitieve ontwikkeling, met name
op punten die voor het volgen van onderwijs van groot belang zijn, zoals taalvaardigheid in
het Nederlands. Hun woordenschat in het Nederlands is geringer dan die van autochtone
kinderen en deze achterstand wordt tijdens het basisonderwijs niet ingehaald, maar neemt
juist nog verder toe. De achterstand in cognitieve ontwikkeling bij aanvang van het basis-
onderwijs is in belangrijke mate het gevolg van een geringe instructieve kwaliteit van de
opvoeding thuis, die samenhangt met het veelal lage opleidingsniveau van de ouders, het vaak
niet beheersen van de Nederlandse taal en met culturele factoren.
De taal- en rekenprestaties van leerlingen uit minderheidsgroepen zijn aan het eind van de
basisschool lager dan die van autochtone kinderen uit achterstandsmilieus. Van een verbete-
ring van de leerprestaties was in de periode 1988-1994 nauwelijks sprake. Desalniettemin
krijgen veel zwak presterende leerlingen uit minderheidsgroepen relatief hoge schooladviezen
voor het voortgezet onderwijs. De prestaties van de betere leerlingen worden daarentegen
vaak ondergewaardeerd; zij krijgen lagere adviezen dan op grond van hun prestaties mocht
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worden verwacht. Marokkaanse leerlingen scoren in het algemeen het slechtst, gevolgd door
Turkse, Antilliaanse en Surinaamse leerlingen. 
In het voortgezet onderwijs gaan allochtone kinderen naar verhouding dan ook het meest naar
de laagste opleidingsniveaus: naar het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en in toenemen-
de mate naar het mavo. Veel allochtone leerlingen verlaten het voortgezet onderwijs al in de
eerste jaren zonder diploma. Leerlingen die hoger kiezen lopen meer risico het onderwijs te
verlaten dan leerlingen die lager kiezen (Tesser en Veenman 1997). Weliswaar vervolgen
steeds meer allochtone leerlingen hun opleiding in het voltijds secundair beroepsonderwijs
(naar verhouding echter minder in het leerlingwezen), maar een flink deel van hen blijkt daar
geen diploma te behalen. 
Anders dan ouders uit autochtone arbeidersmilieus moedigen allochtone ouders hun kinderen
aan om hard te werken en een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te bereiken. Tegelijkertijd
zijn ouders vaak niet goed op de hoogte van het Nederlandse onderwijssysteem en van de
feitelijke gang van zaken op school. Analyses uit het eerder aangehaalde onderzoek van
Dronkers lijken te suggereren dat die aansporingen tot hard werken met name bij jongens
averechtse effecten oproepen (bv. voortijdig schoolverlaten) (Dronkers 1992a). 

Verschillen in onderwijsresultaten, naar religieuze achtergrond van het gezin

De relatie tussen godsdienst en schoolsucces is een onderwerp dat naar verhouding veel
minder vaak onderwerp was van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Dat is eigenlijk merk-
waardig, omdat het Nederlandse onderwijsbestel in belangrijke mate langs levensbeschouwe-
lijke lijnen is georganiseerd. Het stichten van scholen van de eigen levensbeschouwelijke
richting is de laatste tijd weer heel actueel: in Den Haag was er een aanvraag voor een tweede
Hindoe-basisschool, in Rotterdam zijn onlangs drie islamitische basisscholen gestart. Vanuit
Turkse en Marokkaanse kring wordt regelmatig betoogd dat de onderwijsprestaties van
allochtone kinderen waarschijnlijk zouden verbeteren indien zij naar islamitische scholen
zouden gaan. Het onderwijs op zulke scholen zou beter aansluiten bij de opvoeding in hun
gezinnen.
Er is in het verleden diverse malen onderzoek verricht naar de onderwijsresultaten van
scholen van verschillende signatuur (rooms-katholiek, protestants-christelijk, algemeen
bijzonder en openbaar) (o.a. Van Laarhoven en Dronkers 1988; Roeleveld en Dronkers 1994).
Daarbij werden soms wel verschillen geconstateerd, terwijl in ander onderzoek juist geen
verschillen werden vastgesteld. 
Dijkstra deed een diepgaand onderzoek naar de resultaten van kinderen uit het gereformeerde
milieu (Dijkstra 1992). Hij startte zijn onderzoek naar aanleiding van de in gereformeerde
kring levende opvatting dat er op gereformeerde scholen sprake zou zijn van relatief hoge en
minder sociaal-milieugebonden onderwijsprestaties.  Hij formuleerde een drietal hypothesen,2

die alle een verband leggen tussen schoolsucces en met godsdienst verbonden waarden en
opvoedingsoriëntaties in gereformeerde kring. 
In de eerste hypothese wordt een verband gelegd met de prestatiemoraal in het calvinistische
volksdeel die aanleiding zou geven tot een sterke prestatieoriëntatie (ijver en presteren) in
gezinnen. Die oriëntatie zou zich in alle sociale milieus voordoen, waardoor verschillen in
schoolsucces tussen kinderen uit lagere en hogere sociale milieus in gereformeerde kring
minder groot zouden zijn dan gemiddeld in Nederland. 
Zijn tweede veronderstelling luidde dat er in gereformeerde kring een cultuur van geletterd-
heid heerst (bijbelstudie); dat leidt tot een intellectualistische woordcultuur, hetgeen een
succesvolle schoolcarrière ten goede zou komen. 
Zijn derde hypothese luidde dat ten gevolge van de traditionele sekseroloriëntatie in gerefor-
meerde kring gereformeerde meisjes een minder succesvolle schoolcarrière maken dan
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gereformeerde jongens. De onderwijsprestaties die Dijkstra in zijn onderzoek bestudeerde,
betroffen net als in veel ander cohortonderzoek de prestaties aan het eind van de basisschool
en het begin van het voortgezet onderwijs. Over de latere onderwijsloopbaan kunnen dan ook
geen uitspraken worden gedaan. 
Alle hypothesen moesten uiteindelijk worden verworpen. Gereformeerde jongeren scoorden
niet beter dan de rest van Nederland, de sociaal-milieuverschillen waren in gereformeerde
kring niet kleiner en gereformeerde meisjes deden het niet slechter dan gereformeerde jongens
(Dijkstra 1992). Dijkstra vond overigens wel dat de opvoedingsoriëntaties van gereformeerde
ouders op een aantal punten verschillen van die van andere ouders. Ook elders zijn verbanden
aangetroffen tussen opvoedingswaarden en religie. Zo zou er een sterke samenhang bestaan
tussen een christelijke geloofsovertuiging en op conformiteit en gehoorzaamheid gerichte
opvoedingswaarden (Felling et al. 1991). Van der Silk et al. stelden vast dat godsdienstige
ouders (met een christelijke levensbeschouwing) het belangrijker vinden dan niet-
godsdienstige ouders (met een binnenwereldlijke levensbeschouwing) dat hun kinderen zich
conformeren aan maatschappelijke conventies en aan regels binnen het gezin. Niet-gods-
dienstige ouders hechten sterker aan autonomie of zelfbepaling als opvoedingswaarde voor
kinderen (Van der Silk et al. 1996). 
De belangrijkste bepalende factor voor opvoedingswaarden en -gedragingen is echter het
opleidingsniveau van de ouders. Hoe hoger ouders zijn opgeleid en hoe minder zij een
christelijke levensovertuiging aanhangen, des te minder conformistisch zij zijn in hun
opvoeding.

Conclusie met betrekking tot de relatie tussen onderwijsresultaten en gezinskenmerken

Uit het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het opleidingsniveau van ouders verreweg
het belangrijkst is voor het schoolsucces van hun kinderen. De invloed van opleidingsniveau
manifesteert zich langs verschillende wegen.
In de eerste plaats via de aanleg of het IQ van de ouders, langs de weg van de erfelijke aanleg
dus. Omdat partnerkeuzen vaak binnen het eigen opleidingsmilieu plaatsvinden, wordt het
effect van een hoog dan wel laag opleidingsniveau langs genetische weg nog versterkt. 
In de tweede plaats via in het gezin gehanteerde opvoedingswaarden en -gedragingen.
Gezinnen met hoogopgeleide ouders hebben in het algemeen een opvoedingsstijl die sterk op
autonomie en zelfbepaling is gericht; die sluit in het algemeen beter aan bij hetgeen er op
school van kinderen wordt gevraagd. 
In de derde plaats via de aandacht voor cognitieve ontwikkeling in het gezin. Hoogopgeleide
ouders lezen vaker voor en zijn in het algemeen meer met taal bezig dan laagopgeleide
ouders.
In hoofdstuk 6 zal het selectieve gebruik van voor- en buitenschoolse voorzieningen daar nog
aan worden toegevoegd en in hoofdstuk 7 de naar verhouding meer op kwaliteitsaspecten en
minder op nabijheid gerichte schoolkeuze van hoogopgeleide ouders.

Naast de overheersende invloed van het opleidingsniveau spelen ook andere gezinsfactoren
een rol: de mate waarin ouders de Nederlandse taal beheersen, de kennis die zij hebben over
het onderwijs, hun opvattingen over het belang van onderwijs en de gezinssituatie na
echtscheiding. De arbeidsparticipatie van moeders lijkt geen rol te spelen, althans voor het
prestatieniveau aan het eind van de basisschool. 

5.4 Onderwijsresultaten en kenmerken van de school
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Scholen - basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs - leveren uiteraard een belang-
rijke bijdrage aan de onderwijsresultaten van kinderen. Sommige scholen blijken echter betere
resultaten te boeken dan andere.

5.4.1 Verschillen tussen scholen

Scholen verschillen onderling in output, dat wil zeggen in onderwijsresultaten die zij bij hun
leerlingen realiseren. De output van scholen wordt echter in hoge mate beïnvloed door de
input: het karakter van de leerlingenpopulatie waar de school mee te maken heeft.
Toch blijkt uit onderzoek dat als wordt uitgegaan van een bepaalde leerlingenpopulatie, lang
niet alle scholen even effectief zijn: de ene school weet met dezelfde leerlingenpopulatie veel
betere resultaten te bereiken dan de andere school. De school doet er dus wel degelijk toe.
Overigens past ook bij deze constatering onmiddellijk weer enige relativering. Ook al
verschillen scholen onderling in de prestatie die zij leveren, de verschillen in leerprestaties
tussen individuele leerlingen onderling zijn nog altijd vele malen groter. In multilevel-onder-
zoek is vastgesteld dat maximaal 10% tot 15% van de individuele verschillen tussen leerlin-
gen is toe te schrijven aan kenmerken die met de school te maken hebben (Scheerens en
Bosker 1997). Het is echter niet duidelijk om welke schoolkenmerken het precies gaat. 

Uit gegevens van het zogenoemde Prima-cohortonderzoek komt op het punt van de effectivi-
teit van basisscholen het volgende beeld naar voren (Didaktief 1995).
- De verschillen tussen leerlingen binnen een leerjaar kunnen erg groot zijn. Soms lopen de

resultaten binnen dezelfde klas of groep wel één tot twee leerjaren uiteen: de slechtste
leerlingen in groep 8 presteren bijvoorbeeld even goed als de beste leerlingen van groep 6.

- Er zijn ook grote verschillen tussen scholen. Op sommige scholen presteren niet alleen
alle leerlingen beter dan op andere, maar profiteren zowel de zwakke als de sterke
leerlingen van kennelijk effectief onderwijs. Sommige scholen zijn met hun leerstof één à
twee jaar verder dan andere. Met de gezinssituatie van de kinderen heeft dat verschil
echter niets te maken. De zwakste leerlingen uit de meest effectieve scholen presteren op
hetzelfde niveau als de beste leerlingen uit de minst effectieve scholen.

- Het is niet geheel duidelijk welke kenmerken deze effectieve scholen nu precies hebben.
Onderwijsmethodes (meer gedifferentieerd of meer klassikaal) lijken er weinig toe te
doen.

Ook bij scholen voor voortgezet onderwijs worden aanzienlijke verschillen in resultaten
gesignaleerd - verschillen die niet louter zijn terug te voeren op verschillen in de instroom-
populatie van de school (Roeleveld 1994). Bij resultaten in het voortgezet onderwijs wordt
meestal gekeken naar prestatiegegevens als drop-out, vertraging in de schoolloopbaan door
zittenblijven, opstroom naar een hoger of afstroom naar een lager schooltype en diploma
behalen.  Ook in het voortgezet onderwijs zijn de individuele verschillen tussen leerlingen3

binnen scholen groter dan de verschillen tussen scholen als geheel. Volgens Roeleveld zijn
allerlei verschillen binnen scholen van invloed op de verschillen in uitkomsten, bijvoorbeeld
verschillen in kwaliteit van de docenten of verschillen in samenstelling van de klas. Boven-
dien blijkt de effectiviteit van scholen door de jaren heen niet erg stabiel en is zij afhankelijk
van de context, bijvoorbeeld van de concurrentiepositie van de school (Roeleveld 1994). De
laatste tijd verschuift de aandacht van onderzoekers dan ook van het schoolniveau naar het
niveau van de klas.

5.4.2 Kenmerken van effectieve scholen
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In binnen- en buitenland is veel onderzoek verricht naar kenmerken die verschillen in
effectiviteit tussen scholen zouden kunnen verklaren. Een goed overzicht biedt Scheerens
(1989). In de zogenoemde effectieve-schoolbeweging worden sindsdien met name de volgende
factoren van belang geacht: 
- nadruk op de verwerving van basisvaardigheden;
- onderwijs waarbij de effectieve leertijd hoog is;
- een sterk onderwijskundig leiderschap van de schooldirectie;
- hoge verwachtingen bij leerkrachten met betrekking tot de leerresultaten van hun

leerlingen;
- een veilig en ordelijk schoolklimaat; 
- frequente evaluatie van leerlingprestaties.
Aan dit overzicht van effectieve-schoolkenmerken zijn de afgelopen jaren eigenlijk geen
nieuwe elementen toegevoegd. 

Voornoemde resultaten van het effectieve-scholenonderzoek leidden op diverse plaatsen tot
projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo werd in de periode 1991-1994
het Landelijk project schoolverbetering uitgevoerd, waaraan 28 scholen voor basisonderwijs
en zes onderwijsbegeleidingsdiensten deelnamen. In Rotterdam ging men in 1991 van start
met het zogenoemde Kleinschalig experiment achterstandsbestrijding (KEA), een experiment
met een looptijd van negen jaar, dat van start ging op vier basisscholen met overwegend
allochtone leerlingen. Bij het KEA-project gaat het om kwaliteitsverbetering van het onder-
wijs in de klas via intensieve consultatie en begeleiding vanuit de onderwijsbegeleidings-
dienst. Centrale aandachtspunten zijn instructie, leertijd, klassenmanagement en zorgverbre-
ding (Hoogendijk en Wolfgram 1997).
Beide projecten leren dat een verbetering van de kwaliteit van het lesgeven door de leerkracht
tot een aanzienlijke verbetering van resultaten kan leiden. Zeker als zo'n verbeteringsoperatie
gedurende een flink aantal jaren wordt volgehouden, zoals in Rotterdam het geval is, zijn de
resultaten spectaculair. Zo behoren de KEA-scholen in Rotterdam tot de zwaarste achter-
standsscholen in termen van opleidingsniveau van de ouders, gezinstaal en sociaal-econo-
mische positie van de gezinnen waaruit de leerlingen afkomstig zijn. De scores van de leer-
lingen op diverse toetsen blijken na de invoering van KEA in veel gevallen niet of nauwelijks
meer onder te doen voor het landelijke gemiddelde. De verbeterde toetsscores blijven ook in
de jaren na de intensieve begeleiding aanwezig. De voorlopige resultaten na vier jaar maken
duidelijk dat het een combinatie van maatregelen is - betere instructiekwaliteit, regelmatige
evaluatie en bijstelling als resultaten niet voldoen, een goed schoolklimaat waarin docenten
als team opereren - die tot betere resultaten leidt.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat de remedie voor het verminderen van onderwijs-
achterstand in zekere zin simpel en voor de hand liggend is: verbeter de kwaliteit van het
onderwijs. Net als bij de kwaliteit van de opvoeding blijkt ook hier weer het belang van de
interacties op het microniveau, met name interacties tussen leerkracht en leerling, maar ook
relaties tussen leerlingen in de groep en binnen het team van onderwijsgevenden.

5.5 Beleid ten aanzien van onderwijsresultaten

In het overheidsbeleid wordt op verschillende manieren aandacht geschonken aan verbetering
van onderwijsresultaten:
-  via beleid gericht op vermindering van achterstanden van kinderen uit kansarme milieus;
-  via beleid dat beoogt de opbrengstgerichtheid van basisscholen te bevorderen;
-  via beleid dat scholen verplicht inzicht te bieden in hun resultaten.
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Bij de eerste beleidslijn gaat het om een verbetering van de toerusting en condities van
scholen door middel van extra personeel voor scholen met veel kinderen uit kansarme
gezinnen en door middel van samenwerking met welzijnsinstellingen. In het kader van de
tweede en derde beleidslijn worden er nieuwe eisen en wensen ten aanzien van de scholen
geformuleerd, zowel ten aanzien van het onderwijsaanbod en -proces (kerndoelen, leerling-
volgsysteem, Cito-eindtoets) als met betrekking tot het verstrekken en openbaar maken van
resultaatgegevens.

5.5.1 Vermindering onderwijsachterstanden van kinderen uit kansarme groepen

De beleidsaandacht voor onderwijsresultaten richtte zich lange tijd uitsluitend op het vermin-
deren van onderwijsachterstanden van kinderen uit lagere sociale milieus. Kenmerkend voor
het zogenoemde onderwijsvoorrangsbeleid (ovb), dat inmiddels is overgegaan in het gemeen-
telijke onderwijsachterstandenbeleid (goa), is dat het uitgaat van ongelijke kansen van
kinderen van verschillende sociale herkomst. De doelstelling van het onderwijsvoorrangs-
beleid werd in 1984 als volgt omschreven: "door middel van een samenstel van gerichte
maatregelen individuele scholen en welzijnsinstellingen, dan wel samenwerkende scholen en
welzijnsinstellingen in staat te stellen onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale,
economische en culturele omstandigheden op te heffen of te verminderen" (O&W en WVC
1984). Bij achterstanden ging het bovendien niet alleen om leerprestaties maar ook om de
algemene, niet-cognitieve ontplooiing van leerlingen.
Het onderwijsvoorrangsbeleid - en ook het huidige gemeentelijke
onderwijsachterstandenbeleid - kent twee componenten: een formatiecomponent en een
gebiedencomponent.
De formatiecomponent voorziet in extra personele faciliteiten voor scholen met kansarme
kinderen. De extra formatie wordt berekend aan de hand van zogenoemde leerlinggewichten,
waarbij als kansarm aangemerkte leerlingen een gewicht krijgen dat groter is dan 1,0,
namelijk 1,25 voor autochtone arbeiderskinderen, 1,4 voor schipperskinderen, 1,7 voor woon-
wagenkinderen en 1,9 voor kinderen van laagopgeleide allochtone herkomst. De berekening
van de personeelsformatie van de school geschiedt aan de hand van het gewogen aantal
leerlingen.
Enige tijd geleden is het criterium voor de 1,25-categorie aangescherpt. Daardoor nam de
omvang van de extra formatie voor kinderen uit autochtone arbeidersgezinnen af. Een laag
opleidingsniveau van de ouders is nu het belangrijkste criterium. Die aanscherping heeft ertoe
geleid dat in 1998 nog 35% van de leerlingen in het basisonderwijs een gewicht groter dan
1,0 had, terwijl dat in 1991 nog voor 47% van alle leerlingen gold. 
De resultaten van de formatiecomponent van het onderwijsvoorrangsbeleid zijn in diverse
onderzoeken als teleurstellend aangemerkt. Zo concludeerde Lia Mulder in haar dissertatie
Meer voorrang, minder achterstand? dat het onderwijsvoorrangsbeleid in de periode 1988-
1992 niet geleid heeft tot een vermindering van de taal- en rekenachterstand van de doel-
groepleerlingen. De formatiecomponent werd niet gericht ingezet voor kansarme kinderen en
scholen waren zich er ook nauwelijks van bewust dat ze extra formatie ontvingen om milieu-
gebonden achterstanden weg te werken. De extra formatie werd meestal benut om de klassen
te verkleinen (Mulder 1996).
Daarom wordt in het kader van het huidige gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid bij de
toekenning van formatie aan scholen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gewone
formatie en speciale formatie voor achterstandskinderen. De speciale formatie die aan de
scholen wordt toegekend, moet in overeenstemming met het gemeentelijke
onderwijsachterstandenplan worden ingezet. Dat plan komt tot stand in op overeenstemming
gericht overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen in die gemeente.
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De tweede component van het onderwijsvoorrangsbeleid, het gebiedenbeleid, beoogt in
gebieden met concentraties van achterstanden te komen tot een gezamenlijke aanpak van
onderwijs- en welzijnsinstellingen. Ook dit beleid is in het verleden niet als erg succesvol
gekenschetst. Zo werd in een evaluatie in 1989 al geconstateerd dat de nadruk in de plannen
waarin de activiteiten van de voorrangsgebieden werden verantwoord, onvoldoende lag op het
realiseren van doelstellingen op leerlingniveau (bv. een verbetering van leerprestaties). De
relatie van de in de plannen genoemde activiteiten met de doelen op leerlingniveau was vaak
niet helder en soms zelfs afwezig (Vermeulen en Van der Werf 1989). Onderzoek uit 1991
toonde aan dat de resultaten van autochtone 1,25-leerlingen op gebiedsscholen zelfs lager
waren dan die van vergelijkbare leerlingen op niet-gebiedsscholen. De oorzaak daarvan lag in
de hoge concentraties van allochtone (1,9-) leerlingen op de gebiedsscholen (Tesser et al.
1991). Mulder was in 1996 wat milder in haar beoordeling van het gebiedenbeleid. Zij stelde
vast dat de aanpak op scholen in onderwijsvoorrangsgebieden minder vrijblijvend was dan de
aanpak op scholen die wel extra formatie ontvingen maar niet tot een onderwijsvoorrangs-
gebied behoorden (Mulder 1996). 

Ook het gebiedenbeleid is inmiddels opgegaan in het gemeentelijke onderwijsachterstanden-
beleid. Bij lokale invullingen van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid staat, net
als vroeger, samenwerking tussen scholen en buitenschoolse instanties (kinderopvang, sport,
cultuur, jeugdhulpverlening, politie en dergelijke) centraal. De gemeentelijke aansturing en
regie vormt een belangrijk nieuw element in de aanpak. 
Voor het gemeentelijke deel van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid is ongeveer
150 miljoen gulden beschikbaar. 
In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de verschillende vormen van samen-
werking tussen scholen en voor- en buitenschoolse instellingen.
.
De landelijke doelstellingen voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid zijn
neergelegd in een voor vier jaar geldend landelijk beleidskader (lbk). De doelstellingen van
het landelijk beleidskader1997-2001 luiden als volgt: 
- een verbetering van de startcondities van leerlingen bij binnenkomst in de basisschool

(voor- en vroegschoolse educatie);
- een betere beheersing van de Nederlandse taal (onder andere Nederlands als tweede taal);
- een vermindering van verwijzing van kinderen naar speciale voorzieningen; 
- een vermindering van de schooluitval;
- een evenredige deelname van doelgroepleerlingen aan de verschillende vormen van

vervolgonderwijs.

Uit een eerste quick scan van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid komt naar
voren dat er in gemeenten vooral aandacht wordt geschonken aan de voor- en vroegschoolse
educatie, aan beheersing van de Nederlandse taal en aan vermindering van voortijdige
schooluitval (Sardes 1999).

5.5.2 Meer opbrengstgerichtheid bij basisscholen

Medio 1995 verschenen er van de hand van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs,
Netelenbos, twee nota's: Een impuls voor het basisonderwijs en De school als lerende
organisatie.
De eerstgenoemde nota bevatte een aantal voorstellen om een meer opbrengstbewuste cultuur
binnen basisscholen tot stand te brengen. De tweede nota had het kwaliteitsbeleid van scholen
voor primair en voortgezet onderwijs als onderwerp; een grotere autonomie van de school zou
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gepaard moeten gaan met een versterking van de positie van ouders en leerlingen. Instrumen-
ten daarvoor zijn de schoolgids, waarin de school inzicht geeft in haar werkwijze en resul-
taten, en een klachtenregeling. 
Beide instrumenten zijn inmiddels opgenomen in de zogenoemde Kwaliteitswet, die sinds
augustus 1998 van kracht is. 

Kerndoelen, leerlingvolgsystemen en eindtoetsen

De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop
scholen hun leerstofaanbod inrichten. De kerndoelen vormen hierin een belangrijk element.
Deze zijn in 1998 herzien en in de nieuwe versie niet alleen aan nieuwe ontwikkelingen
aangepast, maar ook aangescherpt en nadrukkelijk omschreven in termen van eisen die aan
het eind van het basisonderwijs aan de leerlingen kunnen worden gesteld: leerlingen moeten
bijvoorbeeld iets kennen, kunnen, begrijpen of verklaren (output). Voorheen werden doelen
geformuleerd in termen van eisen die aan het onderwijsaanbod werden gesteld, zoals leerge-
bieden en onderwerpen die aan de orde moesten komen (proces). 
Een deel van het onderwijsveld verzet zich tegen deze outputgerichte benaderingswijze. Zij
wijzen bijvoorbeeld op de werking van eindexameneisen in het voortgezet onderwijs, die de
pedagogische aanpak veel te sterk zouden structureren. De heterogeniteit van de leerlingen-
populatie zou bovendien met zich meebrengen dat het niveau van de doelen laag moet worden
gelegd, althans indien men wil bereiken dat het merendeel van de kinderen aan de eisen kan
voldoen. Daarmee zouden kerndoelen hun karakter van streefdoel verliezen. Bij hoge eisen
werken kerndoelen echter al snel als selectie-instrument. 
Voorstanders van outputindicatoren hechten in het algemeen grote waarde aan effectief
onderwijs, in het bijzonder aan effectief onderwijs in de kernvakken rekenen en taal, omdat
die voor vervolgonderwijs zo cruciaal zijn. Voorstanders van procesindicatoren hechten
daarentegen niet alleen aan cognitieve kennis maar ook aan affectief onderwijs, dat wil
zeggen aan sociale vorming en persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen, omdat je er in
het leven met rekenen en taal alleen niet komt.

De herziene kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming zijn weliswaar in
outputtermen beschreven, maar er wordt geen (minimaal of wenselijk) beheersingsniveau
aangegeven. Zo is, om een voorbeeld te geven, kerndoel 3 uit het domein ruimtelijke
inrichting voor het basisonderwijs als volgt omschreven:
"De leerlingen kunnen de inrichtingselementen in hun eigen omgeving, die te maken hebben
met het 
- landschap, wonen, werken, verkeer, bestuur en levensbeschouwing, waarnemen,

beschrijven en verklaren."

Voorstanders van outputgericht en effectief onderwijs zijn vooral te vinden onder beleidsbe-
palers (vanuit de idee van verantwoording afleggen), onder sommige ondersteuningsinstel-
lingen (vanuit hun verantwoordelijkheid voor toetsen en meten van kwaliteit) en onder een
aantal wetenschappelijk geïnspireerde onderwijsvernieuwers die sterk gericht zijn op verbete-
ring van resultaten van kinderen in achterstandsscholen. 
Voorstanders van procesgericht en affectief onderwijs zijn naar verhouding meer te vinden in
het onderwijsveld zelf, met name in confessionele scholen en traditionele vernieuwingsscho-
len en bij onderwijsvernieuwers die ter wille van de achterstandsbestrijding juist de omgeving
van de school (ouders, instellingen in de sfeer van de sociale en culturele vorming) een
belangrijker plaats willen toekennen (Letschert 1998).
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Om goede resultaten te kunnen boeken is de kwaliteit van het handelen van leraren cruciaal.
Belangrijk is in dit verband dat vorderingen regelmatig worden geregistreerd, geëvalueerd en
teruggekoppeld naar de leerlingen. Scholen maken hiervoor steeds vaker gebruik van zoge-
noemde leerlingvolgsystemen en toetsen. Het toenemende gebruik van toetsen, waaronder de
Cito-eindtoets, hangt ook samen met de steeds grotere gemeentelijke bemoeienis met onder-
wijsresultaten. In een aantal grote steden, zoals Amsterdam, is het gebruik van de Cito-eind-
toets sinds kort verplicht.
Door al deze ontwikkelingen wordt de onderwijsaanpak in het basisonderwijs geleidelijk aan
minder vrijblijvend ('we zien wel waar we met ieder kind uitkomen') en sterker gestructu-
reerd.

5.5.3 Publicatie van onderwijsresultaten

Sinds de invoering van de Kwaliteitswet zijn scholen verplicht om hun resultaten te publice-
ren in een jaarlijks uit te brengen schoolgids. De schoolgids is bedoeld als informatief
document op grond waarvan ouders (en kinderen) een verantwoorde schoolkeuze kunnen
maken. Bovendien biedt het een aanknopingspunt om, eenmaal op school, de dialoog over het
functioneren van het onderwijs op school aan te gaan.
Nadat in oktober 1997 het dagblad Trouw een lijst met resultaten van alle scholen voor voort-
gezet onderwijs had gepubliceerd, werden in april 1999 in de Volkskrant de eerste toetsresul-
taten van een aantal basisscholen gepubliceerd.
Naast de schoolgidsen die de afzonderlijke scholen zelf uitbrengen is er sinds 1998 een
jaarlijks verschijnende publicatie van de onderwijsinspectie, waarin per regio de resultaten
van alle scholen voor voortgezet onderwijs worden vermeld en vergeleken, de zogenoemde
kwaliteitskaart.

Publicatie van onderwijsresultaten raakt scholen in hun concurrentiepositie. Vooral indien er
sprake is van overzichten waarin resultaten van scholen makkelijk kunnen worden vergele-
ken, komt al snel de vraag op naar de eerlijkheid van dit soort resultaatvergelijkingen.
Scholen met veel kinderen uit achterstandsmilieus hebben immers al gauw een lagere score,
ook al is hun onderwijs nog zo voortreffelijk. Scholen kunnen achterstanden die in het gezin
worden opgelopen maar in beperkte mate wegwerken. Scholen die naar verhouding veel
kinderen met individuele leerproblemen opvangen zullen dat vermoedelijk ook in hun resul-
taten merken. Het risico bestaat dat sommige scholen strategisch gedrag gaan vertonen en
moeilijk lerende leerlingen (vanwege sociaal milieu of individuele problemen) gaan weigeren.
Scholen voor voortgezet onderwijs zouden hun resultaten ook kunnen verbeteren door op
zeker te spelen, bijvoorbeeld door leerlingen met een mavo/havo-advies niet in de havo-, maar
in de mavo-afdeling te plaatsen, door hogere normen te stellen voor bevordering naar de
volgende klas, of door leerlingen die slecht scoren in het schoolonderzoek terug te trekken
voor het centraal schriftelijk eindexamen. 
Een uitweg uit dit dilemma wordt gezocht in het begrip 'toegevoegde waarde', waarbij de
output aan het eind van de school wordt gerelateerd aan het instroomniveau aan het begin.
Voor het basisonderwijs is dat voorlopig niet mogelijk, doordat het instroomniveau op 4-jarige
leeftijd niet bekend is. In het voortgezet onderwijs is er wel een mogelijkheid om de resultaten
van de school te koppelen aan het niveau van de instroom, namelijk aan de hand van de Cito-
eindtoets basisonderwijs of het advies van de basisschool. De onderwijsinspectie zal een
dergelijke aanpak de komende tijd verder ontwikkelen. 

De komende jaren zal duidelijk worden in hoeverre ouders en leerlingen zich bij de school-
keuze
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laten leiden door vergelijkende resultaatgegevens. De eerste berichten daarover lijken te
wijzen op een duidelijke impact. Ouders en kinderen kijken na een uitvoerige ronde langs
verschillende scholen of de school van hun voorkeur niet al te slecht scoort. Kwaliteitsover-
zichten kunnen overigens niet alleen nuttig zijn voor ouders en leerlingen, maar zijn vooral
van belang voor de scholen zelf. Het biedt hun de gelegenheid om zichzelf te vergelijken met
scholen in de buurt en houdt hun op die manier als het ware een spiegel voor. 

5.6 Conclusies

1. Zowel scholen als gezinnen dragen bij aan onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten kunnen worden opgevat als een resultante van inspanningen van gezin-
nen (kinderen en hun ouders) en van scholen. Ouders leveren op verschillende manieren een
bijdrage: langs genetische weg (via erfelijke aanleg), via de opvoeding, door voorbereiding op
en ondersteuning bij het onderwijs, en door het aanbieden een stimulerende sociale omgeving
(bv. via schoolkeuze en buitenschoolse activiteiten). Bij al deze bijdragen is sprake van soms
aanzienlijke verschillen tussen gezinnen.
Ook scholen dragen uiteraard het nodige bij aan de onderwijsresultaten van leerlingen: via de
kwaliteit van de individuele docent, door goed teamwerk, door een stimulerende opstelling
van de schoolleiding en door prettige omgangsvormen op school (schoolklimaat). Sommige
scholen zijn effectiever in het realiseren van goede onderwijsresultaten dan andere.
De bijdrage van gezinnen mag niet worden onderschat, niet alleen vanwege aanlegfactoren
(nature), maar ook omdat kinderen nu eenmaal verreweg de meeste tijd in het gezin door-
brengen (nurture).

2. Verschillen in onderwijsvoorbereidend gedrag

Directe interacties tussen ouders en kinderen zijn van meer belang voor de cognitieve ontwik-
keling in de voorschoolse fase dan achtergrondkenmerken van het gezin of opvattingen die
ouders over opvoeding hebben. De aard van de interacties tussen ouders en kinderen hangt
wel samen met achtergrondkenmerken. In verschillende bevolkingsgroepen gaan ouders op
een heel eigen manier met hun kinderen om. Ouders kunnen hun kinderen stimuleren, maar
ook te weinig eisen stellen. Sommige ouders bieden hun kinderen een leerrijke context aan en
leren hun hoe ze problemen kunnen oplossen; andere ouders hechten daar minder aan en
laten hun kinderen meer hun eigen gang gaan. Hoogopgeleide autochtone gezinnen bieden
naar verhouding vaker een stimulerende leeromgeving dan laagopgeleide en allochtone
gezinnen. Kinderen uit de eerste categorie zijn in de regel dan ook beter voorbereid op de
eisen die er op school worden gesteld dan kinderen uit de tweede categorie.
Ook qua beheersing van de Nederlandse taal zijn allochtone kinderen veelal in het nadeel. De
meeste allochtone ouders spreken thuis geen Nederlands. Ook autochtone kinderen kunnen
echter een taalachterstand hebben. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse ouders spreekt
thuis alleen dialect.

3. Verschillen in onderwijsondersteunend gedrag

De meeste ouders van basisschoolleerlingen praten regelmatig met hun kinderen over wat er
op school gebeurt. Jongere kinderen (4-7 jaar) worden vaker geprezen vanwege hun presta-
ties, oudere kinderen (8-11 jaar) worden vaker aangespoord om hun best te doen. Turkse en
Marokkaanse ouders praten met hun kinderen veel minder over school. Het praten over school
kan een positief effect hebben op de schoolprestaties, maar kan ook te maken hebben met
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tegenvallende resultaten.
Op de basisschool wordt in het algemeen nog weinig huiswerk meegegeven. Leerkrachten in
de lagere groepen geven vooral aan zwakkere leerlingen huiswerk mee; in de hogere groepen
krijgen alle leerlingen huiswerk mee, vooral voor vakken als aardrijkskunde en geschiedenis.
Ook moeten er thuis werkstukken worden gemaakt en spreekbeurten voorbereid. Moeders
helpen vaker met het huiswerk dan vaders. Allochtone ouders zijn meestal niet in staat om
hun kinderen te helpen. Vaak bieden oudere broertjes of zusjes de helpende hand. Vrijwel alle
Nederlandse ouders vinden het vanzelfsprekend dat hulp bij huiswerk een taak van het gezin
is.
In allochtone gezinnen worden hoge verwachtingen ten aanzien van het onderwijs gekoesterd;
ook de aspiraties omtrent het toekomstige beroep van hun kinderen liggen hoog. De school-
prestaties van allochtone kinderen zijn echter gemiddeld genomen laag. Dat brengt allochtone
ouders ertoe hun kinderen nog meer aan te sporen om hun best te doen op school. Laagge-
schoolde Nederlandse ouders laten weer een heel ander beeld zien. Hun verwachtingen van
het onderwijs zijn vaak laag, evenals hun beroepsaspiraties; ze vinden het belangrijker dat
hun kinderen plezier op school hebben dan dat ze er veel leren. 

In het voortgezet onderwijs worden er door de school veel meer eisen aan de leerlingen
gesteld. Tegelijkertijd neemt de invloed van het gezin wat af en worden de contacten met
vrienden en vriendinnen belangrijker. Het is ook een fase waarin de puberteit zich gaat
manifesteren. Eén op de zeven scholieren heeft naar eigen zeggen onenigheid met de ouders
over het gedrag op school of over schoolprestaties. Van onenigheid is vaker sprake bij (i)vbo-
en mavo-scholieren en bij allochtone scholieren. Eén op de zes scholieren zegt veel te pieke-
ren over de eigen schoolprestaties; vooral kinderen van allochtone herkomst maken zich veel
zorgen, hetgeen te maken kan hebben met teleurstellende resultaten, maar ook met de hoog-
gespannen verwachtingen van hun ouders.

4. Onderwijsresultaten en gezinskenmerken

Onderwijsresultaten verschillen, en die verschillen hangen met een aantal gezinskenmerken
samen. De meest onderzochte gezinskenmerken zijn het beroeps- en opleidingsniveau van
ouders, het behoren tot een eenouder- of tweeoudergezin, de arbeidsparticipatie van ouders,
het allochtoon dan wel autochtoon zijn van het gezin, en de al dan niet religieuze
gezinsachtergrond. Het meeste onderzoek richt zich op de samenhang tussen
gezinskenmerken en onderwijsresultaten, zoals die bij de overgang van het basis- naar het
voortgezet onderwijs worden geregistreerd (Cito-eindtoets, deelname aan hogere of lagere
schooltypen in het voortgezet onderwijs). Over het effect van gezinskenmerken op het
uiteindelijke behaalde onderwijsresultaat is veel minder bekend. Het is immers in principe
denkbaar dat achterstanden in de verdere schoolloopbaan worden ingehaald of voorsprongen
in een latere fase weer verloren gaan. Onderzoek naar deelname aan hoger onderwijs en aan
tweede-kansonderwijs wijzen overigens niet op een inhaaleffect. 
Het opleidingsniveau van de ouders blijkt telkens weer de belangrijkste factor te zijn voor
schoolsucces. Verschillen in opleidingsniveau werken door via de aanleg (nature), middels
opvoedingswaarden en -gedrag, via verwachtingen van ouders, en via onderwijsondersteu-
nend gedrag (narture). Daarmee vergeleken zijn andere situatiekenmerken van het gezin,
zoals het beroepsniveau van de moeder, echtscheiding of armoede, van ondergeschikt belang. 

5. Onderwijsresultaten en schoolkenmerken
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Onderwijsresultaten van leerlingen verschillen niet alleen naar gezinskenmerk, maar ook
tussen scholen. Bij eenzelfde schoolpopulatie zijn lang niet alle scholen even effectief. Toch
zijn de verschillen tussen individuele leerlingen binnen een school nog altijd vele malen
groter dan de verschillen tussen scholen onderling.
Dat neemt niet weg dat uit onderzoek onder basisscholen naar voren komt dat sommige
basisscholen met hun leerstof 1 à 2 jaar verder zijn dan andere en dat de zwakste leerlingen
op de meest effectieve scholen op eenzelfde niveau presteren als de beste leerlingen van de
minst effectieve scholen. Leermethodes (klassikaal of meer gedifferentieerd) lijken er niet
zoveel toe te doen. Veel belangrijker voor het behalen van goede resultaten zijn, zo blijkt uit
het KEA-experiment in Rotterdam, de instructiekwaliteit van de leraar, het regelmatig
evalueren en bijstellen van de aanpak als de resultaten niet voldoen, en een schoolklimaat
waarin docenten als team opereren. 

6. Belang van interacties op microniveau

In verschillende onderzoeken is het belang van de nabije interactie onderstreept. Het onder-
zoek van Leseman wees onder meer uit dat in opvoedingssituaties niet zozeer de kwantiteit,
als wel de kwaliteit van het contact tussen ouder en kind van belang is voor de ontwikkeling
van het kind. Bovendien blijkt de aard van de directe ouder-kindinteracties - de informele
instructie in het gezin - belangrijker dan achterliggende opvoedingswaarden en gezinsken-
merken. De aard van de interacties hangt overigens wel samen met opvoedingswaarden en
gezinskenmerken.
Op schoolniveau lijkt zich iets vergelijkbaar voor te doen. Het KEA-experiment in Rotterdam
leert dat het instructiegedrag van de leraar uitermate belangrijk is, vermoedelijk belangrijker
dan de toerusting (bv. klassengrootte) van de school of de condities waaronder de school moet
functioneren (bv. de schaal van de school of het bestuur, of de buurt waarin de school gelegen
is).
De interactie- en instructiekwaliteit van respectievelijk ouders en leerkrachten laat zich door
beleid echter moeilijk sturen. Een gerichte en intensieve scholing en ondersteuning van
ouders en leerkrachten die aansluit bij de dagelijkse praktijk, kan positieve resultaten opleve-
ren, maar gaat wel met hoge kosten gepaard. 

7. Beleid: vermindering van achterstand via verbeteringen in de toerusting en condities

Het beleid richtte zich tot voor kort vooral op het verminderen van verschillen in onderwijs-
resultaten, met name op verschillen die zijn toe te schrijven aan de sociale en/of culturele
achtergrond van leerlingen. Scholen met veel leerlingen uit kansarme gezinnen kregen extra
personeel om meer aandacht aan deze kinderen te kunnen geven (schoolgerichte aanpak:
gewichtenregeling); scholen in achterstandswijken gingen samenwerken met het welzijnswerk
om kinderen een betere uitgangspositie voor het onderwijs te verschaffen (gebiedsgewijze
aanpak: samenwerking). 
De resultaten van beide beleidssporen zijn tot op heden om diverse redenen teleurstellend.
Sinds 1998 vallen beide benaderingen onder het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid.

De extra formatie voor scholen wordt onderdeel van het gemeentelijke onderwijsachter-
standenplan.
Gemeenten gaan meer sturen op wijk- en buurtniveau. Er worden samenwerkingsverbanden
bevorderd met voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen (zie hoofdstuk 6).

8. Beleid: eisen op het punt van de opbrengstgerichtheid van basisscholen
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In 1994 verscheen het rapport Zicht op kwaliteit, een evaluatie van het basisonderwijs tien
jaar na de invoering ervan (CEB 1994). Een belangrijke conclusie uit dat rapport was dat
basisscholen geen opbrengstgerichte cultuur hebben. Sindsdien is op een aantal manieren
geprobeerd om scholen opbrengstgerichter te laten werken. In 1998 zijn de kerndoelen niet
alleen aangescherpt, maar ook meer in outputtermen gegoten (leerlingen moeten aan het eind
van het basisonderwijs iets kunnen, weten, begrijpen enz.). Een beheersingsniveau wordt
daarbij overigens niet aangegeven. Voor de vakken rekenen en taal wordt gewerkt aan
leerlijnen met duidelijke tussendoelen. Scholen worden aangemoedigd om onderwijsvolg-
systemen te gebruiken. Steeds meer schoolbesturen en grote gemeenten stellen het gebruik
van de Cito-eindtoets verplicht. Inmiddels neemt 78% van de basisscholen eraan deel. Het
onderwijsproces wordt door dat alles minder vrijblijvend en meer gestructureerd.

9. Beleid: eisen inzake openbaarmaking van resultaten

Terwijl de beleidslijn om doelgerichter en systematischer te werken vooral voortkomt uit
onderwijskundige eisen, wordt het beleid gericht op openbaarmaking van resultaten van
scholen in de eerste plaats ingegeven door bestuurlijke overwegingen. Meer autonomie voor
scholen moet gepaard gaan met meer verantwoording over de resultaten. Scholen moeten zelf
hun resultaten in een schoolgids vermelden. De onderwijsinspectie maakt jaarlijks een verge-
lijkend overzicht van de prestaties van scholen voor voortgezet onderwijs (kwaliteitskaart).
De bedoeling is dat ouders en kinderen met behulp van die informatie een meer overwogen
schoolkeuze kunnen maken. Of ouders zich ook daadwerkelijk door die resultaatgegevens
laten leiden, moet worden afgewacht. Met vergelijkende resultaatoverzichten wordt scholen
ook een spiegel voorgehouden. Dat kan een aanzet geven tot kwaliteitsverbetering. 

10. Verschuivingen in het trilemma tussen 'gelijke kansen', 'verdienste' en de 'autonomie van
het gezin'

Achter het onderwijsbeleid met betrekking tot onderwijsresultaten gaat een trilemma schuil
tussen drie belangrijke waardeoriëntaties. Het principe van de gelijke kansen, het beginsel van
de verdienste of prestatie, en het uitgangspunt van de autonomie van het gezin. Deze drie
waarden kunnen niet tegelijkertijd ten volle worden nagestreefd. De afgelopen jaren was er
sprake van een verschuiving van gelijke kansen naar verdienste (meritocratisering). Om het
doel van de gelijke kansen toch nog zoveel mogelijk te realiseren, wordt steeds vaker een
inbreuk nodig geacht op de autonomie van het gezin, bijvoorbeeld in de vorm van opvoe-
dingsondersteuning. Bemoeizorg en paternalisme lijken nieuwe trends te worden.
Met de toenemende meritocratisering in het onderwijs lijkt de autonomie van het gezin ter
wille van de gelijke kansen enigszins te worden ingeperkt.

11. Uiteenlopende reacties van scholen op toenemende resultaatgerichtheid

Scholen verschillen niet alleen in het soort onderwijsresultaten dat zij nastreven, maar ook in
de wijze waarop zij die resultaten trachten te bereiken. De verschillende reactievormen
kunnen wellicht aan de hand van een typologie wat nader worden geduid. In die typologie
worden scholen aan de ene kant onderscheiden naar het type resultaat dat zij nastreven
(effectieve scholen tegenover affectieve scholen) en wordt aan de andere kant gekeken naar
hun taakopvatting (ziet de school zichzelf primair als taakorganisatie of als marktorganisatie).
Uit deze twee dimensies kunnen de volgende vier typen worden afgeleid. 
De effectieve taakschool concentreert zich op het bereiken van zo hoog mogelijke prestaties
van individuele leerlingen in de basisvakken (met name rekenen en taal). In dat verband
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wordt veel aandacht geschonken aan de instructiekwaliteit van docenten, wordt de voortgang
van de leerlingen regelmatig getoetst en worden tekorten in de basisvakken intensief
bijgespijkerd.
De affectieve taakschool reageert anders op de toenemende resultaatgerichtheid. Deze school
hecht veel waarde aan een brede en sociale vorming van haar leerlingen. Goede resultaten op
het punt van de persoonlijke en sociale vorming worden van groot belang geacht. Een goed
pedagogisch en sociaal klimaat wordt bovendien als een noodzakelijke voorwaarde gezien
voor het kunnen bereiken van goede resultaten in de basisvakken. In het kader van de brede
vorming krijgen educaties (zoals milieu, gezondheid en voeding, cultuur, of veiligheid op
school) veel aandacht. 
De effectieve marktschool streeft uit concurrentieoverwegingen naar zo hoog mogelijke
resultaten. Basisscholen oefenen de Cito-toets met hun leerlingen om het schoolresultaat te
verbeteren; zwakke leerlingen nemen niet deel aan de toets. Scholen voor voortgezet onder-
wijs zijn selectief; leerlingen worden er snel verwezen naar een eenvoudiger onderwijstype of
doubleren naar verhouding vaker in het voorlaatste leerjaar om de kans op succes bij het
examen te maximaliseren.
De affectieve marktschool speelt meer dan de voorgaande typen in op wensen uit de
omgeving: wensen van ouders of van de lokale overheid. Deze scholen organiseren in het
kader van een verlengde schooldag veel activiteiten buiten schooltijd of werken als brede
school intensief samen met andere instanties zoals welzijnsinstellingen, kinderopvang,
jeugdhulpverlening, politie en dergelijke. Van deelname aan buitenschoolse activiteiten
verwacht men een positief effect op de onderwijsresultaten.
Weinig scholen zullen volledig in één type passen. Affectieve scholen besteden uiteraard ook
aandacht aan de basisvakken; effectieve marktscholen maken natuurlijk ook tijd vrij voor
sociale vorming of leerlingbegeleiding. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
leggen echter, meer dan vroeger, verschillende accenten als het om resultaten gaat. 
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Recent onderzoek naar de gevolgen van armoede voor de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen wijst uit dat1

met name jonge (2 tot 12 jaar) kinderen uit arme gezinnen achterblijven in de ontwikkeling van schoolse
vaardigheden, minder schoolprestaties leveren en meer (met name internaliserend) probleemgedrag vertonen, ook als
daarbij gecorrigeerd wordt voor het opleidingsniveau van de ouders en de gezinssituatie (eenoudergezin) (Dekovic et
al.1997). De onderzoekers verklaren dat uit de minder goede kwaliteit van de ouder-kindrelatie, uit de geringere
sociale contacten van de ouder(s) en de geringere steun van derden. Armoede heeft volgens deze onderzoekers vooral
een indirect effect op de ontwikkeling van kinderen. Het directe effect van armoede is daarentegen gering. Eenzelfde
verband werd overigens niet gevonden voor oudere kinderen (12 jaar en ouder).
Ook uit het overzicht van 'prestaties' van scholen voor voortgezet onderwijs dat Trouw publiceerde bleek dat2

gereformeerde scholen naar verhouding goede resultaten met hun leerlingen weten te behalen (Agerbeek 1997).
Ook uit schoolprestatiegegevens van Trouw blijken grote verschillen in prestaties op deze kenmerken.3

Montessorischolen en algemeen bijzondere scholen in het algemeen doen het relatief slecht, terwijl gereformeerde
scholen juist tot de betere scholen behoorden. Scholen in de provincies Groningen, Noord-Holland en Friesland deden
het naar verhouding slecht; scholen in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant relatief goed (Agerbeek 1997).

Noten
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6  Voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen

6.1 Inleiding

Scholen hebben lange tijd een tamelijk geïsoleerde positie in de samenleving ingenomen. De
pedagogische provincie was een gesloten systeem, waarin vooral betrokkenen en belangheb-
benden uit de onderwijssector zelf het voor het zeggen hadden. In die situatie lijkt in snel
tempo verandering te komen. Waren scholen tot voor enkele jaren vooral taakorganisaties die
in opdracht van de rijksoverheid onderwijstaken vervulden, sinds enige jaren worden scholen
steeds vaker gezien als organisaties die ook een bredere maatschappelijke taak te vervullen
hebben. Scholen moeten zich meer richten op hun omgeving en hun deuren en ramen naar de
samenleving openzetten. Van scholen wordt niet alleen verwacht dat zij ouders goed infor-
meren, maar ook dat zij met hen in gesprek gaan over onderwijs en opvoeding. Ook wordt
van scholen verwacht dat zij samenwerken met andere maatschappelijke instellingen, bijvoor-
beeld met instellingen voor kinderopvang, maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening, met
welzijnsinstellingen, sportverenigingen, culturele instellingen en de politie. 
De achtergronden van deze ontwikkelingen zijn divers. De functieverbreding van scholen en
de samenwerking met buitenschoolse instellingen wordt in de eerste plaats ingegeven door
een aantal maatschappelijke problemen en ontwikkelingen: ongelijkheid, achterstand, sociale
isolatie, immigratie en segregatie, groeiende arbeidsparticipatie door moeders, toename van
vandalisme en geweld onder jongeren. Bestuurlijke ontwikkelingen - deregulering en
decentralisatie - geven een extra impuls.

In paragraaf 6.2 worden allereerst enkele ontwikkelingen geschetst die ten grondslag liggen
aan de recente toenadering tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen. Daarbij zal
duidelijk worden dat het deels gaat om een nieuwe invulling van beleid dat ook in jaren
zeventig al gevoerd werd, en deels om nieuw beleid als een antwoord op actuele maatschap-
pelijke ontwikkelingen en problemen. 

De nieuwe toenadering tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen kan vanuit verschil-
lende invalshoeken worden benaderd. 
De meest voor de hand liggende relatie tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen is er
één van inhoudelijke aard. Kinderen leren immers niet alleen in het gezin en op school, maar
ook daarbuiten. Dat buitenschoolse leren gebeurt zowel op informele wijze (bv. door het
kijken naar tv-programma's) als door participatie in formele georganiseerde activiteiten met
een educatief karakter, bijvoorbeeld bij de scouting, gedurende de bijbelles, door deelname
aan muzieklessen of gedurende activiteiten bij sportverenigingen.
De vraag die zich dan ook al snel opwerpt is die naar mogelijkheden voor substitutie tussen
buitenschools leren en het leren op school. Zouden buitenschoolse voorzieningen niet een deel
van de druk op scholen kunnen wegnemen? Bij een brede deelname aan buitenschoolse
activiteiten zou de school wellicht enigszins kunnen worden ontlast. Bepaalde onderdelen van
het algemeen als overladen bestempelde curriculum zouden mogelijk net zo goed via de
buitenschoolse weg kunnen worden gerealiseerd. Daar staat echter tegenover dat de mogelijk-
heden voor buitenschools leren de afgelopen decennia in een aantal opzichten zijn afgeno-
men. De secularisatie nam toe en de kerkgang af; daarmee verdween een belangrijk kanaal
voor morele socialisatie van jongeren. In de jaren tachtig en negentig is er in veel gemeenten
bezuinigd op het welzijnswerk en op het jeugd- en jongerenwerk. Kinderen en jongeren
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zouden, mede als gevolg van de toegenomen verkeersonveiligheid, buiten de school niet meer
die vaardigheden opdoen die voorheen gebruikelijk waren. De afname van het aantal buiten-
schoolse leermogelijkheden zou dus eerder tot nieuwe eisen aan het onderwijsaanbod leiden.
Belangrijk is in dit verband de constatering dat deelname aan buitenschoolse activiteiten,
anders dan het schoolbezoek, vrijwillig is en veelal ook kosten met zich meebrengt. Kinderen
komen daardoor in ongelijke mate met georganiseerde buitenschoolse educatieve invloeden in
aanraking.
In paragraaf 6.3 zal uitvoerig worden ingegaan op de deelname aan voorschoolse en buiten-
schoolse voorzieningen door kinderen met verschillende gezinsachtergronden.

Bij de tweede invalshoek gaat het niet zozeer om de mogelijkheid van substitutie van leerin-
houden en activiteiten tussen scholen en buitenschoolse instellingen, maar meer om onder-
steuning van scholen door buitenschoolse voorzieningen. Een dergelijke ondersteuning vormt
als het ware een belangrijke conditie voor scholen om de eigen kerntaken naar behoren te
kunnen vervullen. Ondersteuning zou met name moeten plaatsvinden in situaties waarin
scholen geconfronteerd worden met individuele of maatschappelijke problemen, waarvoor zij
zelf geen oplossing hebben. Daarbij kan het gaan om individuele problemen van kinderen en
jongeren (psychosociale problemen), maar ook om problemen die hun oorsprong vinden in het
gezin (problematische gezinssituatie, opvoeding) of in de omgeving van het kind (familie,
buurt).
Buitenschoolse instellingen, zoals peuterspeelzalen, sportverenigingen, bibliotheken en
muziekscholen, staan de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Niet alleen omdat de
activiteiten die zij verzorgen vanuit de eigen doelstelling bezien waardevol zijn, maar ook
omdat ze kunnen worden ingezet als middel voor het bereiken van andere maatschappelijke
doelen. Zo zijn kinderopvangvoorzieningen vanouds bedoeld om ouders van jonge kinderen in
de gelegenheid te stellen betaalde arbeid en zorg voor kinderen te combineren. Sinds een
aantal jaren zien beleidsmakers kinderopvangvoorzieningen echter ook als instrument om
ontwikkelingsachterstanden van kinderen uit allochtone en autochtone achterstandsmilieus in
een vroeg stadium aan te pakken. Sportieve activiteiten na schooltijd worden niet alleen van
belang geacht voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van jeugd, maar ook voor de
sociale integratie van jongeren uit etnische-minderheidsgroepen. 

Diverse vormen van samenwerking en functieverbreding van scholen zijn in de eerste plaats
bedoeld om scholen te ondersteunen. Er lijkt echter de laatste tijd een ontwikkeling gaande
om de maatschappelijke taak van de school steeds verder te verbreden. Het gaat bij de
samenwerking met buitenschoolse instellingen dan niet langer uitsluitend om ondersteuning
van de school bij het realiseren van haar onderwijstaken, maar om een benutting van de
school bij het oplossen van allerlei lokale sociale zorgen en problemen, zoals vandalisme,
geweld en criminaliteit, sociale isolatie, segregatie, behoefte aan kinderopvang. In een aantal
grote steden geven politieagenten tijdens schooltijd informatie en voorlichting om kinderen te
waarschuwen voor gevaarlijke situaties of te overtuigen van de onwenselijkheid van agressief
gedrag. Dit soort ontwikkelingen wordt niet zozeer vanuit het onderwijs zelf, maar meer
vanuit het lokale sociale beleid gestimuleerd, onder noemers als 'integraal jeugdbeleid' of
'preventief veiligheidsbeleid'.

In paragraaf 6.4 zal uitvoerig worden ingegaan op een aantal nieuwe vormen van samenwer-
king tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen en op enkele problemen die zich daarbij
voordoen.

Het hoofdstuk wordt in paragraaf 6.5 afgesloten met enkele conclusies.
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6.2 Ontwikkelingen achter de samenwerking tussen scholen en buitenschoolse
voorzieningen

De groeiende samenwerking tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen en de trend tot
functieverbreding van scholen vormen een reactie op verschillende maatschappelijke ontwik-
kelingen en problemen. Bestuurlijke ontwikkelingen gaven een extra impuls.

6.2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

Nieuwe ongelijkheden en achterstanden

De aanleiding voor een hernieuwde samenwerking tussen scholen en welzijnsinstellingen ligt
in de teleurstellende resultaten van het zogenoemde onderwijsvoorrangsbeleid. De samen-
werking tussen scholen en welzijnsvoorzieningen was in de jaren zeventig al eerder beproefd,
maar als gevolg van bezuinigingen op het welzijnswerk in de loop van de jaren tachtig sterk
verminderd. Inmiddels veranderde als gevolg van immigratieprocessen de aard van de
achterstandsproblematiek. Onderwijsachterstanden zijn in de jaren negentig niet langer
geconcentreerd bij Nederlandse arbeiderskinderen, maar bij kinderen uit gezinnen met een
laag opleidingsniveau in het algemeen en bij allochtone kinderen in het bijzonder. Als gevolg
van culturele verschillen in de opvoeding en van taalachterstanden zijn de problemen voor
scholen sterk toegenomen. 
Extra faciliteiten binnen de school (extra formatie in het kader van het onderwijsvoorrangs-
beleid) blijken om verschillende redenen niet de gewenste verbetering in leerresultaten bij
kinderen uit achterstandsmilieus op te leveren. Dat komt onder meer doordat veel allochtone
kinderen bij de start van het basisonderwijs al een enorme ontwikkelingsachterstand hebben
op hun Nederlandse leeftijdgenoten. De basisschool blijkt niet in staat die achterstand weg te
werken of zelfs maar in te lopen. Tijdens de basisschool nemen de verschillen alleen nog
maar toe.
In veel steden zijn er daarom allerlei voorschoolse projecten in het leven geroepen en worden
ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning gestimuleerd (zie § 2.4.1). 
De Onderwijsraad legt in het in 1998 uitgebrachte advies Voorschools en buitenschools dan
ook het accent op de rol die voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen zouden kunnen
vervullen bij het verminderen van de onderwijsachterstand (Onderwijsraad 1998). 

Er is overigens niet alleen sprake van achterstanden op het cognitieve vlak, ook in hun
persoonlijke en sociale ontwikkeling en in cultureel opzicht vertonen veel kinderen uit laag-
opgeleide allochtone milieus tekorten. Begin jaren negentig werd een aantal projecten gestart
met een zogenoemde verlengde schooldag in het basisonderwijs, met als doel kinderen uit
lagere sociale en allochtone milieus te laten deelnemen aan buitenschoolse sportieve en
culturele activiteiten. Aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling zou ook de
leerresultaten ten goede kunnen komen, zo luidde de verwachting. 

Groei van de arbeidsparticipatie

Eén van de meest opmerkelijke ontwikkelingen van het afgelopen decennium was de sterke
groei van de arbeidsparticipatie van moeders met jonge (schoolgaande) kinderen. Door die
groei nam de vraag naar kinderopvangvoorzieningen toe. Hoewel het aantal plaatsen in de
gesubsidieerde kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen sinds het begin van de jaren negentig sterk
is uitgebreid, kan met de beschikbare voorzieningen de groeiende vraag maar in beperkte
mate worden gehonoreerd. In deze kabinetsperiode zal de opvangcapaciteit daarom nog eens
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worden verdubbeld. Daarbij zal het accent liggen op de opvang van schoolgaande kinderen in
de leeftijd tot en met 12 jaar (Regeerakkoord 1998). 
De Commissie dagindeling, die in 1998 het rapport Dagindeling: Tijd voor arbeid en zorg
uitbracht, richtte zich met name op de functie die voor- en buitenschoolse voorzieningen
zouden kunnen vervullen bij de oplossing van knelpunten in de combinatie van werk en zorg
(Commissie dagindeling 1998).

Segregatie en sociale isolatie

Er is sprake van een toenemende segregatie zowel in buurten als in scholen, waardoor
kinderen met een verschillende sociale en culturele herkomst steeds minder met elkaar in
aanraking komen. De verschillende etnische groepen leven grotendeels naast elkaar en
geïsoleerd van elkaar. De ontwikkeling van een multiculturele samenleving waarin verschil-
lende culturen elkaar ontmoeten en gezamenlijk tot nieuwe waarde- en normenpatronen
komen (ook wel aangeduid met de term 'intercreatie') komt daardoor niet van de grond. De
ontwikkeling van brede buurtscholen of vensterscholen, met een gevarieerd aanbod van
voorzieningen voor jongeren en hun ouders, wordt mede gestimuleerd om de sociale cohesie
in wijken te vergroten (Regeerakkoord 1998). 

Toenemende onveiligheid

De laatste tijd is de veiligheidsproblematiek (vandalisme, criminaliteit, geweld) sterk toege-
nomen, niet alleen qua omvang, maar ook qua ernst van de delicten. De problemen manifes-
teren zich niet alleen op straat, maar ook binnen de school. Hoewel leerlingen in de basis-
vorming en hun ouders in het algemeen het schoolklimaat positief beoordelen, zijn er ook
signalen over leerlingen die door ernstige gedragsproblemen het pedagogische klimaat in de
school of de klas ernstig onder druk zetten (Inspectie 1999). Uit recent onderzoek onder
1.350 leerlingen in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs komt naar voren dat
19% van de leerlingen regelmatig (dat wil zeggen meermalen per maand en vaak langdurig)
wordt gepest; 20% van de leerlingen geeft te kennen dat zij regelmatig anderen pesten
(Junger-Tas en Van Kesteren 1998). Deze pesters (vooral jongens) leveren in het algemeen
slechte schoolprestaties, zij spijbelen, voelen zich niet betrokken bij de school en verkeren
veelal in een sociale omgeving waar ze in aanraking komen met vandalisme, drugs en crimi-
naliteit. Hun slachtoffers kampen vaak met ernstige emotionele problemen, verliezen de
belangstelling voor de school of willen er helemaal niet meer naartoe. Dit soort problemen
doet zich het meest in vbo-scholen voor. Ook de toename van het aantal schorsingen en
verwijderingen van school, een toenemend aantal bellers naar de Onderwijstelefoon dat
melding maakt van pesterijen en de groei van het vso-zmok - een speciale onderwijsvoor-
ziening voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen - wijzen op een toename van ernstige
gedragsproblemen bij jongeren. 

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen echter sinds augustus 1998 een leerplichtige
leerling alleen verwijderen indien een andere school bereid is deze op te nemen. Die regeling
plaatst scholen voor grote problemen, zo melden niet alleen schoolleiders, maar ook de
Inspectie van het onderwijs in haar Onderwijsverslag over het jaar 1998 (Inspectie 1999).
Andere scholen zijn immers in veel gevallen niet bereid zijn om een leerling op te nemen die
ernstig afwijkend gedrag vertoont en andere leerlingen of de leerkrachten bedreigt. Scholen
worden dan ook selectiever in hun aannamebeleid. Leerplichtambtenaren signaleren dat
voortijdige schoolverlaters met gedragsproblemen vaker geweigerd worden door andere
scholen. Als reden geven zij op dat de klassen te vol zijn, dat ze al genoeg moeilijke
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leerlingen hebben en dat ze er geen extra faciliteiten voor krijgen (Van Tilborg 1998).
Uit de gevolgen van de nieuwe regeling blijkt dat er een duidelijke behoefte bestaat aan aparte
opvangvoorzieningen voor dit soort jongeren. Hoewel de problemen zich vooralsnog overwe-
gend in het voortgezet onderwijs manifesteren, komen er ook uit de bovenbouw van het basis-
onderwijs steeds meer geluiden over kinderen die door hun gedrag moeilijk in het reguliere
onderwijs te handhaven zijn. 

Allochtone en kansarme jongeren veroorzaken verhoudingsgewijs veel problemen. Steeds
meer gemeenten ontwikkelen een jeugdbeleid om deze problemen te voorkomen (preventief
via onderwijs, hulpverlening, zorg) of te verhelpen (curatief via politie en justitie). In een
rapport van de Commissie jeugdcriminaliteit uit 1994 werd onder andere voor een preventieve
aanpak gepleit (commissie-Van Montfrans 1994). In het lokale jeugd- en veiligheidsbeleid
zouden ook de school en het onderwijs een belangrijke taak moeten vervullen. In een in 1998
verschenen evaluatie van het Plan van aanpak jeugdcriminaliteit wordt melding gemaakt van
een aantal activiteiten, te weten inspanningen ten behoeve van kinderen uit achterstands-
groepen (het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid), ontwikkelingen rond de brede
buurtschool en de campagne De veilige school, die in 1995 van start ging en zal doorlopen tot
1999 (Justitie et al. 1998). In het kader van De veilige school zijn er in verschillende gemeen-
ten convenanten afgesloten tussen gemeente, politie, justitie, Halt en de scholen. Recente
initiatieven zijn bijvoorbeeld de zogenoemde schooladoptieprojecten, een politiepost binnen
de school als een aanspreekpunt voor de hele wijk of deelname van politiefunctionarissen aan
zogenoemde zorgteams binnen scholen voor voortgezet onderwijs. 
De in april 1998 gepubliceerde beleidsbrief "Naar een solide basis. Opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingsstimulering als bijdrage aan het voorkomen van maatschappelijke uitval en
jeugdcriminaliteit" plaatst de voor- en buitenschoolse voorzieningen eveneens in het perspec-
tief van preventie van jeugdcriminaliteit (VWS et al. 1998).

Achterstandsproblemen doen zich vooral voor in de grotere steden. Veel gemeenten stimule-
ren het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen scholen en buitenschoolse voorzienin-
gen. Vooral scholen die gelegen zijn in buurten waar veel kansarme kinderen wonen gaan
samenwerkingsrelaties aan met buitenschoolse voorzieningen (brede scholen, verlengde
schooldag, voorschoolse voorzieningen) of nemen zelf - veelal met hulp van buitenschoolse
voorzieningen - zorg- en opvoedingstaken op zich (bv. de zogenoemde vensterscholen in
Groningen). Scholen in betere buurten, met veel kinderen van werkende ouders, spelen in op
de kinderopvangbehoefte en verlengen de schooldag. Buiten schooltijd bieden zij allerlei
activiteiten aan. De zogenoemde kantoorurenschool in Haarlem is het bekendste voorbeeld.

Ontwikkelingen in de sfeer van de samenwerking tussen scholen en buitenschoolse instanties
worden - anders dan bij de, in voorgaande hoofdstukken geschetste ontwikkelingen rond
'inhouden en werkwijzen' en 'onderwijsresultaten' - meestal niet in gang gezet door de rijks-
overheid.
Het zijn vooral de scholen zelf die, vaak noodgedwongen, allerlei extra taken op zich nemen
om iets te doen aan de problemen van hun leerlingen, zoals onvoldoende zorg en ontoereiken-
de opvoeding in het gezin, grote ontwikkelingsachterstand op 4-jarige leeftijd, sociaal-emotio-
nele problemen, spijbelen en langdurig schoolverzuim, pesten, vandalisme en geweld op en
rond de school. In veel gevallen gaat het echter om problemen waaraan de school zelf
betrekkelijk weinig kan doen. 
Steeds meer wethouders, lokale beleidsmedewerkers en maatschappelijke organisaties zijn
geleidelijk aan gaan inzien dat de oplossing van de problemen niet alleen aan de school kan
worden overgelaten en dat er een medeverantwoordelijkheid is voor de gemeente. 
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6.2.2 Bestuurlijke ontwikkelingen

De bestuurlijke context voor een meer decentrale aanpak heeft zich de afgelopen vijftien jaar
langzaam maar zeker ontwikkeld.
Het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid richtte zich in de eerste helft van de jaren
tachtig nog vrijwel uitsluitend op het welzijnswerk. Voorzieningen voor vormingswerk,
sociaal-cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk zijn sindsdien onderwerp van gemeentelijk
beleid. In de loop van de jaren tachtig zijn veel welzijnsactiviteiten vanwege bezuinigingen
verdwenen. Het onderwijs bleef in die jaren centraal geregeld en bekostigd. Artikel 23 van de
Grondwet (vrijheid van onderwijs en financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder
onderwijs), vrees voor lokale overheidsinvloed op het bijzonder onderwijs en de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van gemeenten voor het openbaar onderwijs (de zogenoemde dubbele
pet) waren belangrijke barrières tegen de overdracht van bevoegdheden aan de gemeenten.
Alleen de basiseducatie viel onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Begin jaren negentig gaf het sociale-vernieuwingsbeleid een nieuwe impuls aan de decentra-
lisatieontwikkeling. Het onderwijs bleef daar nog steeds grotendeels buiten; alleen de
volwasseneneducatie (naast basiseducatie nu ook het deeltijd algemeen voortgezet onderwijs
en Nederlands als tweede taal) werd onderwerp van lokaal beleid. Vanaf 1994 - het eerste
paarse kabinet - ontstond er voldoende politieke ruimte om ook in het onderwijs een aantal
(bovenschoolse) taken aan de gemeente over te dragen. Sinds enkele jaren geldt dat onder
meer voor de huisvesting van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, het onderwijs-
achterstandenbeleid, en de schoolbegeleidingsdiensten. 

De functieverbreding van scholen wordt sterk gestimuleerd door de (nieuwe) lokale bevoegd-
heden op het terrein van het onderwijsachterstandenbeleid, het huisvestingsbeleid, het beleid
inzake de schoolbegeleiding, de leerplichtcontrole en de volwasseneneducatie. De buiten-
schoolse inbreng krijgt impulsen vanuit gemeentelijke bevoegdheden op het terrein van de
kinderopvang, welzijn, sport, cultuur, maatschappelijk werk, jeugd(gezondheids)zorg en
politie en justitie.
In het kader van het grotestedenbeleid, dat sinds 1994 vorm krijgt, wordt de buitenschoolse
aanpak verder verbreed. Nieuwe activiteiten vinden steeds vaker plaats in het kader van een
preventief jeugdbeleid of integraal veiligheidsbeleid.

6.3 Deelname aan voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen

6.3.1 Deelname aan voorschoolse voorzieningen

De georganiseerde kinderopvang

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn er buiten het gezin betrekkelijk weinig georganiseerde
leermogelijkheden. De belangrijkste gezinsexterne instellingen zijn de instellingen voor
kinderopvang: peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (inclusief bedrijfscrèches). Naast deze
georganiseerde kinderopvangmogelijkheden zijn er nog de individuele (betaalde) externe
oppas, de gastouder en de (betaalde) oppas thuis. Vanuit een oogpunt van vorming en ontwik-
keling hebben de laatste opvangarrangementen echter minder betekenis.

Het gebruik van georganiseerde kinderopvang is de afgelopen vijftien jaar flink toegenomen.
In 1990 is een uitbreidingsoperatie kinderopvang in gang gezet waardoor met name het aantal
opvangplaatsen voor 0 tot 4 jarigen in crèches sterk is toegenomen (Niphuis-Nell et al. 1997). 
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In 1987 maakte, blijkens onderzoek onder een steekproef van huishoudens, nog maar 3% van
de gezinnen met tenminste één kind in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar gebruik van een
van overheidswege gesubsidieerd kinderdagverblijf; in 1995 was dat percentage opgelopen tot
11. Het gebruik van bedrijfscrèches bleef in die jaren gelijk: 3%. 
In de jaren tachtig gingen er al wel veel kinderen naar de peuterspeelzaal: in 1987 maakte
23% van de gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar van deze voorziening
gebruik, in 1995 was dat 29%. Het gebruik van peuterspeelzalen nam dus minder toe dan dat
van de kinderdagverblijven.1

Tabel 6.1 geeft enig zicht op het gebruik dat in 1995 werd gemaakt van de georganiseerde en
informele kinderopvang; daarbij wordt onderscheid gemaakt naar zowel het opleidingsniveau
van de moeder, als naar het gezinstype (eenouder- of tweeoudergezin).

Tabel 6.1 Gebruik van kinderopvang door gezinnen met minimaal 1 kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, 1995 (in
procenten)

lo, lbo, mavo opleiding moeder hbo, wo eenoudergezin gezinstype totaal

mbo, havo, vwo tweeoudergezin
peuterspeelzaal 31,2 29,7 25,6 15,3 30,3 29,2
kinderdagverblij
f 6,1 8,7 27,4 8,8 11,1 11,0
bedrijfscrèche 1,1 2,8 6,4 3,5 2,7 2,8
oppas extern 8,4 12,0 7,9 7,1 9,7 9,6
oppas thuis 4,3 11,2 18,3 6,9 9,6 9,5
gastouder 0,2 2,3 5,3 1,7 2,0 1,9

totaal 47,4 58,3 73,5 37,1 57,3 55,9
(n =) (355) (326) (153) (61) (784) (846)
Bron: SCP (AVO'95) gewogen resultaten

Uit tabel 6.1 kan worden afgeleid dat gezinnen met hoogopgeleide moeders veel meer
gebruikmaken van de georganiseerde voorschoolse kinderopvang dan gezinnen met laagop-
geleide moeders: respectievelijk 59% en 38% (inclusief eventuele dubbeltellingen); ook van
individuele (betaalde) opvang wordt meer door hoog- dan door laagopgeleide gezinnen
gebruikgemaakt.
De verschillen zullen vooral samenhangen met de hogere arbeidsparticipatie van hoogopge-
leide moeders. Tweeoudergezinnen maken vaker gebruik van beide typen kinderopvang dan
eenoudergezinnen.

Met de sterke groei van het aantal plaatsen in kinderdagverblijven is ook het voorzieningen-
gebruik veranderd. In het begin van de jaren tachtig waren het vooral de middelbaar en hoger
opgeleide moeders die gedurende één of twee dagdelen hun kinderen naar een peuterspeelzaal
stuurden; medio jaren negentig zijn het naar verhouding vaker de laagopgeleide moeders die
hun kind(eren) één of twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal brengen. De deelname
van kinderen uit eenoudergezinnen blijft hier echter bij achter.
Bij het gebruik van kinderdagverblijven is een omgekeerde ontwikkeling waar te nemen. In
het begin van de jaren tachtig, toen het aantal crècheplaatsen nog zeer beperkt was, werden
kinderdagverblijven verhoudingsgewijs vaker bezocht door kinderen uit eenoudergezinnen en
gezinnen met lage inkomens. Hoge-inkomensgroepen maakten destijds vooral gebruik van
een betaalde oppas (Bronneman-Helmers 1986). Nu is dat beeld gewijzigd en zijn het vooral
kinderen van hoogopgeleide ouders die gebruikmaken van de gesubsidieerde kinderopvang.
Van de van overheidswege gestimuleerde toename van het aantal crècheplaatsen blijken met
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name hoger opgeleide werkende ouders geprofiteerd te hebben. 

Uit het onderzoek Leefsituatie van kinderen tot twaalf jaar in Nederland blijkt dat de reden
voor het gebruik van de diverse opvangvoorzieningen verschilt. Ouders laten over het
algemeen hun kind naar de peuterspeelzaal gaan omdat ze van mening zijn dat het de ontwik-
keling van hun kind ten goede komt: het kind wordt er gestimuleerd en in de gelegenheid
gesteld met andere kinderen om te gaan, hetgeen goed is voor de sociale ontwikkeling.
Kinderen gaan er in de regel twee ochtenden in de week naartoe. Opvang in een kinderdag-
verblijf of bij een oppas gebeurt vooral omdat ouders werken. Het gaat meestal ook om opvang
gedurende meerdere dagen per week (Peeters en Woldringh 1993).
De keuze voor een opvangvoorziening wordt verder bepaald door algemene waarden die
binnen gezinnen heersen. Zo blijkt de keuze tussen een kinderdagverblijf of een gastgezin dan
wel oppas thuis samen te hangen met enkele specifieke waardeoriëntaties van ouders. Ouders
die relatief veel belang hechten aan het persoonlijke contact van de verzorger met het kind
kiezen eerder voor een oppas of een gastgezin. Ouders die voor een kinderdagverblijf opteren,
lijken relatief meer belang te hechten aan de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling
van hun kind. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat ouders die de voorkeur geven aan een
dagverblijf veel belang hechten aan de 'professionaliteit' van de opvang en aan het pedago-
gische 'extra' dat deze opvangvorm biedt (Singer 1993).

Onderzoek heeft aangetoond dat er een samenhang is tussen het al dan niet buitenshuis
werken van moeders en de opvoedingswaarden die in het gezin worden gehanteerd. Buitens-
huis werkende moeders blijken in het algemeen meer waarde te hechten aan de ontwikkeling
van zelfstandigheid bij hun kinderen en aan contacten met leeftijdgenootjes dan moeders die
geen betaalde arbeid verrichten. Buitenshuis werkende moeders met een wat meer traditionele
waardeoriëntatie op het moederschap zoeken bij voorkeur naar opvang in de gezinssfeer,
bijvoorbeeld een oppas thuis, liefst door familie of bekenden of een gastouder. 
Vermoedelijk spelen bij de keuze van het soort opvang naast motieven en waardeoriëntaties
ook praktische overwegingen een rol, zoals de aanwezigheid van voorzieningen, de bereik-
baarheid ervan, mogelijkheden om oppasdiensten te combineren met huishoudelijk werk (bv.
door au pairs) en de kosten. 

Turkse en Marokkaanse ouders maken minder gebruik van kinderopvangmogelijkheden.
Enerzijds is de noodzaak voor langduriger opvang in een kinderdagverblijf geringer omdat er
minder buitenshuis wordt gewerkt. Anderzijds zijn er binnenshuis vaak meer opvangmoge-
lijkheden door familie (moeders, schoonmoeders, oudere kinderen). Speelmogelijkheden voor
de kinderen, zoals peuterspeelzalen beogen te bieden, worden in de laagopgeleide allochtone
milieus minder belangrijk gevonden.

Onderzoek naar effecten van kinderopvang werd lange tijd vooral ingegeven door de vraag of
kinderopvang slecht is voor jonge kinderen. Bijvoorbeeld omdat de hechting met de ouders,
vooral met de moeder, niet optimaal zou verlopen. Inmiddels is in diverse onderzoeken vast-
gesteld dat uitbesteding van baby's en jonge kinderen geen schadelijk effect teweegbrengt.
Wat betreft de emotionele ontwikkeling is gebleken dat kinderen die in kwalitatief goede,
kinderdagverblijven werden opgevangen assertiever, sociaal vaardiger en ook zelfstandiger
zijn dan de zogenoemde thuisblijvers. Er zijn echter ook negatieve verbanden aangetoond:
dagverblijfkinderen zouden een grotere kans op agressief en onaangepast gedrag hebben
(Singer 1993). Singer waarschuwt dat het hierbij veelal om een interpretatiekwestie gaat. Wat
sommigen assertief noemen, is voor anderen wellicht brutaal of onaangepast. Voor andere
opvangvormen, zoals de oppas en de gastouder, werden vorenstaande samenhangen overigens
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niet gevonden. Het blijkt moeilijk algemene uitspraken te doen over de voor- en nadelen en
effecten van kinderopvangvoorzieningen, omdat men zich al gauw op het gebied van waarden
en normen begeeft. Bovendien is er binnen elke vorm van kinderopvang sprake van een grote
verscheidenheid in kwaliteit.

Concluderend kan worden vastgesteld dat kinderen uit hoger opgeleide milieus niet alleen
thuis over een rijker opvoedingsmilieu beschikken, maar via de georganiseerde kinderopvang
ook vaker in aanraking komen met omgevingen waarin hun ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Kinderen uit in educatief opzicht arme opvoedingsmilieus komen het minst in aanraking met
de voorschoolse educatieve mogelijkheden van de kinderopvang.
Op basis van het beschikbare onderzoek kan geen eenduidige conclusie worden getrokken
over de voor- en nadelen van de verschillende opvangvoorzieningen en de effecten die zij
hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. 

Voorschoolse compensatieprogramma's en projecten

In de afgelopen decennia zijn er verschillende compensatieprogramma's ontwikkeld en
projecten gestart om iets te doen aan de ontwikkelingsachterstand van kinderen uit lagere
sociale milieus (het Proefcrèche-project) en uit allochtone kring (de verschillende Opstap-
projecten en meer recentelijk de programma's Piramide en Kaleidoscoop). 
De idee dat educatieve stimulering op jonge leeftijd een positieve bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van kinderen uit achterstandsmilieus is zeker niet nieuw; het maakt van oudsher
deel uit van het gedachtegoed van onderwijskundige vernieuwers als montessori. De voor-
schoolse stimulering kreeg in de jaren zestig een belangrijke impuls vanuit de Verenigde
Staten. Daar leidden de armoedeproblematiek, rassenrellen en de vrees voor achterstand in
technologisch en wetenschappelijk opzicht ten opzichte van de Sovjet-Unie (Spoetnik) tot een
omvangrijke federale impuls voor programma's als Head start en Follow through. 
In Nederland was er in de jaren zeventig het Proefcrèche-project, dat gericht was op het
verwezenlijken van gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen uit verschillende sociale
milieus (Kohnstamm et al. 1976). Van recenter datum zijn projecten en programma's als
Opstap, Instapje, Stap Rond, Klimrek, Opstapje, Spel aan huis, en Opstap opnieuw. Deze
programma's richten zich vooral op de ouders. Ze variëren van ondersteuning bij de opvoe-
ding tot het stimuleren van voorlezen en het bevorderen dat ouders met hun kinderen spelen;
het gaat met name om het versterken van die stimulansen in het ouderlijk gedrag die de
cognitieve ontwikkeling van kinderen bevorderen. Enkele programma's zijn al geëvalueerd,
van andere is alleen vastgesteld of de betrokken ouders er tevreden over waren. De algemene
conclusie luidt dat deze programma's niet het beoogde effect van een verhoging van het
niveau van de cognitieve ontwikkeling hebben bewerkstelligd (Eldering en Vedder 1992; Van
der Wolf 1997). Het ontbreken van positieve effecten van programma's die zich richten op
gedragsverandering van ouders is achteraf gezien niet zo verwonderlijk, omdat gedragspatro-
nen van ouders nu eenmaal sterk samenhangen met hun eigen ontwikkelings- en opleidings-
niveau. Het veranderen van de gedragspatronen van deze ouders is in de praktijk nauwelijks
mogelijk.

Zogenoemde center based-programma's, die worden aangeboden in peuterspeelzalen of in de
kleutergroepen van het basisonderwijs, blijken meer effect te hebben. Vaak werden er direct
na afloop van het programma bemoedigende resultaten geregistreerd; na verloop van tijd
blijkt het positieve effect van de programma's echter weg te ebben. Uit een meta-analyse van
Leseman en anderen komt naar voren dat het realiseren van langere-termijneffecten sterk
afhangt van de condities waaronder de programma's worden uitgevoerd (zoals duur, intensi-
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teit en timing). Ze moeten worden uitgevoerd door professionals, een looptijd hebben van
twee of drie jaar en starten op 3- of 4-jarige leeftijd. Voor het beklijven van de effecten is het
nodig dat ook het basisonderwijs er qua inhoud en werkwijze op aansluit (Leseman et al.
1998).
Relatief nieuwe, in 1996 gestarte, programma's als Kaleidoscoop en Piramide bouwen voort
op deze resultaten. Ze zijn gericht op 3-6-jarigen en worden (center based) vanuit peuter-
speelzalen en basisscholen aangeboden. Kortgeleden zijn de eerste resultaten van een effect-
onderzoek gepubliceerd. Deze blijken bemoedigend. Vooral met het Piramide-programma
lijkt het mogelijk de cognitieve ontwikkelingsachterstand van (allochtone) leerlingen uit
achterstandsgroepen bij het begin van het basisonderwijs substantieel te verminderen
(Leseman et al. 1999). 

Relatie tussen kinderopvang en voorschoolse programma's

In de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen staat tot nog toe de opvangfunctie centraal. De
opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders en de gezinsopvoeding vormt de basis
vanwaar uit de opvang van de baby's en peuters plaatsvindt. Zo wordt de continuïteit van de
leiding benadrukt vanuit de gedachte dat hechting aan een vaste persoon (moeder, vaste
leidster) belangrijk is. Ook wordt er veel belang gehecht aan een goede afstemming tussen
ouders en leidsters en aan het creëren van een warme, gezellige sfeer. Het gezinsmodel staat
centraal. Leidsters in de kinderopvang hebben een dienstverlenende taak: ze leveren de
opvang en opvoeding die ouders wensen. Deze opstelling houdt mede verband met het
gegeven dat ouders vanwege de schaarste aan opvangmogelijkheden ook weinig te kiezen
hebben. "Kinderopvang mag niet de poort worden tot verregaande overname van de
opvoeding door professionals", zo luidde de algemene stellingname nog maar enkele jaren
geleden (Singer 1993). Ook de Commissie kwaliteit kinderopvang wees in 1994 gerichte
activiteiten van crèches op het terrein van ontwikkelingsstimulering af, omdat ouders niet
ongevraagd mogen worden geconfronteerd met leidsters die zich opstellen als hulpverlener.
Kinderopvang en voorschoolse compensatieprogramma's zijn tot dusverre afzonderlijke
beleidsterreinen.

Sinds enige tijd lijkt er echter zowel vanuit het onderwijs als vanuit de kinderopvang en
vanuit diverse gemeentelijke beleidsdossiers (onderwijsachterstandenbeleid, preventief
jeugdbeleid) een discussie op gang te komen om de reguliere kinderopvang meer te betrekken
bij het voorkómen en verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen uit lagere
sociale milieus. 

In oktober 1996 bracht de Commissie kwalitatieve aspecten van groepsgrootte in het basis-
onderwijs een advies uit over klassenverkleining in het basisonderwijs (commissie-Van
Eijndhoven 1996). 
Deze commissie pleitte met het oog op preventie en vroegtijdige remediëring van ontwikke-
lingsachterstanden bij kinderen voor een hechter verband tussen peuterspeelzalen en de
basisschool. In de peuterspeelzaal zou vooral aandacht moeten worden besteed aan de brede
ontwikkeling van peuters en aan de verwerving van Nederlands als tweede taal bij risico-
leerlingen. Voor dat laatste is meertalige opvang een absolute noodzaak. De gemeente heeft
hierbij volgens de commissie een belangrijke taak. De gemeente zou zorg moeten dragen voor
een toename van de deelname van kinderen uit kwetsbare groepen. De kwaliteit van het
peuterspeelzaalwerk, waaronder de opleiding van de leidsters, zou moeten verbeteren en er
zouden speciale programma's voor 3-jarigen moeten komen. Op termijn zouden peuterspeel-
zaal en basisschool als afzonderlijke voorzieningen onder één bestuur moeten gaan vallen.



163

Daardoor zouden peuterspeelzalen structureel onder de noemer van het lokale onderwijsbeleid
kunnen worden gebracht (commissie-Van Eijndhoven 1996).

De Onderwijsraad bracht in juni 1998 een advies uit onder de titel Schools en buitenschools.
In dat advies pleit de raad voor nauwe samenwerking en netwerkvorming tussen scholen en
voor- en buitenschoolse voorzieningen (Onderwijsraad 1998). Laatstgenoemde voorzieningen
zouden zich met het oog op de bestrijding van onderwijsachterstanden meer moeten richten
op cognitieve (vooral taal) en sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen. Het onderwijs en de
voor- en buitenschoolse educatieve activiteiten voor de jeugd, die in het kader van welzijns-
voorzieningen worden aangeboden, zouden volgens de raad moeten worden geïntegreerd. Ook
de verschillende geldstromen zouden beter op elkaar moeten worden afgestemd. Op landelijk
niveau zou het ministerie van OC&W de coördinatie op zich moeten nemen. Voor- en buiten-
schoolse educatieve activiteiten zouden volgens de Onderwijsraad een plaats moeten krijgen
in het landelijk beleidskader onderwijsachterstandenbeleid (LBK).

Ook in de kinderopvang zelf ontstaat steeds meer aandacht voor de pedagogische functie. In
april 1997 bracht het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) een discussienota uit
over de wenselijkheid van pedagogische vernieuwing in de kinderopvang (NIZW 1997). Na
de kwantitatieve uitbreiding is het tijd voor een kwalitatieve impuls, zo luidde de achterlig-
gende gedachte. 
Ouders die hun kinderen gedurende meerdere dagen in een kinderdagverblijf plaatsen, vragen
steeds vaker om een duidelijke pedagogische visie van de kinderopvang.
Duidelijk zal moeten worden, aldus het NIZW, waarin de verschillende opvoedingsmilieus -
gezin, school en kinderopvang - zich van elkaar onderscheiden en waarin zij een gezamen-
lijke opdracht hebben. Basisfuncties voor alle vormen van kinderopvang zijn volgens de
discussienota: "opvoeding, opvang, verzorging, spelen, ontwikkeling, gerichte ontwikkelings-
stimulering, ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders, opvoedingsondersteuning,
signalering, preventie, de draagkracht versterken van kinderen die kwetsbaar zijn op een van
de ontwikkelingsgebieden en ondersteuning van ouders van kwetsbare kinderen" (NIZW
1997: 9).
Er zal sprake moeten zijn van een gevarieerd voorzieningenaanbod met gedifferentieerde
middelen, afhankelijk van de pedagogische visie en de mogelijkheden van het centrum, de
doelgroep en de wensen van de gebruikers. Naast basisfuncties moeten er in bijzondere situ-
aties (bv. problematische opvoedingssituaties) of voor specifieke doelgroepen (bv. kinderen
met ontwikkelingsachterstand) ook plusfuncties kunnen worden vervuld. De kinderopvang
zou zich volgens de discussienota moeten ontwikkelen van een vervangend gezinsmilieu naar
een eigenstandig pedagogisch milieu (NIZW 1997). De discussie over de nota is inmiddels
afgerond. In het kader van het Landelijk project pedagogische vernieuwing in kindercentra
zijn er in vier gemeenten proefprojecten gestart.

Vastgesteld kan worden dat veel gemeenten de kinderopvang inmiddels beschouwen als
'vindplaats' van potentiële risicoleerlingen en als voorportaal voor de school. Werknemers in
de kinderopvang reageren overigens nogal terughoudend ten aanzien van de verschillende
opvoedingsdoelstellingen. Ook deskundigen waarschuwen voor al te overspannen verwach-
tingen. Peuterspeelzalen krijgen vanuit het beleid wel erg veel nieuwe taken toebedeeld. Zo
wordt van hen verwacht dat zij meewerken aan een 'doorlopende ontwikkeling' van jonge
kinderen, hetgeen inhoudt dat zij hun alvast een aantal schoolse vaardigheden, in het
bijzonder taal, bijbrengen. Daarnaast moeten ze ook werken aan een 'brede ontwikkeling' van
de kinderen; niet alleen aan vaardigheden op het cognitieve vlak moet aandacht worden
geschonken, maar ook aan sociale vaardigheden, aan opvoeding en gezondheid. Voorkomen
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moet worden dat de peuterspeelzaal gedomineerd gaat worden door de basisschool, zoals dat
eerder gebeurde met het kleuteronderwijs. Peuterspeelzalen zouden eerst in eigen kring maar
eens moeten nagaan wat hun missie eigenlijk is: een speelmogelijkheid voor kinderen, een
aanvullend opvoedingsmilieu voor ouders die zelf minder te bieden hebben, een voorportaal
voor de basisschool of een instelling voor de opvang van kinderen van werkende ouders
(Schoor 1997a).
Bovendien kan ook niet aan de meer principiële vraag voorbij worden gegaan waarom voor-
schoolse educatie wel zou slagen waar het formele onderwijs tot nu toe faalde (Van der Wolf
1997).
Tegenover sceptici, die betwijfelen of een voorschoolse aanpak uiteindelijk onderwijsachter-
standen zal verminderen, staan ook optimisten die er een belangrijke bijdrage van verwach-
ten, zij het dat er wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.

In Amsterdam-Zuidoost is onlangs de eerste voorschool van start gegaan. De voorschool is
een instrument in het kader van het zogenoemde preventieve integratiebeleid, zoals uiteen-
gezet in de nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden (Criem)
(BZK 1998a).
De voorschool maakt gebruik van de programma's Kaleidoscoop en Piramide en combineert
een speelvoorziening voor 2- en 3-jarige peuters, gedurende vier dagdelen per week, met een
aanbod voor de ouders. De voorziening richt zich in eerste instantie op kinderen en ouders uit
etnische-minderheidsgroepen, maar staat ook open voor kinderen van autochtone ouders die
zich in een vergelijkbare positie bevinden. De voorschool wordt zowel organisatorisch,
inhoudelijk als fysiek verbonden met de basisschool. Het is de bedoeling dat de voorschool en
de basisschool een gezamenlijke pedagogische regie voeren en dat de aanpak doorloopt tijdens
het basisonderwijs. 
Het aanbod voor ouders bestaat uit taalonderwijs voor hen die het Nederlands onvoldoende
beheersen en opvoedingsondersteuning. De deelname van ouders is vrijwillig. Ouders worden
al via voorlichtingsactiviteiten van het consultatiebureau voor zuigelingenzorg (GGD)
gestimuleerd om deel te nemen. Voor moeilijk bereikbare ouders worden zogenoemde buurt-
moeders (moeders uit de eigen etnische groep) ingezet. De eerste voorschool wordt in de
experimentele fase bekostigd uit middelen uit hoofde van het gemeentelijke achterstanden-
beleid en uit eigen middelen van de gemeente (BZK 1998b).

6.3.2 Deelname aan buitenschoolse voorzieningen tijdens het basisonderwijs

Zodra kinderen naar de basisschool gaan ontstaat er naast het gezin een tweede educatief
milieu. Een deel van de kinderen komt echter ook nog in aanraking met een derde
opvoedings- en ontwikkelingsmilieu: de buitenschoolse voorzieningen. In hoofdstuk 2 is een
schets gegeven van dit buitenschoolse educatieve milieu (Bronneman-Helmers 1997). Hier zal
nader worden ingegaan op de deelname aan de verschillende buitenschoolse voorzieningen.
Eerst komt de deelname aan enkele vrijetijdsvoorzieningen aan bod en daarna de deelname
aan de buitenschoolse kinderopvang. 

Vrijetijdsactiviteiten met een educatief karakter

Ouders beschouwen deelname aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten vaak als deel van de
opvoeding. In veel gezinnen worden kinderen uitdrukkelijk gestimuleerd om bijvoorbeeld aan
sport te gaan doen of een muziekinstrument te gaan bespelen. Die stimulans is echter niet in
alle opvoedingsmilieus even groot. Er kunnen ook financiële belemmeringen zijn vanwege de
kosten die gepaard gaan met een lidmaatschap van een voetbalvereniging of met lessen in
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paardrijden of toneel.

In hoeverre verschillen kinderen uit diverse gezinssituaties eigenlijk in hun deelname aan
buitenschoolse vrijetijdsvoorzieningen? Dat deelname aan clubs samenhangt met het
herkomstmilieu is al eerder aangetoond. Voor gezinnen met lage inkomens is de deelname
aan clubs vaak te duur. Een deel van hen koos in het verleden vaak voor soortgelijke
activiteiten in bijvoorbeeld een buurt- of clubhuis. Het gesubsidieerde club- en buurthuiswerk
biedt echter als gevolg van bezuinigingen veel minder mogelijkheden dan tien jaar geleden.
Vaak zijn er alleen middelen beschikbaar als het echt misgaat met een bepaalde groep; het
gaat daarbij dan meer om criminaliteitspreventie of hulpverlening voor probleemgroepen dan
om sociaal-culturele en educatieve activiteiten voor jongeren in het algemeen.2

Tabel 6.2 biedt een inzicht in verschillen in deelname aan sportieve activiteiten of
kunstzinnige vorming, in lidmaatschap van verenigingen en in deelname aan lessen. 

Uit tabel 6.2 blijkt dat er inderdaad nogal wat verschillen zijn. Weliswaar doen gemiddeld
negen van de tien kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar aan sport, maar in gezinnen met
laagopgeleide ouders wordt minder gesport dan in gezinnen met hoogopgeleide ouders, terwijl
kinderen van Turkse of Marokkaanse herkomst buitenschools het minst aan sport doen. Het
lidmaatschap van een sportvereniging is minder algemeen dan het sporten zelf: gemiddeld
sporten twee van de drie kinderen in verenigingsverband, maar bij kinderen uit Turkse of
Marokkaanse gezinnen ligt dat percentage veel lager (één op de drie). Kinderen van
Surinaamse en Antilliaanse herkomst wijken in hun buitenschoolse activiteiten minder af van
het gemiddelde Nederlandse kind. 
Bijna 70% van de kinderen is lid van één of andere vereniging (sport, muziek/zang, hobby,
jeugdvereniging en dergelijke);  jongens zijn vaker lid dan meisjes en verder zijn het opnieuw3

de eerdergenoemde achterstandsgroepen die vaker geen lid zijn. 
Iets meer dan 20% van de kinderen is ingeschreven bij een muziekschool, creativiteitscentrum
of balletschool of volgt lessen of cursussen in de sfeer van de kunstzinnige vorming. Gemid-
deld genomen zijn vooral meisjes op dit gebied actief en ook hier zijn het opleidingsniveau
van de ouders en de etnische achtergrond van het gezin weer de belangrijkste onderscheiden-
de gezinskenmerken.

Deelname aan buitenschoolse georganiseerde activiteiten wordt in hoge mate bepaald door
kenmerken van het gezin, niet alleen de met opleidingsniveau en culturele achtergrond
samenhangende opvoedingsstijl, maar ook de financiële mogelijkheden. 
Uit het in 1993 door het ITS verrichte onderzoek Leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in
Nederland blijkt overigens dat de sociaal-economische status van het gezin bij sommige clubs
en verenigingen minder uitmaakt dan bij andere (Peeters en Woldringh 1993). Bij een deel
van de activiteiten gaat het vooral om de culturele stijl van het gezin, bij andere meer om de
inkomenspositie. Kinderen uit lage sociale milieus bezoeken vaker een van overheidswege
gesubsidieerd jeugd-, club- of buurthuis. Door bezuinigingen zijn deze verhoudingsgewijs
goedkope mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding echter sterk verminderd. 
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Tabel 6.2 Deelname aan vrijetijds- en culturele activiteiten door kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar),
naar kenmerken van het gezin van herkomst en naar sekse (1), 1995

(n =) sportieve lidmaatschap culturele activiteiten
activiteiten verenigingen/ clubs

a
b c d e

opleidingsniveau ouders ** ** ** ** **
laag (lo, lbo, mavo) (542) 84 58 59 12 14
midden (mbo, havo,
vwo) (610) 93 68 72 23 24
hoog (hbo, wo) (353) 96 77 81 37 37

gezinssoort ** *
tweeoudergezin (1.380) 91 67 70 22 23
eenoudergezin (133) 82 63 61 19 20

etniciteit ouders ** ** ** ** **
Nederlands (1.257) 91 67 72 24 24
gemengd (115) 91 75 66 18 23
Turks/Marokkaans (38) 65 32 29 0 0
Surinaams/Antilliaans (41) 78 58 47 12 10
overig (52) 75 46 53 17 13

kerkelijkheid ** ** ** * *
niet-kerkelijk (605) 93 70 71 23 24
protestants (290) 88 60 67 23 23
katholiek (443) 92 73 78 24 24
overig (157) 77 43 44 13 13

sekse ** ** ** **
jongen (781) 91 70 73 12 14
meisje (732) 89 62 66 34 32

totaal (1.504) 90 66 69 22 23
a: aandeel dat één of meer sporten beoefent
b: aandeel dat minimaal één sport doet in verenigingsverband
c: aandeel dat lid is van een sportvereniging, zang- of muziekvereniging, hobbyvereniging, jeugdverlening of

clubhuis
d: aandeel dat ingeschreven staat bij een muziekschool, balletschool, toneelschool, creativiteitscentrum of iets

dergelijks
e: aandeel dat buiten een instelling deelgenomen heeft aan lessen of cursussen onder leiding van een leraar of

beroepskracht
(1)
 - De analyses werden verricht op individueel niveau, d.w.z: er is gekeken naar de participatie van individuele

kinderen. Aan elk individueel kind zijn de gezinskenmerken van zijn/haar gezin van herkomst 'geplakt. De
mogelijkheid bestaat aldus dat er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin betrokken zijn. 

- De aandelen in de tabel verwijzen naar het aandeel kinderen dat één of meer van de activiteiten uit de
desbetreffende categorie verricht. Een kind dat de afgelopen twaalf maanden niet aan culturele activiteiten
deelnam kreeg een score '0 ' op de variabele 'aandeel dat voor minimaal één culturele activiteit ingeschreven
is bij een instelling'; hetzelfde geldt voor een kind dat weliswaar deelnam aan culturele activiteiten doch niet
binnen een instelling.

- Significante verschillen zijn, kolomsgewijs per achtergrondkenmerk, aangegeven met **(= p < 0,01) en *(= p
< 0,05) (dus een ** naast het kopje 'opleidingsniveau gezin' wijst op een significant verschil tussen kinderen
uit gezinnen met het onderscheiden opleidingsniveau in de activiteitsdeelname in de desbetreffende kolom).

- 'Etniciteit' betreft het land van geboorte van beide ouders: Nederlands = beide ouders in Nederland geboren,
gemengd = één ouder in Nederland en de andere elders geboren, Turks/Marokkaans = beide ouders in
Turkije of Marokko geboren, Surinaams/Antilliaans = beide ouders in Suriname of op de Antillen geboren,
overig = beide ouders in een overig land geboren (zoals Zuid-Europa, Oost-Europa, overig Europa, overig
geïndustrialiseerd, voormalig Ned. Indië, Molukse eilanden of een ander land). 

Bron: SCP ( AVO'95) gewogen resultaten
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Kinderen uit de middenklasse en uit hogere sociale milieus hebben vaak een volgeboekte
buitenschoolse agenda. De sociaal geografe Lia Karsten spreekt in dit verband wel van een
'achterbankgeneratie'. Daarmee verwijst ze naar kinderen die voortdurend onder begeleiding
van hun eigen ouders of andere volwassenen naar allerlei clubs en georganiseerde activiteiten
worden gebracht. Het ontstaan van de achterbankgeneratie zou te maken hebben met de
beperkte vrije en veilige speelruimte die veel kinderen vandaag de dag hebben. Vooral de
steden zijn de afgelopen decennia door verkeersdrukte veel onveiliger geworden voor
kinderen (Oostveen 1996).

Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvangvoorzieningen voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 12
jaar zijn in hun aanbod sterk achtergebleven bij de voorschoolse, die in de periode 1990-1996
een enorme uitbreiding kenden. In april 1997 werd bekendgemaakt dat het kabinet-Kok I
extra middelen ter beschikking zal stellen voor de uitbreiding van de buitenschoolse opvang.
Doel van de extra buitenschoolse opvang "is primair het ondersteunen van de arbeidsmarkt-
participatie van ouders die werken c.q. zich voorbereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt".
Daarnaast kan de beoogde uitbreiding ook benut worden ten behoeve van andere doelstellin-
gen, zoals het onderwijsachterstandenbeleid (TK 1996/1997a). 
In het Regeerakkoord dat ten grondslag ligt aan het kabinet-Kok II zijn de beleidsintensive-
ringen nader gespecificeerd. De subsidies voor kinderopvang en naschoolse activiteiten zullen
geleidelijk aan structureel worden verhoogd; in 2002 zal er 265 miljoen gulden extra aan
worden uitgegeven (inclusief bouwimpuls). Ook in de fiscale sfeer zijn ten behoeve van
werknemers en werkgevers extra faciliteiten voorzien, oplopend tot 150 miljoen gulden in
2002 (Regeerakkoord 1998). Er komt een Wet basisvoorziening kinderopvang. Eén van de
uitgangspunten die bij de financiering zal worden gehanteerd is dat er "samenhang wordt
verzorgd met het bestrijden van het ontstaan van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van
0 tot 4 jaar en met de ontwikkeling van het preventief jeugdbeleid en de brede buurtschool
voor 4- tot 16-jarigen". 
Onder de officiële buitenschoolse opvang vallen volgens het kabinet:
- de volledige buitenschoolse opvang, voor en na schooltijd en in de vakanties;
- naschoolse opvang: na schooltijd en in de vakanties;
- voorschoolse opvang: in de ochtend voor schooltijd en in de vakanties;
- vakantieopvang: alleen in de schoolvakanties (TK 1996/1997a).
Met de in het Regeerakkoord voorziene extra middelen wordt een verdubbeling van de
opvangcapaciteit beoogd, waarbij het accent zal liggen op de opvang van schoolgaande
kinderen tot en met 12 jaar.

Buitenschoolse opvang wordt door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschouwd als vorm van kinderopvang
en niet als onderwijsvoorziening. Dat laatste is wel het geval bij de zogenoemde tussen-
schoolse opvang (het overblijven). Op de tussenschoolse opvang, waarvoor het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) de verantwoordelijkheid draagt, zal hier
verder niet worden ingegaan.4

Volgens het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 1995 maakte 17% van de gezinnen
met kinderen in de basisschoolleeftijd gebruik van één of andere vorm van buitenschoolse
opvang. Bij 10% van de gezinnen ging het om een individueel opvangarrangement (externe
oppas, gastouder, en oppas thuis); slechts 4% van de gezinnen met kinderen in de basis-
schoolleeftijd maakte gebruik van een georganiseerde buitenschoolse opvangmogelijkheid,
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hetzij in de eigen school, hetzij in een andere school. 3% maakte gebruik van een ander soort
opvang.

Onder eenoudergezinnen lag het gebruik iets hoger dan bij tweeoudergezinnen (respectieve-
lijk 21% en 16%). 
Uit nadere analyse blijkt dat vooral de arbeidsparticipatie van de moeder en de totale werk-
belasting van het gezin een rol spelen, gevolgd door het opleidingsniveau van de moeder (en
in mindere mate van de vader). Hoe hoger het opleidingsniveau van de moeder, hoe hoger de
arbeidsparticipatie en hoe groter het gebruik van buitenschoolse opvang. 

De voorgenomen uitbreiding van georganiseerde buitenschoolse opvangmogelijkheden zal
bestuurlijk gezien de systematiek van de Welzijnswet volgen: het beleid inzake de uitvoering
zal bij de gemeenten komen te liggen. Gemeenten zullen met de beschikbare middelen diverse
varianten van buitenschoolse opvang kunnen realiseren. De voorziening kan ondergebracht
worden in schoolgebouwen, in kinderopvangcentra, maar ook bij instellingen voor club- en
buurthuiswerk. Bij een eventuele vestiging in schoolgebouwen wordt wel als voorwaarde
gesteld dat rekening wordt gehouden met de behoefte van kinderen om na schooltijd in een
'vrijetijdsomgeving' te verkeren (TK 1996/1997a). 
Verwacht mag worden dat ook van de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang vooral
de hoogopgeleide gezinsmilieus zullen profiteren; het zijn immers naar verhouding vaker
hoogopgeleide vrouwen die gedurende meer dan enkele uren per week op de arbeidsmarkt
participeren.

De Commissie dagindeling, die in april 1998 advies uitbracht, pleit ervoor om de schoolope-
ningstijden los te koppelen van de lestijden. Schoolbesturen zouden volgens de commissie
verantwoordelijk moeten zijn voor het regelen van opvang vóór schooltijd (in de ochtend) en
tussen de lessen (overblijven). Zij bepalen zelf of daarvoor een voorziening in eigen beheer
wordt gerealiseerd of dat opvang in samenwerking met andere instellingen (kinderopvang en
buitenschoolse opvang) wordt geregeld of bij anderen wordt ingekocht. De opvang na school-
tijd zou verbeterd kunnen worden door een geïntegreerd aanbod aan opvang en recreatieve
voorzieningen op lokaal niveau tot stand te brengen. Gemeenten zouden bij het tot stand
brengen van die samenwerking, die vaak belemmerd wordt door verschillen in cultuur tussen
scholen en recreatieve voorzieningen, een belangrijke regierol moeten vervullen (Commissie
dagindeling 1998). Voor de uitvoering van voorstellen van de Commissie dagindeling zijn in
deze regeerperiode viermaal 15 miljoen gulden beschikbaar.

6.3.3 Deelname aan buitenschoolse voorzieningen tijdens het voortgezet onderwijs

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is meer dan alleen een verandering van
school. De onderwijsaanpak in het voortgezet onderwijs is een heel andere dan die in het
basisonderwijs. Kinderen komen in aanraking met veel docenten, die hen minder goed
kennen. Een school voor voortgezet onderwijs stelt, na een eerste gewenningsperiode in de
brugklas, ook veel meer eisen dan de basisschool. Het onderwijs is er veel meer leerstofgericht
dan leerlinggericht zoals op de basisschool, waar geen landelijke vastgestelde eindniveaus
(anders dan die van de Cito-eindtoets) gelden. Het eindexamen is het einddoel. Bij overhorin-
gen en proefwerken worden kinderen regelmatig geconfronteerd met succes en falen. Indien
ze niet aan de eisen voldoen, volgt zittenblijven of afstroom naar een lager schooltype.
De schooldagen in het voortgezet onderwijs zijn langer (32 uur per week tegenover 25 in het
laatste jaar van de basisschool). De effectieve lestijd is door lesuitval echter vaak korter dan de
officiële.
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Tijdens de eerste jaren van het voortgezet onderwijs begint ook de puberteit, met alle gevolgen
van dien (spanningen met ouders en docenten, verandering van uiterlijk, ongelukkig voelen,
verliefdheden en dergelijke).

Deelname aan vrijetijdsvoorzieningen

De vrijetijdsactiviteiten buiten de school stoppen uiteraard niet bij de overgang van basis-
naar voortgezet onderwijs. Naarmate kinderen ouder worden, kan wel de aard van de
activiteiten veranderen. 

Tabel 6.3 biedt een overzicht van de deelname aan buitenschoolse activiteiten bij jongeren van
13 tot 16 jaar.

De deelnamepercentages zijn vergelijkbaar met die in tabel 6.2, waar de buitenschoolse
participatie van kinderen van 4 tot en met 12 jaar werd weergegeven. Ook de ongelijkheid in
deelname verloopt langs dezelfde scheidslijnen. Kennelijk gaan kinderen op de middelbare
school in hun vrije tijd niet opeens heel andere dingen doen. Het opleidingsniveau van de
ouders is ook hier de belangrijkste factor voor het al dan niet deelnemen aan buitenschoolse
activiteiten met een educatief karakter. De verschillen in participatie tussen kinderen uit
eenouder- en tweeoudergezinnen zijn in deze fase iets groter. Kennelijk verandert er bij de
overgang naar het voortgezet onderwijs weinig in de deelname aan buitenschoolse
activiteiten.
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Tabel 6.3 Deelname aan vrijetijds- en culturele activiteiten van jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar (exclusief
mbo-leerlingen), naar kenmerken van het gezin van herkomst en naar sekse (1), 1995

(n =)sportieve activiteiten lidmaatschapculturele activiteiten

a b c d e
verenigingen/ clubs

opleidingsniveau ouders ** ** ** ** **
laag (lo, lbo, mavo) (285) 81 57 62 13 16
midden (mbo, havo,
vwo) (257) 90 70 73 17 22
hoog (hbo, wo) (163) 95 77 83 36 44

gezinssoort ** ** ** *
tweeoudergezin (643) 89 69 73 20 26
eenoudergezin (65) 75 43 50 15 14

etniciteit ouders ** ** ** ** *
Nederlands (604) 89 68 74 21 26
gemengd (44) 88 72 74 28 33
Turks/Marokkaans (16) 70 37 65 0 9
Surinaams/Antilliaan
s (20) 78 51 41 0 0
overig (22) 58 33 30 9 19

kerkelijkheid **
niet-kerkelijk (297) 86 74 73 21 27
protestants (137) 89 57 70 19 27
katholiek (214) 90 68 72 21 22
overig (53) 81 47 64 8 15

sekse ** **
jongen (370) 86 70 74 12 18
meisje (337) 89 63 68 28 32

totaal (708) 88 66 71 20 25
a: aandeel dat één of meer sporten beoefent
b: aandeel dat minimaal één sport doet in verenigingsverband
c: aandeel dat lid is van een sportvereniging, zang- of muziekvereniging, hobbyvereniging, jeugdverlening of

clubhuis
d: aandeel dat ingeschreven staat bij een muziekschool, balletschool, toneelschool, creativiteitscentrum of iets

dergelijks
e: aandeel dat buiten een instelling deelgenomen heeft aan lessen of cursussen onder leiding van een leraar of

beroepskracht
(1)
- De analyses werden verricht op individueel niveau, d.w.z: er is gekeken naar de participatie van individuele

kinderen. Aan elk individueel kind zijn de gezinskenmerken van zijn/haar gezin van herkomst 'geplakt. De
mogelijkheid bestaat aldus dat er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin betrokken zijn. 

- De aandelen in de tabel verwijzen naar het aandeel kinderen dat één of meer van de activiteiten uit de
desbetreffende categorie verricht. Een kind dat de afgelopen twaalf maanden niet aan culturele activiteiten
deelnam kreeg een score '0 ' op de variabele 'aandeel dat voor minimaal één culturele activiteit ingeschreven
is bij een instelling'; hetzelfde geldt voor een kind dat weliswaar deelnam aan culturele activiteiten doch niet
binnen een instelling.

- Significante verschillen zijn, kolomsgewijs per achtergrondkenmerk, aangegeven met **(p < of = 0,01) en *(p
< of =0,05) (dus een ** naast het kopje 'opleidingsniveau gezin' wijst op een significant verschil tussen
kinderen uit gezinnen met het onderscheiden opleidingsniveau in de activiteitsdeelname in de desbetreffende
kolom).

- 'Etniciteit' betreft het land van geboorte van beide ouders: Nederlands = beide ouders in Nederland geboren,
gemengd = één ouder in Nederland en de andere elders geboren, Turks/Marokkaans = beide ouders in
Turkije of Marokko geboren, Surinaams/Antilliaans = beide ouders in Suriname of op de Antillen geboren,
overig = beide ouders in een overig land geboren (zoals: Zuid-Europa, Oost-Europa, overig Europa, overig
geïndustrialiseerd, voormalig Ned. Indië, Molukse eilanden of een ander land). 

Bron: SCP ( AVO'95) gewogen resultaten
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Buitenschoolse kinderopvang

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan zijn er geen officiële georganiseerde
buitenschoolse opvangvoorzieningen. Toch bestaat er ook voor leerlingen in de eerste
leerjaren van het voortgezet onderwijs vaak nog wel enige behoefte aan opvang na schooltijd. 

Uit het Scholierenonderzoek 1996 kan worden afgeleid dat de 12-15-jarige scholieren naar
eigen zeggen na schooltijd in 90% van de gevallen gewoon naar huis gaan. Van de overigen
gaat 5% naar een vriend of vriendin, 1% naar sport, en slechts 0,3% naar een vorm van
buitenschoolse opvang. De overige 4% vermaakt zich in de buurt of elders. Vwo-leerlingen
gaan het vaakst direct naar huis (95%), mavo-scholieren doen dat het minst (86%).
Voor 13% van de scholieren van 12-15 jaar geldt dat er na schooltijd niemand thuis is. In de
overige gevallen is de moeder (70%) of de vader (3%) thuis, zijn beide ouders (8%) of alleen
broers of zussen (6%) aanwezig of is er iemand anders (2%) thuis. Brugklassers komen na
school het minst in een leeg huis (10%), havo-leerlingen het meest (16%). 

Volgens krantenberichten maken lokale overheden en ouders zich ernstige zorgen over het
toenemende aantal kinderen dat na school op straat zwerft of alleen thuiszit. In de Volkskrant
verscheen in november 1996 bijvoorbeeld een artikelenserie met koppen als 'Tiener vindt
thuis alleen theepot', 'Puber heeft steun ouders nodig' en 'Kinderen puffen lekker uit op
vrijetijdsclub' (de Volkskrant op resp. 14, 15 en 16 november 1996). De algemene strekking
van die artikelen was dat de opvangbehoefte niet ophoudt op het moment dat kinderen naar
het voortgezet onderwijs gaan. 
Die zorgen worden inmiddels door de overheid erkend. In de jaren 1999-2003 zal een aantal
projecten Tieneropvang plaatsvinden, om ervaring op te doen met de opvang van jongeren
van 12 tot 16 jaar. Gemeenten hebben hiervoor inmiddels projectvoorstellen ingediend. Een
deel daarvan (67 projecten) wordt de komende jaren door het ministerie van VWS gesubsidi-
eerd. Tieners moeten tijdens de buitenschoolse opvang de mogelijkheid krijgen om zelfstandig
huiswerk te maken. Daarnaast moeten ze gebruik kunnen maken van een activiteitenaanbod.
Het is de bedoeling dat ouders en jongeren betrokken worden bij de invulling van het aanbod.
Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, waarvan de hoogte door de gemeente
wordt bepaald. 

Huiswerkvoorzieningen

Huiswerk is een onderwerp dat bij beschouwingen over de verdeling van verantwoordelijkheid
tussen school en gezin maar betrekkelijk weinig aan de orde komt. Scholen en gezinnen
vinden huiswerk in het voortgezet onderwijs kennelijk zo vanzelfsprekend dat de wederzijdse
verantwoordelijkheden op dit punt nauwelijks meer ter discussie worden gesteld. 
Hoogbergen verklaarde deze vanzelfsprekendheid van het huiswerk enige jaren geleden uit
het arbeidsethos en meer in het bijzonder uit de door leraren en ouders gewenste discipline-
ring van jongvolwassenen. Het is volgens hem een uitvloeisel van de zedelijkheidsoffensieven
die voor en na de Tweede Wereldoorlog binnen de diverse geestelijke en politieke stromingen
zijn ondernomen, waarbij werk en ook huiswerk in het teken stonden van de strijd tegen
vandalisme, leegloop, straatschenderij, van met name de gewone man (Hoogbergen 1994). De
met enige regelmaat terugkerende discussies over nut en nadeel van huiswerk hangen volgens
hem samen met het verloop van de conjunctuur. In tijden van recessie lijkt huiswerk vrijwel
onomstreden en worden door leraren de teugels nog eens extra aangehaald. In tijden van
welvaart en hoogconjunctuur is er meer aandacht voor de pedagogische gevolgen, voor de
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problemen die kinderen en pubers ermee hebben. 
In discussies over nut en nadeel gaat het vooral om de vraag naar de effectiviteit van huis-
werk. De verantwoordelijkheid van de school voor het huiswerk wordt veel minder aan de
orde gesteld. Is dat wel het geval, dan wordt al snel gewezen op vragen rond de taak en
rechtspositie van de leraar. Scholen verwijzen onmiddellijk, en niet ten onrechte, naar de
organisatorische en financiële implicaties. Huiswerk vormt voor alle scholen een onopgelost
probleem, maar tegelijkertijd ook een prima alibi voor onvoldoende resultaten (Hoogbergen
1994).
Sommige scholen voeren een huiswerkbeleid, in de zin dat ze in het eerste leerjaar het
huiswerk grotendeels in de lessen integreren. Andere scholen bieden voor leerlingen uit de
lagere leerjaren gelegenheid tot huiswerkbegeleiding na schooltijd. De uitvoering wordt
meestal aan derden uitbesteed. Voor ouders brengen dergelijke naschoolse huiswerkvoor-
zieningen extra kosten met zich mee. 

In veel steden zijn er particuliere huiswerk- of studiebegeleidingsinstituten, waar leerlingen
uit verschillende scholen bij hun huiswerk kunnen worden begeleid. Ook bijles, remedial
teaching of examentraining behoren tot het aanbod. De Landelijke Vereniging van Studie-
begeleidings Instituten (LVSI) bundelt momenteel circa dertig erkende instituten. Begeleiding
via zo'n instituut kost afhankelijk van aanbod en plaats (en soms van inkomen) gemiddeld
tussen de 200 en 600 gulden per maand. Dergelijke instellingen zijn dan ook alleen bereik-
baar voor kinderen van draagkrachtige ouders. 

Huiswerk wordt vaak verdedigd met het argument dat het leerlingen leert om zelfstandig te
leren. In het zogenoemde studiehuis, dat is voorzien voor de tweede fase van het havo/vwo,
zou huiswerk vanuit die optiek veel minder nodig zijn, omdat het studiehuis juist bedoeld is
om leerlingen op school zelfstandig te 'leren leren'. Het huiswerk zal echter ook bij het studie-
huis vermoedelijk niet verdwijnen, al was het alleen maar omdat de beschikbare instructie- en
studietijd op school niet voldoende zullen zijn om de voor het eindexamen noodzakelijke
kennis en vaardigheden te verwerven. Sceptici ten aanzien van de idee van het studiehuis
verwachten een toeloop naar de particuliere huiswerkinstituten (Snel 1997). Sommige institu-
ten zijn inmiddels gestart met een aparte tweedefasebegeleiding. 

De laatste tijd wordt het huiswerk steeds vaker gesignaleerd als activiteit waartoe buiten-
schoolse opvang gelegenheid zou moeten bieden. In het algemeen wordt echter bij het organi-
seren van buitenschoolse activiteiten in de eerste plaats gestreefd naar een ontspannende
tijdsbesteding voor jongeren buiten schooltijd en is er minder aandacht voor het prestatie-
verhogende effect van goede huiswerkvoorzieningen. Mogelijk leveren de nieuwe projecten
Tieneropvang voorbeelden op van programma's en organisatievormen waarin huiswerk en
vrijetijdsbesteding beide tot hun recht komen. 

6.4 Functieverbreding van scholen

Sinds het begin van de jaren negentig worden voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen
weer nadrukkelijker betrokken bij de bestrijding van onderwijsachterstanden. In het begin van
dit hoofdstuk werden de belangrijkste overwegingen hiervoor al genoemd. Hierna zal een
aantal vormen van functieverbreding de revue passeren. 

6.4.1 De verlengde schooldag

In 1991 kwam de toenmalige minister van WVC, d'Ancona, met een nieuw initiatief. In de
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vier grote steden zouden projecten met een verlengde schooldag gestart worden.
De belangrijkste achterliggende idee was dat veel schoolproblemen en -achterstanden zouden
zijn toe te schrijven aan verschillen in buitenschoolse ervaringen tussen kinderen met een
verschillende sociale en culturele achtergrond. Kinderen van laagopgeleide ouders worden
veel minder geconfronteerd met informele leerprocessen en zijn dus eenzijdig aangewezen op
de formele instructie van de school. 
Een tweede overweging was dat de samenleving zich zo snel ontwikkelt dat kinderen binnen
de reguliere schooltijd onvoldoende kunnen worden toegerust voor de toenemende eisen op
diverse terreinen van het maatschappelijk leven. Door het culturele aanbod uit te besteden aan
instellingen buiten de school zou de school meer onderwijstijd krijgen voor de overdracht van
basisvaardigheden, hetgeen vooral gunstig zou kunnen zijn voor de leerprestaties van alloch-
tone kinderen.

De experimenten met de verlengde schooldag gingen in 1992 van start. Er namen 29 basis-
scholen en een school voor voortgezet onderwijs aan deel; al deze scholen waren gesitueerd in
zogenoemde onderwijsvoorrangsgebieden in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht. 
Buitenschoolse instellingen verzorgden het aanbod voor de verlengde schooldag. Leerlingen
kregen enkele dagen per week na de normale schooltijd activiteiten aangeboden op één of
meer van de volgende terreinen: kunstzinnige vorming, sport en spel, wetenschap en tech-
niek, natuur en milieu. Deelname was op enkele scholen verplicht, maar meestal facultatief.
Onder de noemer 'verlengde schooldag' werden heel verschillende programma's aangeboden.
De doelstellingen en aanpak verschilden niet alleen per stad, maar ook per school. Zo lag in
Amsterdam de nadruk wat meer op de onderwijskundige en wat minder op de sociaal-cultu-
rele invalshoek. Gemeenschappelijk bij alle experimenten was een verlenging van de
schooltijd.
Uit diverse evaluaties blijkt dat kinderen in het algemeen met veel enthousiasme meedoen. De
veronderstelde betere schoolprestaties konden na afloop van het experiment niet worden
vastgesteld; wel werden een toename van het zelfvertrouwen bij kinderen en betere sociale
omgangsvormen gesignaleerd. Kinderen komen door de verlengde schooldag bovendien in
aanraking met activiteiten waar ze normaal niet mee in aanraking komen (Van der Wolf
1996; Van Erp et al. 1997).
Het experiment Verlengde schooldag in het basisonderwijs is medio 1996 beëindigd. In een
aantal steden worden de activiteiten onder een andere noemer voortgezet.

Ook in andere steden, zoals in Arnhem, werden initiatieven met een verlengde schooldag
gestart, zij het zonder rijksmiddelen. De activiteiten in Arnhem worden vanuit de school zelf
gecoördineerd. Naast externe krachten worden studenten van de pabo ingeschakeld, die
daarvoor studiepunten kunnen krijgen. De deelname van leerlingen is niet verplicht, maar ook
niet vrijblijvend: er zijn dezelfde verzuimregels als bij de gewone lessen. Het aantal
activiteiten is beperkt: het gaat om twee periodes van twaalf lessen per jaar (twee uur per
week) (Weeber 1997a).

Volgens het Onderwijsverslag over het jaar 1998 van de onderwijsinspectie hadden in dat
jaar circa 350 van de in totaal bijna 7.100 basisscholen (d.w.z. 5%) activiteiten in het kader
van de verlengde schooldag (Inspectie 1999). 

In 1997 is op zeven locaties een landelijk experiment Verlengde schooldag voortgezet onder-
wijs van start gegaan. Ging het bij de verlengde schooldag in het basisonderwijs vooral om
het verminderen van onderwijsachterstanden, bij het experiment in het voortgezet onderwijs
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is het doel het ontwikkelen van programma's "die gericht zijn op sociale binding en sociale
competenties". Bij 'sociale binding' gaat het om het voorkómen van uitval van leerlingen uit
het voortgezet onderwijs door het vergroten van hun participatie in de eigen leefomgeving van
school en vrije tijd en, in samenhang daarmee, ook om het vergroten van de betrokkenheid
van ouders bij dit participatieproces. Bij 'sociale competenties' gaat het om het ontwikkelen
van sociale competenties die nodig zijn voor geslaagde participatie in de samenleving (met
name het leren omgaan met verschillen in afkomst, sekse, leeftijd, cultuur, taal en talenten).
Het experiment richt zich op een brede groep leerlingen (niet uitsluitend risicoleerlingen) in
het eerste en tweede leerjaar van het vbo en mavo (Braakman 1998). 
Uit de evaluatie van het eerste jaar komen nogal wat organisatorische problemen naar voren,
bijvoorbeeld problemen met de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de coördina-
toren en andere betrokkenen, het moeilijk kunnen vinden van begeleiders, het geringe
draagvlak onder docenten en de lesuitval waardoor leerlingen vaak lang moesten wachten
voordat ze aan de activiteiten konden deelnemen. Er worden vooral activiteiten in de sfeer van
sport en cultuur aangeboden. Er is bovendien nog weinig overeenstemming over de invulling
van doelstellingen als sociale competentie en sociale binding, terwijl er ook verschil van
inzicht is over de invulling van het begrip 'buitenschoolse leervormen', met name over de
relatie met hetgeen er binnen de school wordt geleerd. Doordat de doelstellingen nauwelijks
zijn geconcretiseerd, vallen effecten moeilijk te meten (Braakman 1998).

6.4.2 Brede scholen, vensterscholen, forumscholen en kantoorurenscholen

Van een verlenging van schooltijd is eveneens sprake bij de zogenoemde brede school in
Rotterdam. De brede school ging in 1996 officieel van start. In dat jaar waren er in Rotterdam
ongeveer 50 brede scholen, zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs. 
De hoofddoelstelling is het bevorderen van maatschappelijke zelfstandigheid van kinderen en
jongeren in achterstandssituaties. Het is de bedoeling dat scholen door het bouwen van
bruggen tussen school, thuis en vrije tijd ontwikkelingsachterstanden kunnen voorkomen of
verminderen. Daarvoor hebben scholen bondgenoten buiten de school nodig - niet alleen de
ouders maar ook allerlei buitenschoolse instellingen. 
Voor het basisonderwijs worden vijf aandachtsgebieden onderscheiden: affectief en effectief
schoolklimaat, zorgverbreding, ouders, naschoolse vrijetijdsbesteding en schoolomgeving.

De brede school is in belangrijke mate een initiatief vanuit de schoolpraktijk. Scholen worden
via hun leerlingen met zoveel problemen geconfronteerd dat zij zich min of meer gedwongen
voelen om hun zorgaanbod voor leerlingen uit te breiden met meer veiligheid op school, hulp
voor leerlingen met problemen thuis, verzorging van maaltijden, opvoedingsondersteuning
voor ouders, opvang voor en na schooltijd. De aanpak is overigens niet nieuw, maar bouwt
voort op de resultaten van eerdere vernieuwings- en stimuleringsprojecten, zoals het project
Onderwijs en sociaal milieu. De brede school kan ook worden gezien als een doorstart van de
verlengde schooldag. In Rotterdam is de brede-schoolaanpak ingebed in het lokale integrale
jeugdbeleid. De brede school moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van leerprestaties. 

Uit onderzoek van het Risbo blijkt dat de brede school vele verschijningsvormen kent,
afhankelijk van de leerlingenpopulatie, van de ouders en van de buurt waarin de school staat.
Op de ene school worden buitenschoolse instellingen echt als bondgenoten gezien met een
eigen inbreng, elders wordt verwacht dat de buitenschoolse inbreng zich voegt naar de cultuur
van de school. Er wordt vaker gekozen voor sport- en spelactiviteiten als invulling van de
naschoolse vrijetijdsactiviteiten dan voor kunstzinnige vorming. De verschillende etnische
groepen nemen in dezelfde mate deel. 
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De sfeer op school en het schoolklimaat in het algemeen zijn belangrijke aandachtspunten op
brede scholen. Bijna alle scholen doen mee aan het schooladoptieplan van de politie. Ook
wordt er veel energie gestopt in goede contacten met de ouders, (cursussen, themabijeen-
komsten, informatie, buurtmoeders) (Van Eerde en Wouters 1997). 

De brede school gaat verder dan de experimenten Verlengde schooldag. Het gaat niet alleen
om het bieden van naschoolse activiteiten, het concept moet in het hele reguliere onderwijs
doorwerken. Bovendien is de betrokkenheid van buitenschoolse instellingen breder dan bij de
experimenten Verlengde schooldag. Zo figureren in de brede-schoolbenadering ook de politie,
de jeugdhulpverlening en het schoolmaatschappelijk werk. Er is veel aandacht voor verbete-
ring van de voorwaarden of condities om te leren: een veilig schoolklimaat zonder agressie,
geweld en vandalisme, aandacht van ouders voor het wel en wee op school, hulp bij persoon-
lijke problemen, ontbijt, en dergelijke.

Een met de brede school vergelijkbaar concept wordt in Groningen gehanteerd. Daar is de
idee ontwikkeld van een vensterschool. Dat begrip staat voor een brede samenwerking van
instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, cultuur en sport in achterstandswijken.
Ook hier werd naar aanleiding van teleurstellende resultaten van het onderwijsvoorrangs-
beleid geconstateerd dat het onderwijs alleen niet in staat is achterstanden weg te werken. In
maart 1995 presenteerde het college van B&W de nota De Groninger Vensterscholen. Er is
gekozen voor een integrale aanpak bij de bestrijding van onderwijsachterstanden (in plaats
van de bestaande verkokering). Kenmerkend voor de Vensterschool zijn behalve de integrale
aanpak, de buitenschoolse activiteiten in een verlengde schooldag en de ouderparticipatie
(ondersteuning van ouders bij opvoeding en onderwijs). 
Door de gemeente zijn vier locaties aangewezen, waarvoor geldt dat er sprake is van een
achterstandswijk, van draagvlak en van de mogelijkheid tot nieuwbouw. Het is de bedoeling
dat er in nieuwe gebouwen naast het onderwijs ook andere voorzieningen die aan de vorming
van de jeugd bijdragen een plaats krijgen. De eerste vensterschool is inmiddels geopend.
De vensterschool richt zich op 0-4-jarigen. De openstellingstijden van de Vensterschool
zullen ruimer zijn dan die van de gewone basisschool. De Vensterschool zal een multifunctio-
neel gebouw zijn voor de hele wijk, waarin naast het onderwijs buitenschoolse opvang kan
plaatsvinden, 's avonds lessen worden gegeven aan ouders of aan sport kan worden gedaan.
Verwacht wordt dat een dergelijke geïntegreerde instelling kan bijdragen aan de sociale
cohesie binnen de wijk (Weeber 1997b). 
Het belangrijkste verschil met het brede-schoolconcept van Rotterdam ligt in de ruimtelijke
integratie van de voorzieningen en functies die voor kinderen en jongeren van belang zijn. 

In Utrecht vindt functieverbreding plaats onder de noemer forumschool. De functiebreedte is
er bescheidener dan in Rotterdam. Er wordt samengewerkt met de kinderopvang, de sport en
de cultuur; ook de informatie en communicatie technologie vormt een belangrijk element. De
eerste forumschool zal gevestigd worden in een nieuwbouwwijk (de Vinex-locatie Leidsche
Rijn). Er wordt duidelijk ingespeeld op de mogelijkheden die het nieuwe lokale onderwijs-
huisvestingsbeleid biedt. Bij het onder één dak brengen van de verschillende voorzieningen
zijn er echter tal van problemen te overwinnen die verband houden met de verkokering tussen
diverse gemeentelijke diensten en voorzieningen: schotten tussen geldstromen, uiteenlopende
regels met betrekking tot de huisvesting en exploitatie van voorzieningen, status- en inko-
mensverschillen tussen medewerkers uit diverse sectoren (bv. peuterleidsters en leerkrachten
basisonderwijs) of uiteenlopende kwaliteitsnormen, bijvoorbeeld voor les- en speellokalen
(Van Leijenhorst 1998). 
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Ook in Den Bosch wordt gedacht aan bundeling van activiteiten op één locatie, waarbij
overigens iedere deelnemende instelling haar eigen verantwoordelijkheid behoudt (Kuijpers
1997).

Een geheel andere overweging voor functieverbreding van de school is terug te vinden bij de
zogenoemde kantoorurenschool in Haarlem. Bij de kantoorurenschool gaat het niet om
achterstandsbestrijding, maar om het bieden van kinderopvang vóór en na schooltijd. De
school, gevestigd in de nabijheid van het station, heeft een openstellingstijd van half acht tot
zes uur. Er wordt duidelijk in een behoefte voorzien, want na de start van de buitenschoolse
activiteiten ging het leerlingenaantal van de school sterk omhoog. Er wordt geen subsidie
verstrekt; ouders betalen zelf voor de opvang, die ook voor incidenteel gebruik en voor
kinderen uit de buurt openstaat.

Het idee van een brede school kan inmiddels op ruime politieke steun rekenen. Dat blijkt niet
alleen uit de in 1998 gepubliceerde verkiezingsprogramma's van de grootste politieke partijen,
maar ook uit het Regeerakkoord. Het is een aantrekkelijk concept, dat een oplossing lijkt te
bieden voor heel veel problemen; een idee waar je bovendien niet tegen kunt zijn en dat
tegelijkertijd zo vaag is dat iedereen er een eigen invulling aan kan geven. Kloprogge en
Braakman (1998) signaleerden de volgende functies en invullingen van de brede school: 
-  vergroting van onderwijskansen van kinderen uit achterstandsgroepen; 
-  verbreding van het aanbod van de school met culturele en sportieve activiteiten;
-  versterking van de sociale binding en vergroten van sociale vaardigheden;
-  het verbreden van de zorg- en buurtfunctie van de school;
-  de brede school als voor- en naschoolse opvang;
-  de brede school als multifunctioneel gebouw; 
-  de brede school als neerslag van ontkokerd intersectoraal beleid.
In landelijke gebieden vervult de brede school ook een functie bij het verbeteren van de
leefbaarheid. Voorzieningen die in de loop der jaren uit het dorp verdwenen zijn, zoals de
bibliotheek, kunnen via de brede-schoolbenadering gedeeltelijk weer worden teruggehaald.

In het Regeerakkoord dat aan de basis ligt van het kabinet-Kok II komt de brede school op een
tweetal plaatsen aan de orde:

"De brede buurtschool of vensterschool (die maatschappelijke functies integreert zonder
extra belasting voor het onderwijzend personeel) kan als vangnet voor kinderen in
achterstandssituaties een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in een wijk.
Het concept verdient daarom ondersteuning. Waar dat dienstig is aan de verdere ontwik-
keling van dit concept zal van rijkszijde een bijdrage worden geleverd door belemme-
ringen, bijvoorbeeld als gevolg van verkokering, weg te nemen" (Regeerakkoord 1998).

Eerder is al aangegeven dat er in het Regeerakkoord ook een relatie wordt gelegd met de extra
middelen die beschikbaar komen voor kinderopvang en naschoolse activiteiten.

Voor functieverbreding van scholen zelf komen geen extra middelen beschikbaar. Verbreding
zal moeten plaatsvinden vanuit bestaande budgetten voor buitenschoolse instellingen, vanuit
middelen die gemeenten ontvangen in het kader van het gemeentelijke onderwijsachter-
standenbeleid of het grotestedenbeleid en vanuit de extra middelen die in deze kabinetsperi-
ode voor kinderopvang en naschoolse activiteiten beschikbaar komen. Ook de aanbevelingen
van de Commissie dagindeling zullen via een tijdelijke stimuleringsmaatregel nader worden
uitgewerkt in de vorm van experimenten, ervaringsuitwisseling en informatievoorziening.
Ook in dat kader is een verruiming van schoolopeningstijden van belang.
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De trend naar verbreding van functies van scholen doet zich tot op heden vooral in het basis-
onderwijs voor. De brede-schoolbenadering in Rotterdam strekt zich wel uit tot het voortgezet
onderwijs, zij het dat het aantal betrokken scholen vooralsnog gering is (elf scholen voor
voortgezet onderwijs). De aanpak richt zich met name op scholen met voorbereidend beroeps-
onderwijs, maar ook op het mavo en het voortgezet speciaal onderwijs. 

Naast de aandachtsgebieden die ook voor het basisonderwijs gelden, worden voor het voort-
gezet onderwijs nog de volgende thema's onderscheiden: vrijetijdsbesteding, sociale vaardig-
heden, oriëntatie op de samenleving, informatieverwerving, jongerenparticipatie, ouders,
sociale omgeving, begeleiding van schoolverlaters, sociale preventie en schoolklimaat (Van
Eerde en Wouters 1997).

Veel scholen waren overigens al voor de start van het project met allerlei activiteiten bezig.
De nadruk ligt in het algemeen op het vergroten van de sociale vaardigheden van leerlingen.
Op dat punt worden er positieve resultaten gemeld. Ook het schoolklimaat lijkt te verbeteren.
Bovendien zijn leerlingen enthousiast over de vrijetijdsactiviteiten. 
Voor sommige scholen voor voortgezet onderwijs geldt dat het draagvlak onder docenten
beperkt is. Zij stellen vragen over de verantwoordelijkheidsverdeling, willen niet extra belast
worden en al te veel opvoedingstaken op zich nemen (Van Eerde en Wouters 1997). 
De terughoudendheid onder docenten in het voortgezet onderwijs hangt waarschijnlijk samen
met hun taakopvatting die, vergeleken met het basisonderwijs, veel minder op opvoeding en
meer op kennisoverdracht gericht is.

Ook in andere steden zijn scholen voor voortgezet onderwijs met functieverbreding bezig. 
Zo organiseert een school voor voortgezet onderwijs in Den Haag al voor het vijfde jaar
tijdens de zomervakantie een zomerschool voor allochtone leerlingen om versneld de
Nederlandse taal te leren of om achterstanden in te halen.

6.4.3 Schoolinternaten

Kostscholen en internaten zijn in Nederland de laatste decennia in onbruik geraakt. Inter-
naatsopvang heeft een negatieve klank gekregen en wordt heden ten dage vooral geassocieerd
met instellingen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (speciaal onderwijs) of met tehuizen
voor ontspoorde jongeren (justitie). 
Tot in de jaren vijftig en zestig was het echter met name in rooms-katholieke kring heel
gebruikelijk om de kinderen naar kostschool te sturen. In die kostscholen werd in het
algemeen veel tijd ingeruimd voor huiswerk, deels omdat er tegenover het hoge inschrijf- en
kostgeld natuurlijk een opbrengst moest staan in de vorm van schoolsucces, deels omdat de
tijd van de jongeren ook moest worden gevuld. Het huiswerk in internaten was vaak geïnte-
greerd in de totale schooldag: lestijd en studietijd wisselden elkaar af. 

In 1996 raakte het fenomeen schoolinternaat plotseling opnieuw in de belangstelling, nu als
middel om allochtone jongens voor voortijdige schooluitval te behoeden en op het rechte pad
te houden. 
Al in 1989 is er in Rotterdam op initiatief van enkele Turkse ouders een apart internaat voor
Turkse jongens opgericht. De ruim vijftig jongens die in het centrum verblijven bezoeken
reguliere scholen in Rotterdam. Zij worden in het internaat intensief begeleid bij hun huis-
werk - iets waartoe hun ouders in het algemeen niet in staat zijn - en bovendien van de straat
gehouden, waardoor het risico om op het slechte pad te geraken sterk afneemt. In het weekend
wordt aan sport gedaan. Het is de bedoeling dat jongens na twee jaar zo zelfstandig zijn dat ze
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verder vanuit hun ouderlijk huis de school zonder problemen kunnen afmaken. De school
werkt met vrijwilligers, afkomstig van de lerarenopleidingen, en wordt volledig bekostigd
door de ouders zelf (Westbroek 1996). 
Nadat het Rotterdamse internaat enige bekendheid had verworven zijn in diverse andere
steden internaten voor Turkse jongeren geopend, vaak op initiatief van jongerenverenigingen
binnen de moskeeën. 
In oktober 1996 werd bij de behandeling van de onderwijsbegroting 1997 vanuit de Tweede
Kamer aandacht gevraagd voor dit initiatief en meer in het algemeen voor de mogelijkheid
van internaatsopvang of intensieve naschoolse opvang van allochtone jongeren. De toenma-
lige staatssecretaris, Netelenbos, zag hier echter geen taak voor de rijksoverheid. 
Rotterdam gaf in 1997 als enige gemeente, en bij wijze van experiment, ruim anderhalve ton
subsidie aan het internaat. Aan die subsidie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo
moeten er vanwege de gemeente enkele kansarme jongens worden geplaatst. 
De terughoudendheid ten aanzien van internaatsopvang wordt deels gevoed door zorg over
mogelijke bindingen met of ideologische beïnvloeding door bepaalde religieuze of politieke
groeperingen.
Naarmate de problemen met allochtone jongeren toenemen lijkt er op landelijk niveau echter
steeds meer steun te komen voor subsidiëring van internaatsopvang voor allochtone jongeren. 

6.4.4 Enkele voorlopige bevindingen met betrekking tot het beleidsproces rond
functieverbreding

Er worden de laatste tijd op lokaal niveau talrijke initiatieven ontwikkeld en activiteiten
ontplooid om scholen en voor- en buitenschoolse voorzieningen meer te laten samenwerken.
Dat gebeurt vanuit heel uiteenlopende doelstellingen en invalshoeken, te weten vermindering
van onderwijsachterstanden, vermindering van achterstanden in deelname aan sport en
cultuur, verbetering van sociale vaardigheden en sociaal gedrag van leerlingen, vermindering
van geweld op straat en binnen de school, preventie van jeugdcriminaliteit, bevordering van
sociale cohesie in de buurt, vergroting van betrokkenheid van ouders bij de school en het
onderwijs, verruiming van mogelijkheden voor kinderopvang voor kinderen van werkende
ouders, en een betere afstemming van schooltijden en openingstijden van jeugdvoorzieningen
op werktijden van ouders. Veel activiteiten vloeien voort uit landelijke programma's (zoals
gemeentelijke onderwijsachterstanden), projecten (bv. Opstap, Piramide en Kaleidoscoop),
experimenten (bv. Verlengde schooldag, Tieneropvang, Dagindeling) en campagnes (Veilige
school), vaak met een tijdelijk budget en in de regel met begeleiding en ondersteuning vanuit
de verschillende departementen en daaraan gelieerde ondersteuningsinstellingen.
Met de financiering, begeleiding en ondersteuning worden uiteenlopende departementale
doelstellingen en taakstellingen meegegeven, die door regisserende gemeenten in een
integraal lokaal sociaal beleid moeten worden omgezet. De rijksoverheid - en het ministerie
van OC&W in het bijzonder - ziet voor zichzelf blijkens een Gespreksnotitie over de brede
(basis)school vooral een voorwaardenscheppende taak weggelegd: wegnemen van belemme-
ringen, maken van afspraken tussen rijk en gemeenten over te bereiken resultaten en het
actief bevorderen van een samenhangende ondersteuning, dit alles zonder de verantwoorde-
lijkheid van gemeenten en schoolbesturen over te willen nemen (OC&W 1999c). 

Uit enkele projecten en experimenten die tot nu toe zijn geëvalueerd - vaak al in het eerste
jaar na de start - komt naar voren dat er op lokaal niveau veel (nieuwe) samenwerkingsrelaties
tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen worden aangegaan (Van de Venne en
Gijtenbeek 1998; Braakman 1998; Turkenburg 1999). Gemeenten moeten keuzen maken uit
de vele uiteenlopende doelstellingen en inzichten. Moeten voor- en buitenschoolse voorzienin-
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gen zich vooral richten op risicogroepen of gaat het om de ontwikkelingsmogelijkheden van
de gehele jeugd? Moet de sociale cohesie in de buurt worden vergroot of moeten vooral kans-
arme (allochtone) gezinnen worden ondersteund? Moet het accent liggen op achterstands-
bestrijding, op ontplooiing in de vrije tijd, op het tegengaan van geweld, op opvoedingsonder-
steuning van ouders of op het ontlasten van werkende ouders? 
Te gemakkelijk wordt impliciet aangenomen dat deze doelstellingen wel allemaal tegelijker-
tijd kunnen worden nagestreefd. Gemeenten zullen duidelijk keuzen moeten maken. 

Uit recent SCP-onderzoek naar het beleidsproces dat in 1998 in het kader van het gemeente-
lijke onderwijsachterstandenbeleid is gestart, komt naar voren dat gemeenten in hun eerste
plannen inderdaad verschillende keuzen maken (Turkenburg 1999). Ruim eenderde van de
onderzochte gemeenten kiest voor een algemeen onderwijsachterstandenbeleid dat zich zowel
richt op alle leerlingen in het onderwijs als op specifieke doelgroep- of risicoleerlingen. In
ruim eenderde deel van de gemeenten is daarentegen gekozen voor beleid dat zich exclusief
richt op allochtone en autochtone leerlingen uit de achterstandsgroepen. De overige 28%
maakt geen onderscheid naar doelgroepleerlingen, maar richt het beleid op alle leerlingen.
De eerste groep gemeenten besteedt naar verhouding veel aandacht aan de voor- en vroeg-
schoolse educatie, terwijl gemeenten die zich vooral op doelgroepleerlingen uit achterstands-
groepen richten naar verhouding meer aandacht schenken aan de doelstelling beheersing van
de Nederlandse taal. 
Hoewel er bij de decentralisatie geen sprake was van bezuiniging en er juist extra middelen
zijn ingezet, blijkt 80% van de onderzochte gemeenten financiële problemen te hebben bij de
invulling van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid; ook de tijd wordt in het
algemeen als te krap beoordeeld. Een kwart van de gemeenten heeft naar eigen zeggen
onvoldoende deskundigheid in huis om de wet goed te kunnen uitvoeren (Turkenburg 1999).

Een tweede bevinding is dat er in de praktijk veel onduidelijkheid bestaat over de taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling tussen scholen, buitenschoolse instellingen en de gemeente. 
Die onduidelijkheid blijkt met name als het aankomt op de coördinatie en de organisatie van
de programma's: wie is verantwoordelijk voor de organisatie van de programma's, voor de
bekostiging van de organisatie of coördinatie, voor de financiële transacties tussen gemeente,
betrokken instellingen en ouders, voor het beheer en schoonhouden van de locaties, of voor
(de veiligheid van) de leerlingen na schooltijd. Veel organisatorisch en coördinerend werk
lijkt onbedoeld bij schoolleiders terecht te komen, hoewel dat - volgens het ministerie van
OC&W - uitdrukkelijk niet de bedoeling is. 

Een derde voorlopige bevinding betreft de wijze waarop gemeenten met de idee van de brede
school aan de slag zijn gegaan. Sommige gemeenten blijken uiterst creatief in het bundelen
van diverse geldstromen en het creatief gebruikmaken van nieuwe bevoegdheden, bijvoor-
beeld op het gebied van de huisvesting van scholen. Zo worden er in diverse grote steden,
bijvoorbeeld in Groningen en in de nieuwe Vinex-locatie bij Utrecht, fraaie multifunctionele
gebouwen neergezet die kunnen functioneren als wijkcentrum met kinderopvang of als educa-
tief centrum voor kinderen en hun ouders. Deze gebouwen zijn natuurlijk een mooi visite-
kaartje voor wethouders die onderwijs, jeugd of welzijn in hun portefeuille hebben. Het gevaar
is echter wel dat deze paradepaardjes erg veel financiële middelen en ambtelijke energie
vergen en dat zwarte achterstandsscholen in de oude wijken intussen wegkwijnen.5

Andere gemeenten stellen zich juist heel terughoudend op; soms is de ambtelijke ondersteu-
ning ook nog niet volledig toegesneden op de vele nieuwe taken. Die gemeenten leggen het
initiatief in veel gevallen bij de scholen en de schoolbesturen; deze worden geacht plannen in
te dienen. Dat kan ertoe leiden dat actieve en handige schoolleiders die goed weten in te
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spelen op nieuwe ideeën, modes en behoeften, de meeste subsidie ontvangen. Dat hoeven niet
noodzakelijkerwijs de scholen te zijn die met de meeste problemen kampen. 
Uit het eerdergenoemde onderzoek naar het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid blijkt
dat meer dan de helft van de gemeenten (129) zegt een actieve, initiërende en sturende rol te
vervullen, terwijl in 51 gemeenten het gemeentebestuur zich terughoudend heeft opgesteld,
om de instellingen de ruimte te geven om het beleid 'van onderaf' te formuleren, terwijl in de
overige 46 gemeenten zowel bottom-up als top-down initiatieven het beleid kenmerken.6

(Turkenburg 1999)

6.5 Conclusies

1. Toenemende belangstelling voor voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen

De aandacht voor voor- en buitenschoolse voorzieningen voor kinderen en jongeren is de
laatste jaren sterk toegenomen. De oorzaken voor die hernieuwde belangstelling liggen in een
aantal maatschappelijke ontwikkelingen en problemen. De achterstandssituatie van kinderen
uit lage sociale en allochtone milieus, niet alleen op het gebied van onderwijs maar ook bij de
cultuurparticipatie, vormde een belangrijke oorzaak, evenals het onvermogen van het tot nu
toe gevoerde onderwijsvoorrangsbeleid om daar verandering in te brengen. De toenemende
arbeidsparticipatie door moeders met jonge en schoolgaande kinderen vormt een impuls van
een geheel andere orde. Dat geldt evenzeer voor lokale problemen met vandalisme, geweld en
criminaliteit. Het beleid van de rijksoverheid om op diverse terreinen van overheidszorg meer
bevoegdheden bij gemeenten neer te leggen (onderwijsachterstandenbeleid, huisvesting van
scholen, kinderopvang, volwasseneneducatie, inburgering, integratie en sociale cohesie,
veiligheid) gaf een belangrijke bestuurlijke prikkel.

2. Ongelijke deelname aan voor- en buitenschoolse voorzieningen

De mogelijkheden en motivatie van gezinnen om kinderen te laten deelnemen aan voor-
schoolse en buitenschoolse voorzieningen lopen sterk uiteen. 
De deelname aan voorschoolse kinderopvang in georganiseerd verband is de afgelopen tien
jaar van karakter veranderd. Capaciteitsuitbreiding van de kinderdagverblijven leidde ertoe
dat op dit moment vooral werkende en overwegend hoogopgeleide ouders hun kinderen naar
de crèche brengen. Het bereik van de peuterspeelzaal is in die zin verbreed dat vergeleken met
tien jaar geleden nu meer laagopgeleide ouders hun kind laten deelnemen. Kinderopvang is
echter nog lang geen voorziening voor alle gezinnen en kinderen. Niet meer dan 10% à 15%
van de gezinnen maakt gebruik van een crèche en ongeveer de helft van de 2- en 3-jarigen
bezoekt een peuterspeelzaal. Kinderen uit kansarme en/of allochtone milieus komen niet of
nauwelijks met kinderopvang in aanraking.
Zo'n selectief deelnamepatroon is er ook bij buitenschoolse vrijetijdsvoorzieningen in de sfeer
van de sport, het jeugdwerk en de kunstzinnige vorming. De deelname aan buitenschoolse
sportverenigingen is nog het meest gedemocratiseerd; muziek-, dans-, teken- en toneel-
verenigingen trekken daarentegen vooral meisjes uit hoogopgeleide milieus. Het gesubsidi-
eerde sociaal-cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk, dat zich vanouds overwegend richtte
op kinderen uit de lagere sociale milieus, is de afgelopen tien jaar onder invloed van bezuini-
gingen sterk in omvang afgenomen. Gesubsidieerde voorzieningen richten zich tegenwoordig
vrijwel uitsluitend op probleemjongeren. 
Kinderen en jongeren die het meeste baat zouden hebben bij voorschoolse of buitenschoolse
georganiseerde voorzieningen maken daar naar verhouding het minst gebruik van.
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3. Kinderopvangvoorzieningen kunnen de school ontlasten

Voorschoolse kinderopvangvoorzieningen kunnen de school in principe ontlasten. Ze kunnen
bijvoorbeeld een functie vervullen bij het schoolrijp maken van het jonge kind. De aanpassing
en gewenningsperiode tijdens de basisschool kan in dat geval korter zijn, waardoor er in het
eerste jaar van de basisschool meer ruimte ontstaat voor ontwikkelings- en onderwijstaken. 

Een meer onderwijsvoorbereidende inkleuring van de kinderopvang zal in de wereld van de
peuterspeelzalen wellicht wel enige vragen oproepen. Toen medio jaren tachtig de kleuter-
school opging in de basisschool werd er vanuit kringen in en rond het kleuteronderwijs hevig
verzet aangetekend tegen de dreigende verschoolsing van de kleuterperiode (Lems 1996). De
Stichting Kinderlijke Ontwikkeling sprak destijds in een brief over een onderdrukkend regime
dat ontstaat door het in neerwaartse richting denken over ontwikkeling. Van diverse zijden
werd gewezen op de leer- en opvoedingsproblemen die ontstaan als kleuters te snel met
cognitieve leerprocessen worden geconfronteerd. Het valt niet uit te sluiten dat deze bezwaren
met nog meer kracht naar voren zullen worden gebracht indien er nog vroeger, dat wil zeggen
bij 2- en 3-jarige kinderen, wordt ingegrepen in de spontane ontwikkeling. 

Naarmate kinderopvanginstellingen meer aandacht gaan schenken aan de pedagogische
kwaliteit van de opvang, zal ook de vraag naar de afstemming tussen de opvoeding in het
gezin en in de kinderopvang nadrukkelijker worden gesteld. Niet ondenkbaar is dat er dan,
net als in het onderwijs, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van verschillende
pedagogisch-didactische richtingen zullen ontstaan. 

4. Ook buitenschoolse voorzieningen kunnen de school in principe ontlasten

Het antwoord op de vraag of buitenschoolse voorzieningen een deel van de druk op scholen
zouden kunnen wegnemen hangt in hoge mate af van de visie die men heeft op de noodzake-
lijke breedte van het gemeenschappelijke curriculum. Over het antwoord op die vraag
verschillen de meningen, zo luidde één van de conclusies in hoofdstuk 4. Voor curriculum-
onderdelen die alle leerlingen moeten beheersen is een verplicht aanbod noodzakelijk en ligt
een taakstelling voor het reguliere onderwijs voor de hand. Er zijn echter kenniselementen,
inzichten en vaardigheden die kinderen ook - en wellicht zelfs beter - langs informele weg
(bv. in het gezin) of via deelname aan georganiseerde buitenschoolse voorzieningen kunnen
verwerven. Indien de stellingname wordt gehuldigd dat alle kinderen, ongeacht hun buiten-
schoolse leerervaringen, hetzelfde aanbod moeten krijgen, dan leidt dat ertoe dat de van huis
uit zwakste opvoedingsmilieus de bandbreedte van het schoolse curriculum bepalen. Het
curriculum wordt dan onvermijdelijk breed. Buitenschoolse voorzieningen zijn in die optiek
hooguit facultatieve extra's. 
Een alternatieve optie zou zijn een onderscheid te maken tussen een gemeenschappelijk, voor
alle leerlingen geldend kerncurriculum en een afzonderlijk, verplicht maar variabel buiten-
schools curriculumdeel dat, afhankelijk van achtergronden, wensen en mogelijkheden van
gezin en kind kan worden ingevuld. Dan zou er flinke ruimte voor een gevarieerde buiten-
schoolse inbreng ontstaan. De Britse onderwijsdeskundige Michael Barber, adviseur van Tony
Blair, pleit in zijn boek The learning game voor een dergelijke benadering (Barber 1996). Hij
stelt dat de trend van een voortdurende taakuitbreiding van de basisschool en van verlenging
van schooldagen gekeerd moet worden. De basisschool zou zich moeten richten op de kern-
vakken, op een veel smaller kennisgebied. De schooldag zou dan kunnen worden verkort. Na
schooltijd dragen aparte buitenschoolse centra zorg voor leer- en ontwikkelingsgebieden als
kunstzinnige vorming, sport, muziek, dans, maar ook voor verkeersles, EHBO, seksuele
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voorlichting en excursies naar musea, bedrijven en dergelijke. Kinderen brengen daar
verplicht de resterende tijd van de dag door (Barber 1996).
Een derde optie zou zijn een gevarieerd buitenschools educatief aanbod in het reguliere
onderwijs te integreren. Dat buitenschoolse aanbod zou dan onder regie van de school moeten
worden gebracht en ervoor kunnen zorgen dat er binnen de school gedifferentieerde leermoge-
lijkheden ontstaan. Zo'n benadering zal onvermijdelijk gepaard gaan met een verplichte forse
verlenging van de schooldag.
Het Nederlandse beleid ten aanzien van het funderend onderwijs kiest tot op heden voor de
eerste benadering. 

5. Voor- en buitenschoolse voorzieningen kunnen de school ondersteunen

Er bestaan sinds enkele jaren (opnieuw) hooggespannen verwachtingen omtrent de mogelijke
bijdrage die voor- en buitenschoolse voorzieningen zouden kunnen leveren aan de verminde-
ring van onderwijsachterstanden. In allerlei projecten en experimenten worden voorschoolse
en buitenschoolse voorzieningen ingezet om achterstanden te voorkomen of weg te werken. 
Vaak hebben deze experimenten een 'noodgedwongen' karakter: scholen ervaren zoveel
problemen met hun leerlingen dat ze wel iets moeten doen. Veel initiatieven komen uit de
scholen zelf voort. 
De effectiviteit van de bijdrage van voorschoolse voorzieningen wordt in hoge mate gehin-
derd door het gegeven dat juist kinderen uit risicogezinnen meestal niet deelnemen aan
georganiseerde kinderopvang. Door de huidige selectieve deelname ontstaat zelfs het gevaar
dat de achterstand van kinderen uit risicogezinnen nog groter wordt, omdat het vooral de
kinderen uit beter gesitueerde gezinnen zijn die profiteren van het stimulerende klimaat van
de (buitenschoolse) kinderopvang. 
Een tweede reden voor twijfel aan effectiviteit heeft te maken met de geringe resultaten van
voorschoolse programma's die in het verleden zijn uitgeprobeerd. Tot nu toe konden er bij
bestaande programma's, noch in Nederland, noch in het buitenland, aantoonbare blijvende
effecten worden vastgesteld. In het algemeen gesproken, zo stelt de onderwijsinspectie in het
Onderwijsverslag over het jaar1998, blijken incidentele, weinig intensieve, late, kortdurende
of niet goed geïmplementeerde interventies geen effect te sorteren (Inspectie 1999: 70). Om de
effectiviteit te vergroten zullen niet alleen het bereik en de kwaliteit, maar ook de intensiteit
van de voorschoolse programma's moeten toenemen. Dat brengt hoge kosten met zich mee,
omdat het aantal contacturen veel groter zal moeten zijn dan bij de huidige peuterspeelzalen,
omdat leidsters beter geschoold moeten worden en dus duurder zullen zijn en omdat er een
lage of zelfs geen ouderbijdrage kan worden gevraagd om geen financiële drempels voor
kansarme groepen op te werpen. 
De bijdrage van buitenschoolse voorzieningen lijkt, blijkens de eerste ervaringen, niet zozeer
te liggen in verbeterde leerresultaten, maar vooral in een verbetering van de condities voor het
leren: meer sociale vaardigheden bij leerlingen, een beter sociaal klimaat op school en soms
ook meer kennis en betrokkenheid bij ouders. Verbetering van sociaal gedrag en sociaal
klimaat lijken noodzakelijke voorwaarden voor effectief onderwijs. Kennelijk is daarvoor op
dit moment een inbreng van buitenschoolse voorzieningen noodzakelijk. Er zal waarschijnlijk
aan meer condities en hogere eisen moeten worden voldaan willen er ook positieve effecten op
de leerresultaten kunnen worden geboekt. Het buitenschoolse aanbod zal dan in ieder geval
intensiever moeten zijn en minder vrijblijvend. Bovendien zal de inhoudelijke samenhang met
en afstemming op het onderwijs veel steviger moeten zijn dan tot dusverre gebruikelijk is.
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6. Huiswerk

Het terrein waarop school en gezin misschien wel het meest met elkaar worden geconfron-
teerd is dat van het huiswerk. Dat geldt met name voor het voortgezet onderwijs. In het
basisonderwijs wordt in de hogere groepen wel regelmatig huiswerk gegeven, maar daar
maakt huiswerk nog niet zo'n belangrijk onderdeel uit van de totale leertijd.
Huiswerk lijkt vanzelfsprekend; toch is het in gezinnen vaak een bron van spanningen en
ruzies. De scholieren zelf zien het meestal als een noodzakelijk kwaad, een aanslag op hun
vrije tijd die moet concurreren met baantjes, uitgaan en hobby's. Leraren die veel huiswerk
geven ontlenen daar gezag aan; het geeft hun vak status. Een goede huiswerkinzet is echter
van groot belang voor de schoolresultaten. Over de functie van huiswerk, over de voor- en
nadelen en over de (in)effectiviteit ervan wordt met enige regelmaat geschreven. Opmerkelijk
is dat veel minder vaak de vraag aan de orde komt waar en onder wiens verantwoordelijkheid
het maken van huiswerk het beste zou kunnen gebeuren. Zou het huiswerk niet een taak van
de school behoren te zijn? Of is het wellicht aan te bevelen om het huiswerk via erkende
buitenschoolse instellingen te regelen? Ook de vraag naar de beste locatie voor huiswerkon-
dersteuning moet nog worden beantwoord. Er zijn argumenten te bedenken voor zowel huis-
werkondersteuning op school als voor een buitenschoolse buurtgerichte aanpak. 
In het kader van diverse recente ontwikkelingen - buitenschoolse opvang voor tieners,
verlengde schooldag, brede school - zal ook naar een passend antwoord op dit type vragen
moeten worden gezocht. 

7. De rol van gemeenten

Gemeenten hebben sinds kort belangrijke bevoegdheden op het terrein van het onderwijs. 
Het lokale onderwijsbeleid, dat vanaf 1998 geleidelijk aan wordt ingevoerd, omvat niet alleen
het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid, maar ook het huisvestingsbeleid voor
scholen voor primair en voortgezet onderwijs, het beleid ten aanzien van de schoolbegelei-
dingsdiensten en de planning van het onderwijsaanbod in de sfeer van de volwassenenedu-
catie (inburgering, basiseducatie, Nederlands als tweede taal, vavo).
Het welzijnswerk werd al eerder, in de jaren tachtig, gedecentraliseerd. Sindsdien zijn er
echter nogal wat bezuinigingen geweest in de sfeer van het jeugd- en jongerenwerk en het
sociaal-cultureel werk. Het lijkt erop dat een deel van die functies nieuw leven wordt inge-
blazen, zij het nu in samenwerking met de scholen en in het kader van een breder integraal
beleid: onderwijsachterstandenbeleid, preventief jeugdbeleid, integraal veiligheidsbeleid,
preventief integratiebeleid of lokaal sociaal beleid. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor
het kinderopvangbeleid. De komende jaren komen veel extra middelen beschikbaar, met name
voor buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen.

Door de overdracht van bevoegdheden en taken aan gemeenten ontstaan er meer mogelijk-
heden om de verschillende buitenschoolse voorzieningen - naast kinderopvang en allerlei
vormen van welzijnswerk ook bibliotheken, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening,
maatschappelijk werk en politie - gericht in te zetten ten behoeve van achterstandsbestrijding
en lokaal sociaal beleid. 
Gemeenten worden geacht hierbij een regiefunctie te vervullen. De school vormt in de visie
van veel gemeenten een centrale schakel; de school zou een centrum voor de buurt moeten
worden. In veel gemeenten is al een enthousiaste start gemaakt. Het accent ligt op het verbete-
ren van de condities voor kinderen en jongeren om te kunnen leren; dat kan variëren van het
aanbieden van voorschoolse activiteiten aan peuters en ouders en het verbeteren van het
schoolklimaat, bijvoorbeeld via naschoolse vrijetijdsbesteding en het betrekken van
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(allochtone) ouders bij het onderwijs, tot opvang van kinderen van werkende ouders na
schooltijd of het tegengaan van geweld en vandalisme.
De maakbare samenleving lijkt op lokaal niveau weer terug van weggeweest, zij het in een
nieuw jasje. Luidde het adagium in de jaren zeventig dat de samenleving maakbaar was, nu
wordt daar onmiddellijk aan toegevoegd "maar de overheid kan het niet alleen" (Tops en
Weterings 1998).

Niet iedereen is overigens even gelukkig met deze ontwikkeling. Sommigen vrezen dat het
onverstandig is om het gezin al te veel taken uit handen te nemen. Is het niet beter om
gezinnen zodanig te stimuleren dat zij hun kinderen zelf de noodzakelijke zorg kunnen geven,
zo klinkt het bijvoorbeeld uit christen-democratische kring. Ontstaat niet het gevaar dat
gezinnen het helemaal zullen laten afweten als de overheid zoveel taken overneemt? En heeft
de overheid eigenlijk wel het recht om zich zo met de opvoeding te bemoeien?
Anderen vrezen dat door alle samenwerking met buitenschoolse instanties de kerntaken van
de school op de achtergrond raken. Ontstaat niet het gevaar dat scholen gebruikt gaan worden
om maatschappelijke problemen op te lossen in plaats van ondersteund om hun onderwijstaak
beter te kunnen vervullen?
Sommige bestuurders zien problemen ontstaan bij kleinere gemeenten. Zij zouden onvoldoen-
de in staat zijn om alle nieuwe taken te vervullen. De kwaliteit van het onderwijsachter-
standenbeleid zou te veel afhankelijk worden van de kwaliteit van de gemeentelijke bestuur-
ders en ambtenaren. En daarmee dreigt het gevaar van een grotere ongelijkheid tussen steden
en regio's.
Weer anderen vinden dat de rijksoverheid meer centrale sturing zou moeten geven aan het
onderwijsachterstandenbeleid. De doelstellingen die zijn neergelegd in het landelijk beleids-
kader zijn veel te globaal. Onderwijsachterstandenbeleid vraagt volgens een aantal onderwijs-
deskundigen eerder om een centraal beleid dan om een decentraal, gemeentelijk beleid
(Tesser en Veenman 1997).
Optimisten verwachten dat door de decentralisatie het onderwijs(beleid) weer hoog op de
politieke agenda zal komen, hetgeen de resultaten ten goede zal komen. Pessimisten vrezen
daarentegen dat het onderwijs speelbal zal worden van lokale politieke strijd, waardoor een
effectieve achterstandsbestrijding onmogelijk wordt.

Gemeenten zijn overigens nog maar net begonnen met de invulling van het lokale onderwijs-
achterstandenbeleid en ook de samenwerking tussen scholen en voor- en buitenschoolse
instellingen moet in veel gemeenten nog vorm krijgen. Het is dan ook te vroeg om nu al een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de nieuwe decentrale aanpak. Inmiddels is wel
vastgesteld dat er grote verschillen tussen gemeenten zijn. De eerste ervaringen leren dat er
gemeenten zijn die de brede-schoolbenadering enthousiast hebben omarmd en de nieuwe
budgetten en bevoegdheden creatief benutten om fraaie nieuwe multifunctionele schoolge-
bouwen voor de buurt neer te zetten (vensterscholen, forumscholen). Daarnaast zijn er ook
gemeenten die, soms noodgedwongen, een meer terughoudende opstelling kiezen en het
initiatief in de eerste plaats bij de scholen en schoolbesturen zelf leggen. In beide gevallen is
er overigens geen garantie dat scholen met de grootste onderwijsachterstanden ook de meeste
ondersteuning krijgen. 

8. De rol van de rijksoverheid

Er zijn verschillende ministeries betrokken bij de beleidsontwikkeling rond de relatie scholen-
buitenschoolse voorzieningen: 
- het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (onderwijsachterstandenbeleid);
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- het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (jeugdbeleid, lokaal sociaal beleid,
kinderopvang);

- het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (arbeidsparticipatie en kinder-
opvang);

- het ministerie van Justitie (integraal veiligheidsbeleid);
- het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (grotestedenbeleid,

minderhedenbeleid, preventief integratiebeleid). 
De strategieën van de ministeries lopen uiteen.
OC&W hanteert meestal een breedtestrategie: extra faciliteiten worden verstrekt aan alle
scholen die aan bepaalde kenmerken voldoen (voorbeelden zijn de gewichtenregeling en de
klassenverkleining). VWS kiest daarentegen in de regel voor een dieptestrategie: er worden
op enkele plaatsen programma's ontwikkeld, bijvoorbeeld voor 4-6-jarige kinderen uit alloch-
tone groepen. Na een ontwikkelingsfase op een aantal proeflocaties worden de programma's,
veelal met een startsubsidie, aangeboden aan de gemeenten en de instellingen (voorbeeld de
Opstap-projecten).
Het ministerie van SZW heeft een voorkeur voor tijdelijke stimuleringsregelingen of fiscale
regelingen, waarbij gemeenten en sociale partners geacht worden zelf een deel van de
financiering op zich te nemen.

Hoewel in de verschillende departementale regelingen steeds vaker verwezen wordt naar het
beleid van andere ministeries, zijn er op decentraal niveau nog veel problemen als gevolg van
verkokerde regelingen en gescheiden en veelal tijdelijke geldstromen. Vanuit gemeenten en
instellingen wordt regelmatig geklaagd over tekortschietende middelen, over gebrek aan
continuïteit (projectenbeleid) en over verkokering in de regelgeving. Zo wordt samenwerking
tussen verschillende voorzieningen in de praktijk gehinderd door bijvoorbeeld verschillen in
regelgeving en bekostiging: verschillen in status en beloning van diverse beroepsgroepen,
ongelijke normen voor accommodaties of uiteenlopende hoogten en systematieken voor eigen
bijdragen.
De beoogde voorschoolse en buitenschoolse interventies zijn kostbaar en in het algemeen niet
(volledig) uit de reguliere middelen van de betrokken welzijnsinstellingen te financieren. De
eerste voorschool kan in de experimentele fase nog bekostigd worden uit middelen uit hoofde
van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en andere (tijdelijke) gemeentelijke
budgetten (bv. in het kader van het grotestedenbeleid). De kosten van een landelijke, integrale
en structurele voorschoolse voorziening voor kansarme allochtone 2-4-jarigen (conform de
1,9-gewichtenindicatie in het basisonderwijs) zouden de miljard gulden al gauw overstijgen. 

Naarmate er meer taken naar gemeenten worden overgeheveld - al dan niet met extra
middelen - neemt ook de vraag om verantwoording over de inzet van middelen en resultaten
toe. Gemeenten worden door het rijk regelmatig onderworpen aan monitoring. Instellingen
moeten op hun beurt verantwoording afleggen aan de gemeente. In beide gevallen is het
vooraf vaak niet duidelijk op welke criteria gemeenten of instellingen zullen worden
beoordeeld en afgerekend. Vaak ontbreken duidelijke doelen en prioriteiten, waardoor er op
lokaal niveau versnippering van aandacht optreedt of onenigheid bij de implementatie
ontstaat.

9. Scholen moeten steeds meer rekening houden met hun omgeving: gemeenten en
buitenschoolse instellingen

Onderwijsinstellingen krijgen door processen als deregulering, autonomievergroting en
privatisering een hybride karakter: het worden in toenemende mate organisaties die zich
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bevinden tussen het publieke domein en de private sector (In 't Veld 1995; SCP 1996). Die
constatering uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 betrof vooral het hoger onderwijs en
het middelbaar beroepsonderwijs, waar voornoemde processen al langer aan de gang zijn dan
in het funderend onderwijs. De constatering is echter in toenemende mate ook van toepassing
op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. De markt waarin deze scholen opereren is wel
een andere dan die waarin instellingen voor hoger onderwijs functioneren. De markt, of beter
de omgeving waarin scholen voor basis- en voortgezet onderwijs werkzaam zijn, is lokaal of
regionaal qua schaal en omvat zowel private actoren (ouders) als actoren uit de publieke
sector zoals de gemeente, andere scholen, welzijns- en jeugdinstellingen, kinderopvanginstel-
lingen, cultuur- en sportverenigingen, bibliotheken, politie en instellingen voor jeugdhulpver-
lening en gezondheidszorg. Sinds kort heeft ook de commercie - in de vorm van sponsoring -
haar intrede gedaan in het funderend onderwijs., 
Scholen voor funderend (leerplicht)onderwijs moeten enerzijds taken vervullen die maat-
schappelijk van groot belang worden geacht (overdracht van kennis, inzichten en houdingen
die van belang zijn voor de verdere studie- en beroepsloopbaan), maar worden anderzijds ook
geacht zich naar belangrijke actoren in hun omgeving te richten. Hing de eis aan scholen om
zich meer op hun omgeving en op ouders in het bijzonder te oriënteren aanvankelijk vooral
samen met het dereguleringsstreven van de rijksoverheid, gaandeweg lijkt die eis steeds meer
te worden ingegeven door de wens scholen een belangrijke functie te laten vervullen bij de
bestrijding van maatschappelijke achterstand. Scholen kunnen door die positionering tussen
overheid en omgeving voor moeilijke dilemma's komen te staan. Op papier staat de
zogenoemde bondgenotenstrategie centraal, waarbij het de bedoeling is dat scholen bij het
vervullen van hun onderwijstaak worden gesteund door actoren uit de omgeving (ouders en
buitenschoolse instellingen).  In de praktijk lijkt het er echter soms meer op dat scholen7

vooral worden gezien als instrument om doelstellingen van actoren uit de omgeving te
realiseren: ten behoeve van naschoolse kinderopvang voor werkende ouders, als instellingen
waar potentiële cliënten voor hulpverlening kunnen worden gesignaleerd (school als vind-
plaats), of als plaats waar jongeren voorgelicht kunnen worden over bijvoorbeeld de gevaren
van drugsgebruik (gezondheidsvoorlichting) of de verwerpelijkheid van vandalisme en geweld
(lokaal veiligheidsbeleid) (Bronneman-Helmers 1996).
Net als bij hybride organisaties in het hoger onderwijs - waar de vrees bestaat dat de toene-
mende marktoriëntatie ten koste gaat van de kerntaak onderwijs en zuiver wetenschappelijk
onderzoek - kan ten aanzien van het funderend onderwijs de vraag worden gesteld of een al te
veel inspelen op wensen van de omgeving de eigenlijke onderwijstaak niet zal schaden. 
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Peuterspeelzalen richten zich overigens alleen op 2- en 3-jarigen. Van deze leeftijdscategorie bezoekt momenteel ruim1

50% een peuterspeelzaal.
Sinds de invoering van de Welzijnswet in 1987 bepalen de gemeenten welke vormen van deelname gestimuleerd2

moeten worden en welke faciliteiten hiervoor moeten worden aangeboden. Gemeenten zijn sindsdien meer
probleemgericht gaan werken. In veel gevallen was sprake van bezuinigingen op het sociaal-cultureel werk. Zo
werden veel beroepskrachten vervangen door vrijwilligers (Van der Pennen et al. 1995).
Een vergelijkbaar percentage werd ook gevonden in het onderzoek Leefsituatie van kinderen tot twaalf jaar in3

Nederland (Peeters en Woldringh 1993). 
In het gezinsrapport van het SCP dat in 1997 verscheen is dat wel het geval (Van Praag en Niphuis Nell 1997).4

De zes Groningse vensterscholen zijn inmiddels in het hele land zo populair geworden dat zij zich genoodzaakt5

voelen om voor bezoekers 200 gulden entreegeld te heffen om het 'vensterschooltoerisme'enigszins in te dammen
(NRC Handelsblad 21 juli 1999:.3) 
De bestuurskundigen Tops en Weterings karakteriseerden het beleidsproces rond de Groningse vensterscholen als6

"een bottom-up ontwikkelingsproces dat top-down is geregisseerd; het is een melange van gecontroleerd
enthousiasme en mild Machiavellisme" (Tops en Weterings 1998: 145) 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de brede-schoolbenadering in Rotterdam.7

Noten



188



189

7  Betrokkenheid en invloed van ouders

7.1 Inleiding

Scholen worden steeds indringender geconfronteerd met wensen en verwachtingen van
ouders. Die wensen en verwachtingen lopen bovendien sterk uiteen. Aan de ene kant zijn er
veel meer hoogopgeleide ouders dan vroeger. Zij zijn zich bewust van het belang van een
goede opleiding en zoeken een school die in kwalitatief opzicht aansluit bij hun wensen. Die
kwaliteit kan betrekking hebben op de pedagogisch-didactische werkwijze van de school of op
de onderwijsresultaten, maar ook op het karakter van de leerlingenpopulatie (kinderen met
eenzelfde achtergrond) of op aanwezigheid van naschoolse voorzieningen.
Tegenover deze in omvang toenemende groep van hoogopgeleide, veeleisende en voor hun
belangen opkomende ouders staat een eveneens groeiende groep van overwegend laagopge-
leide allochtone ouders die heel andere verwachtingen koesteren ten aanzien van de school.
Vaak zijn die verwachtingen hooggespannen en niet gebaseerd op een goed inzicht in het
Nederlandse onderwijs en de eisen die in verschillende opleidingen aan kinderen worden
gesteld. Van de school wordt verwacht dat zij een belangrijk deel van de opvoeding over-
neemt. Laagopgeleide Nederlandse ouders stellen zich weer heel anders op. Deze ouders
hebben zelf vaak ongunstige ervaringen met onderwijs en naar school gaan. Die houding
brengen zij ongemerkt ook op hun kinderen over. Ze zijn vaak al tevreden als hun kinderen
graag naar school gaan en verwachten in het algemeen niet dat hun kinderen het in het
onderwijs veel verder zullen brengen dan zijzelf.
Ambities, wensen en verwachtingen van ouders zijn anno 1999 veel gevarieerder dan enkele
decennia geleden.

De gewijzigde verlangens en wensen van ouders manifesteren zich het duidelijkst bij de
schoolkeuze. Schoolkeuzen worden minder bepaald door levensbeschouwelijke achtergrond
van het gezin of door de afstand tot en bereikbaarheid van de school, maar meer door allerlei
overwegingen met betrekking tot verschillende kwaliteiten van de school. Een nieuw feno-
meen vormen de wachtlijsten. Vooral in de grote steden kampen steeds meer scholen met
ruimtegebrek. Populaire scholen hoeven overigens niet per definitie goede scholen te zijn. De
aantrekkingskracht kan eruit bestaan dat de school veel computers heeft, aantrekkelijke
naschoolse opvangmogelijkheden biedt of overwegend door kinderen uit hogere sociale
milieus wordt bezocht. Ouders schrijven hun kinderen soms al bij de geboorte bij een school
in. Ze zijn bereid om voor een kleine, veilige en witte school grote afstanden te overbruggen.
Laagopgeleide en allochtone ouders kiezen in de meeste gevallen voor de dichtstbijzijnde
school in de buurt.

In paragraaf 7.2 wordt eerst een schets gegeven van een aantal ontwikkelingen in het beleid
met betrekking tot de invloed en betrokkenheid van ouders.
Artikel 23 van de Grondwet en de in het parlement geldende interpretatie van de vrijheid van
onderwijs hebben de verhoudingen in het onderwijs lange tijd gedomineerd. De in de jaren
zestig opkomende behoefte aan inspraak en medezeggenschap leidde ook in het onderwijs tot
een formele regeling van medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel. Na de
periode van democratisering en participatie kwamen de jaren tachtig, die vooral in het teken
stonden van een economische benaderingswijze van het onderwijs, waarin scholen als bedrijf
en ouders als consumenten werden benaderd. De jaren negentig brachten een vernieuwing in
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de bestuurlijke verhoudingen binnen het onderwijs. De rijksoverheid draagt steeds meer
bevoegdheden over aan schoolbesturen en samenwerkingsverbanden; ouders moeten als
belangrijkste marktpartij voor het noodzakelijke "tegenwicht" zorgen.

In paragraaf 7.3 komt de praktijk van ouderinvloed en -betrokkenheid aan de orde. Er wordt
stilgestaan bij de invloed van ouders, zoals die zich onder meer manifesteert bij de keuze van
een school en het veranderen van school. Ook formele en meer informele vormen van invloed
en betrokkenheid komen aan bod, te weten medezeggenschap, deelname aan het schoolbe-
stuur, hand- en spandiensten en hulp op school. 
De financiële betrokkenheid van ouders bij het funderend onderwijs is beperkt. In de leer-
plichtfase wordt aan ouders geen schoolgeld gevraagd. Wel kunnen schoolbesturen en ouder-
commissies een vrijwillige ouderbijdrage vragen. In het voortgezet onderwijs moeten school-
boeken en andere leermiddelen worden aangeschaft. Aan de financiële ouderbijdrage en de
discussie die daarover de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden zal in deze paragraaf eveneens
aandacht worden besteed.

De overheid voert niet alleen beleid dat de positie van ouders direct raakt (schoolgids,
klachtenregeling, medezeggenschap) maar ook beleid dat op een meer indirecte wijze gevol-
gen kan hebben voor de invloed van ouders in het funderend onderwijs. Daarbij moet niet
alleen gedacht worden aan de verschillende vormen van bestuurlijke schaalvergroting
(bestuurlijke krachtenbundeling, Weer samen naar school), maar ook aan de overdracht van
bevoegdheden aan de gemeente (bv. op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid en de
huisvesting). Deze beleidsontwikkelingen zullen in paragraaf 7.4 de revue passeren. 

Het hoofdstuk wordt in paragraaf 7.5 afgesloten met enkele conclusies.

7.2 Ontwikkelingen in het beleid ten aanzien van de invloed van ouders

7.2.1 Ouders als dragers van de vrijheid van onderwijs

In scholen wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook opgevoed. Een goede aansluiting
tussen het onderwijs op school en de opvoeding thuis wordt van groot belang geacht. Ouders
hopen dat de waarden die zij thuis aan hun kinderen meegeven ook op school worden over-
gedragen.
Artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is neergelegd, gaat uit van het
principe 'de school aan de ouders'. Die vrijheid wordt vertaald in vrijheid van richting, vrij-
heid van stichting en vrijheid van inrichting. Sinds 1917, toen de schoolstrijd werd beslecht
door het bijzonder onderwijs financieel gelijk te stellen aan het openbaar onderwijs, hebben
ouders niet alleen het recht een bijzondere school te stichten; wanneer aan de deugdelijkheids-
eisen en bekostigingsvoorwaarden is voldaan, wordt de school ook van overheidswege bekos-
tigd. Sindsdien zijn er vanuit verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen
scholen gesticht. Naast het rooms- katholieke, protestants-christelijke en algemeen bijzonder
onderwijs zijn er inmiddels ongeveer twintig kleinere, van overheidswege erkende richtingen.
Het begrip 'richting' staat in de regel voor 'godsdienst of levensovertuiging'. Ook pedagogisch-
didactische inzichten kunnen echter een basis bieden om nieuwe scholen te stichten, bijvoor-
beeld montessori-, dalton- of jenaplanscholen.

Decennia lang waren het de schoolbesturen (de bevoegde gezagen) of de besturenorganisaties
van de verschillende richtingen die namens hun verschillende achterbannen basisscholen en
scholen voor voortgezet onderwijs stichtten. Als gevolg van secularisatie en immigratie
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vertegenwoordigen de schoolbesturen echter al lang niet meer hun oorspronkelijke levens-
beschouwelijke achterbannen. Katholieke en protestants-christelijke scholen worden ook
bezocht door kinderen uit buitenkerkelijke of islamitische gezinnen. Schoolbesturen in het
bijzonder onderwijs kunnen echter wel ouders van kinderen die de grondslag van de school
niet onderschrijven, uit het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad weren. 
In confessionele kringen wordt vanouds het schoolbestuur (en niet de ouders) als de drager
van de vrijheid van onderwijs gezien. Er lijkt echter een beweging op gang te komen om
ouders meer invloed te geven in het schoolbestuur en meer zeggenschap over de grondslag
van de school. Twee CDA-kamerleden stelden begin 1999 voor om alle ouders van kinderen
die op school zijn toegelaten de mogelijkheid te bieden lid te worden van het bestuur.
Eenderde van het aantal zetels in het schoolbestuur zou volgens hen moeten worden gereser-
veerd voor ouders. Daarmee ontstaat de mogelijkheid dat scholen van kleur gaan verschieten.
Een katholieke school die voor 90% wordt bezocht door islamitische leerlingen zou in dat
geval, indien ouders dat wensen, op den duur islamitisch kunnen worden (Ross en Van de
Camp 1999). 

Ook het kabinet-Kok II wil ouders meer zeggenschap geven op het punt van de identiteit van
de school. De basis daarvoor werd al tijdens het voorgaande kabinet gelegd, namelijk in de
beleidsnotitie De identiteit van de school in een pluriforme samenleving, nadat eerder van
diverse kanten was aangedrongen op aanpassing van het scholenaanbod aan nieuwe maat-
schappelijke omstandigheden en veranderende wensen van ouders (Boef-van der Meulen en
Herweijer 1992; CAS 1994; TK 1996/1997b). Ouders hebben het primaat van de opvoeding
en moeten een school kunnen kiezen die past bij hun opvoedkundige en levensbeschouwelijke
opvattingen, zeker in het geval van verplicht onderwijs, zo luidde de stellingname uit die
notitie. Voorgesteld werd te komen tot een systeem van richtingvrije planning. Bij de
planning van scholen - zowel stichting als instandhouding - zal het richtingbegrip, waarbij
'richting' staat voor een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming, geen rol meer
spelen. Bij het stichten van een nieuwe school kan volstaan worden met het voldoen aan een
getalsmatige stichtingsnorm. De belangstelling voor de school wordt bepaald met behulp van
zogenoemde ouderverklaringen (ondertekende verklaringen van ouders ten overstaan van een
ambtenaar van de gemeente). In nieuwbouwwijken wordt eerst gestart met een openbare
school, die na vijf jaar desgewenst kan worden omgezet in een bijzondere school. 
Aanpassing van de signatuur van bestaande scholen zal plaatsvinden via 'kleur verschieten'
van de school. Over de invloed van de ouders hierbij verschillen de meningen. Of een school
van kleur verschiet, hangt nu af van de beslissing van het schoolbestuur (bevoegd gezag).
Indien bestuur en ouders het eens zijn over een wijziging van signatuur of kleur, is er niets
aan de hand. Schoolbesturen kunnen afwijkende opvattingen van ouders echter ook naast zich
neerleggen. Daarom wilde de toenmalige staatssecretaris, Netelenbos, de mogelijkheden
verkennen om de invloed van ouders op het bestuur te versterken. De Onderwijsraad wees in
zijn advies Richtingvrij en richtingbepalend voorschriften voor deelname van ouders aan het
bestuur van een school af onder verwijzing naar de grondwettelijke vrijheid van onderwijs
(Onderwijsraad 1996). Naar de opvatting van de raad is het bevoegd gezag drager van de
vrijheid van onderwijs. Als het om de identiteit gaat, heeft het bevoegd gezag het laatste
woord. Om diezelfde reden was de Onderwijsraad ook tegenstander van een instemmingsrecht
van ouders in de medezeggenschapsraad bij het onderwerp kleur verschieten. 

Een verruiming van mogelijkheden om de identiteit van scholen aan veranderde omstandig-
heden aan te passen is temeer noodzakelijk nu de normen voor het stichten van een nieuwe
school begin jaren negentig sterk zijn verhoogd. Er kunnen nauwelijks nog nieuwe scholen
worden gesticht. Alleen in nieuwbouwwijken (Vinex-locaties) of bij een sterke concentratie
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van ouders met gemeenschappelijke wensen (bv. islamitische ouders in de grote steden) zijn
er voldoende kinderen (minimaal 200) om tot stichting van een nieuwe basisschool over te
gaan.

In het Regeerakkoord 1998 is de draad van de discussie uit de vorige kabinetsperiode weer
opgepakt:

"De zeggenschap van ouders en leerlingen in de school wordt versterkt. Alle ouders van
leerlingen hebben een gelijkwaardige positie. Zij mogen niet op grond van identiteit uit
bestuur of zeggenschapsstructuur worden geweerd" (Regeerakkoord 1998: 63).

Definitieve voorstellen over de systematiek van scholenstichting en over de zeggenschap van
ouders zijn in voorbereiding.

Participatie van ouders in het schoolbestuur was tot voor kort alleen in het bijzonder onder-
wijs mogelijk. In het openbaar onderwijs treedt het gemeentebestuur (B&W en gemeenteraad)
op als schoolbestuur. Nu gemeenten steeds meer lokale onderwijstaken gaan vervullen ten
behoeve van alle scholen in de gemeente, wordt de zogenoemde dubbele pet (verantwoorde-
lijkheid voor lokaal onderwijsbeleid én tegelijkertijd schoolbestuur voor het openbaar onder-
wijs) vaak als knellend ervaren. Veel gemeenten gaan er dan ook toe over de integrale
bestuursvorm van het openbaar onderwijs (school direct onder de gemeente) te vervangen
door een bestuursvorm waarbij het schoolbestuur op enige afstand van de gemeente wordt
geplaatst (bv. via een functionele commissie of een privaatrechtelijke stichting). Daarmee
komt er ook voor openbare scholen een mogelijkheid om ouders in het schoolbestuur op te
nemen.

7.2.2 Ouders en medezeggenschap

Ouders kunnen niet alleen via het schoolbestuur, maar ook via de medezeggenschapsraad
invloed uitoefenen op het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is een gemengde raad
bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In het medezeggenschaps-
reglement zijn de bevoegdheden van beide geledingen geregeld. Er is een adviesbevoegdheid
en een instemmingsbevoegdheid ten aanzien van voorgenomen besluiten van het school-
bestuur. De agenda voor overleg in de medezeggenschapsraad wordt meestal bepaald door het
schoolbestuur en de schoolleiding. 
De Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) dateert uit 1981 en is na een evaluatie in 1992
flink gewijzigd. Bij die herziening is de positie van het personeel versterkt in verband met de
invoering van een nieuw bekostigingssysteem (formatiebudgetsysteem) dat scholen meer
vrijheden geeft op het gebied van personeelsbeleid (Van Wieringen 1996). Ouders hebben
sinds kort instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de ouderbij-
dragen en bij de aanvaarding van sponsorgelden (indien daar wederprestaties tegenover staan
waarmee leerlingen worden geconfronteerd). De huidige ongedeelde medezeggenschap van
ouders en personeel is in lijn met de idee van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
school en gezin; een gedachte die ook ten grondslag ligt aan de vrijheid van onderwijs.

Uit kringen van leerkrachtenorganisaties komen steeds vaker geluiden om de medezeggen-
schapsraad voor het personeel te vervangen door een ondernemingsraad, een gedachte die
ingegeven wordt door schaalvergroting en professionalisering in de sfeer van bestuur en
management van scholen. In zo'n opzet zou ook de medezeggenschap van ouders anders
moeten worden geregeld.



193

Indien een schoolbestuur meerdere scholen in stand houdt, kan zij een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad instellen. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt
uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijke belang zijn voor de aangesloten
scholen.
Eind 1997 is een evaluatiestudie over de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 verschenen
(Smit et al. 1997). Deze evaluatie heeft (nog) niet geleid tot beleidswijzigingen.

7.2.3 Ouders als marktpartij

De bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs zijn de afgelopen decennia ingrijpend
gewijzigd. Aanvankelijk alleen in het hoger onderwijs (hbo en wo), vervolgens in het secun-
dair beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (de bve-sector) en sinds enige tijd, zij het
voorzichtig, ook in het funderend onderwijs (basis-, speciaal en voortgezet onderwijs).
Van Wieringen heeft die veranderingen in Onderwijsbeleid in Nederland uitvoerig in beeld
gebracht (Van Wieringen 1996). Kernwoorden zijn deregulering en autonomievergroting, en
decentralisatie, zowel functioneel als territoriaal. Schaalvergroting was nodig om scholen
voldoende draagvlak te geven voor eigen beleid. Zowel in het basisonderwijs als in het voort-
gezet onderwijs vonden schaalvergrotingsoperaties plaats, aanvankelijk vooral in de vorm van
fusies en opheffingen van scholen. Enkele jaren geleden is een ontwikkeling ingezet van
schaalvergroting van besturen (meerdere scholen onder één bestuur), niet alleen in het basis-
onderwijs, waar scholen om redenen van bereikbaarheid relatief klein bleven, maar ook in het
voortgezet onderwijs, zij het daar meer om redenen van personeelsbeleid en risicospreiding.
Deregulering en autonomievergroting staan sinds het verschijnen van nota's als Minder
regels, meer ruimte (1985) en Hoger onderwijs, autonomie en kwaliteit (1985) prominent op
de beleidsagenda (O&W 1985a en b). De centrale doelstelling in die nota's was de overheids-
regelgeving ten aanzien van scholen en instellingen terug te brengen en de beleidsruimte van
de onderwijsinstellingen te vergroten. Daardoor zou niet alleen de inhoudelijke variëteit, maar
ook de kwaliteit toenemen. In het kader van de autonomievergroting werd in de tweede helft
van de jaren tachtig een begin gemaakt met de overdracht van bevoegdheden aan de onder-
wijsinstellingen op het terrein van de financiën, personeel, materieel en de huisvesting
(functionele decentralisatie).
Sinds enige jaren vindt daarnaast, conform de nota Lokaal onderwijsbeleid (1995), een
geleidelijke overdracht van bevoegdheden aan gemeenten plaats. Het gaat daarbij vooral om
taken die het niveau van de afzonderlijke scholen overstijgen: schoolbegeleiding, huisvesting,
onderwijsachterstanden, onderwijs in allochtone levende talen (OC&W 1995). 

Het is de bedoeling dat scholen zich minder oriënteren op de rijksoverheid en meer richten op
hun directe omgeving: in de eerste plaats op ouders/leerlingen, maar ook op gemeenten, op
andere scholen, en op andere instellingen die zich met jeugd of gezin bezighouden (welzijn,
zorg, hulpverlening, opvoedingsondersteuning, kinderopvang en dergelijke). 
Naarmate scholen meer beleidsvrijheid krijgen moeten ze bovendien meer verantwoording
afleggen, niet alleen aan de rijksoverheid, maar ook aan andere relevante partijen in hun
omgeving, zoals ouders, leerlingen en in de toekomst ook de gemeenten. 
Er is sinds kort een aantal nieuwe regelingen van kracht om de positie van ouders te
versterken.

Meer informatie: schoolplan, schoolgids en kwaliteitskaarten

Ouders moeten meer zicht krijgen op de onderwijskwaliteit die de verschillende scholen
bieden. Dat is niet alleen van belang bij de keuze van een school, maar ook daarna, bij
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gesprekken tussen ouders en school over de kwaliteit van het onderwijs.
In de nota De school als lerende organisatie (1996) is een aantal instrumenten voor
kwaliteitszorg nader uitgewerkt (OC&W 1996b). Enkele daarvan hebben betrekking op de
verbetering van het informatieniveau van ouders, namelijk het schoolplan en de schoolgids.
Voorstellen daartoe zijn vervolgens in de zogenoemde Kwaliteitswet neergelegd. 
De eerste schoolplannen en schoolgidsen moeten in het schooljaar 1999/2000 verschijnen.
Het schoolplan, dat eens per vier jaar door de school moet worden vastgesteld, beschrijft het
onderwijskundige beleid van de school (inhoud, werkwijze, speciale voorzieningen, bv. in het
kader van Weer samen naar school), het personeelsbeleid (o.a. nascholing, begeleiding van
docenten, taakbeleid) en het interne kwaliteitsbeleid (wijze waarop schoolbestuur de kwaliteit
bewaakt en maatregelen ter verbetering van de kwaliteit). Het schoolplan is een document dat
vooral bedoeld is voor het afleggen van verantwoording aan de Inspectie van het onderwijs.
Het is vermoedelijk minder geschikt voor een gesprek met ouders over de kwaliteit van het
onderwijs op school. Ouders hebben meer aan een ander document: de schoolgids.

De schoolgids moet jaarlijks worden vastgesteld. De gids verschaft leerlingen en ouders niet
alleen informatie over de werkwijze van de school in het komende schooljaar (doelen, werk-
wijze, speciale zorg, vrijwillige eigen bijdrage, beschikbare onderwijstijd en voorkomen van
lesuitval, rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag, en informatie over de
klachtenregeling en gronden voor vrijstelling van onderwijs), maar ook over de resultaten die
de school in voorgaande jaren met de leerlingen heeft bereikt. Zo moeten scholen voor
voortgezet onderwijs in hun schoolgids melding maken van, bijvoorbeeld, het percentage
leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een andere schoolsoort, het percentage
leerlingen dat de school zonder diploma verlaat, en het percentage geslaagden. Met name
over de publicatie van resultaatgegevens is bij scholen nogal wat onrust ontstaan. Scholen met
veel leerlingen uit achterstandssituaties vrezen voor hun concurrentiepositie, omdat hun
leerlingen in de regel minder goed presteren. De resultaten van deze scholen zijn per definitie
slechter dan die van scholen met een leerlingenpopulatie uit hoger opgeleide milieus.
Eerlijker zou zijn scholen te vergelijken op de zogenoemde toegevoegde waarde die zij bij hun
leerlingen teweegbrengen (het verschil tussen het niveau bij binnenkomst en het niveau bij
uitstroom). Die toegevoegde waarde blijkt echter moeilijk te meten; bovendien is ook de
toegevoegde waarde nog altijd gedeeltelijk afhankelijk van omstandigheden waar de school
betrekkelijk weinig invloed op heeft, zoals het maken van huiswerk en het hebben van een
baantje. Een ander veelgenoemd bezwaar tegen dit type prestatiegegevens is dat ze maar een
partieel beeld geven van de leeropbrengsten die de school bij kinderen teweegbrengt; ze geven
bijvoorbeeld geen inzicht in de sociale vaardigheden of de creativiteit die leerlingen op school
verwerven of in het klimaat dat er op school heerst. 
Voor ouders is het van belang dat de informatie die zij van de scholen krijgen objectief,
betrouwbaar en goed vergelijkbaar is. Daarvoor zijn nog onvoldoende garanties.

De Inspectie van het onderwijs heeft in 1998 voor het eerst vergelijkende overzichten gepubli-
ceerd met kenmerken en resultaten van scholen voor voortgezet onderwijs, de zogenoemde
kwaliteitskaarten. In regionale overzichten worden gegevens gepresenteerd over percentages
zittenblijvers, de doorstroom, de eindexamenresultaten en de gemiddelde cijfers voor een
aantal vakken, klassengrootten en het vakkenaanbod. Omdat scholen met veel kinderen uit
kansarme groepen in het nadeel zouden zijn indien er alleen resultaatgegevens zouden
worden gepresenteerd, worden scholen ook ingedeeld in categorieën, waarbij ze vergeleken
worden met scholen in gelijke omstandigheden. In de toekomst zullen mogelijk gegevens over
de toegevoegde waarde worden gepubliceerd.
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Klachtenregeling

De klachtenregeling, die eveneens in de Kwaliteitswet is opgenomen, geeft ouders, personeel
(en in het voortgezet onderwijs leerlingen vanaf 13 jaar) een individueel recht om te klagen
over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van het bevoegd gezag of het
personeel. Het is ook mogelijk om te klagen over de gedragingen van andere ouders of leer-
lingen. Het schoolbestuur moet een klachtenregeling treffen. Die voorziet erin dat klachten
behandeld worden door een klachtencommissie, bestaande uit tenminste drie leden, onder wie
een onafhankelijk voorzitter.

7.2.4 Vraagfinanciering ten behoeve van gehandicapte leerlingen (de rugzak)

In principe het meest invloedrijk worden in de toekomst de ouders van een gehandicapt kind
dat speciaal onderwijs volgt. Om deze ouders een reële keuzemogelijkheid te bieden tussen
geïntegreerde opvang voor hun kind in het gewone basisonderwijs en gespecialiseerde opvang
in het speciaal onderwijs, zal hun onder bepaalde voorwaarden (indicatiestelling) een leer-
linggebonden budget (een zogenoemde rugzakje) worden toegekend. Indien een kind over-
stapt van het speciaal naar het basisonderwijs, krijgt het dit budget als het ware in een
rugzakje mee naar de basisschool. Ouders krijgen een belangrijke stem bij beslissingen over
de aanpak op school. Het plan van aanpak dat voor het kind wordt opgesteld behoeft
instemming van de ouders. Of een gehandicapt kind voor een rugzakje in aanmerking komt,
zal door een onafhankelijke commissie van onderzoek worden beoordeeld.

7.3 Betrokkenheid en invloed van ouders in de praktijk

7.3.1 De schoolkeuze

De keuze van een school

Het moment van keuze van een basisschool betekent voor veel ouders een hernieuwde
kennismaking met het onderwijsbestel. Voor ouders die zelf geen ervaring hebben met het
Nederlandse onderwijs is het een eerste stap op een voor hen onbekend terrein.
In veel onderzoek is vastgesteld dat er bij de keuze van een basisschool drie soorten overwe-
gingen een rol spelen: de bereikbaarheid van de school, de richting of denominatie van de
school en de kwaliteit van de school (Boef-van der Meulen en Herweijer 1992). 
Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse onderwijsbestel is de schoolkeuzevrijheid: de
vrijheid van ouders een school van hun voorkeursrichting te kiezen. Die vrijheid wordt in de
praktijk beperkt door het scholenaanbod en het toelatingsbeleid van scholen.

Bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs zijn er voor ouders en kinderen op
voorhand enige beperkingen. De prestaties op de basisschool, gemeten via bijvoorbeeld de
Cito-eindtoets, en het advies van de basisschool geven een indicatie van de schooltypen
waarvoor het kind geschikt is. Bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs heeft het
kind in het algemeen een belangrijke stem. 

Het scholenaanbod

In de periode 1990-1996 heeft zich in het basisonderwijs een fusieproces voltrokken, onder de
naam Toerusting en bereikbaarheid, waardoor op landelijk niveau het aantal scholen is
teruggelopen van 8.401 in 1987 naar 7.119 in 1998. Bij die operatie verdwenen met name
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veel kleine scholen in dichtbevolkte verstedelijkte gebieden. In hoofdstuk 3 is daar uitvoeriger
op ingegaan. 
Daar werd ook gewezen op de discrepantie die er in sommige gebieden is ontstaan tussen het
onderwijs dat ouders wensen en het aanbod aan scholen dat beschikbaar is. Zo waren er lange
tijd in veel gemeenten in Noord-Brabant en Limburg nauwelijks openbare scholen. Nu er door
de verhoging van de stichtingsnorm (minimaal 200 leerlingen) bijna geen nieuwe scholen
meer kunnen worden gesticht, is de vraag actueel hoe een betere afstemming kan worden
bereikt tussen wensen van ouders en het bestaande aanbod van scholen. Het is duidelijk dat er
nogal wat scholen opereren onder een vlag (een richting) die de lading (het karakter van de
leerlingenpopulatie) allang niet meer dekt. Er zijn bijvoorbeeld rooms-katholieke scholen en
protestants-christelijke scholen met een meerderheid aan islamitische of niet-christelijke
leerlingen.
In de grote steden zijn de afgelopen jaren diverse islamitische scholen gesticht. Inmiddels zijn
het er 28. Vanuit beleidskringen wordt er in de regel nogal afhoudend op gereageerd, omdat
men vindt dat aparte islamitische scholen de integratie belemmeren. Ook vreest men beïn-
vloeding van het onderwijs door politieke of fundamenteel islamitische groeperingen uit het
land van herkomst. 
De wens om eigen islamitische of Hindoestaanse scholen te stichten neemt de laatste jaren
echter duidelijk toe, mogelijk omdat er geleidelijk aan een breder allochtoon middenkader is
ontstaan dat van mening is dat de aanwezige scholen onvoldoende te bieden hebben voor
allochtone kinderen. Ook de wens om te komen tot schoolinternaten kwam uit allochtone
kring zelf voort. In die zin is stichting van islamitische scholen op te vatten als een, wellicht
noodzakelijke, fase in het emancipatieproces van allochtone bevolkingsgroepen.

Het scholenaanbod in het voortgezet onderwijs is kleiner dan in het basisonderwijs. Sinds
1990 is het aantal scholen voor voortgezet onderwijs ten gevolge van een
schaalvergrotingsoperatie meer dan gehalveerd: van 1.750 scholen in 1990 tot 691 scholen in
1997. Veel categorale scholen voor vbo, mavo, havo of vwo gingen op in een brede
scholengemeenschap. Het aantal vestigingsplaatsen is overigens veel minder sterk afgenomen
dan het aantal scholen, omdat brede scholengemeenschappen de mogelijkheid hebben één of
meer nevenvestigingen in stand te houden. In 1996 telden 711 scholen in totaal 552
nevenvestigingen (OC&W 1996a; CFI 1996).
In stedelijke gebieden met een aanbod van zowel brede (vbo/mavo/havo/vwo) scholengemeen-
schappen als categorale gymnasia en smalle havo/vwo-scholen worden de havo/vwo-afdelin-
gen van brede scholengemeenschappen in het algemeen steeds kleiner, omdat veel ouders en
kinderen met een havo/vwo-advies bij de keuze van een school een kleine en relatief smalle
havo/vwo-school prefereren boven een brede grote scholengemeenschap.

Het voorzieningenaanbod in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren dus ingrijpend
veranderd; het zwaartepunt is verschoven van kleine categorale scholen naar grote (brede)
scholengemeenschappen. Dat proces zal ook de komende jaren nog doorgaan. Het aantal
categorale vbo- en mavo-scholen (in 1996: 151) zal verder afnemen als gevolg van een in
gang gezette herschikking van de bovenbouw van het vbo en mavo (tot leerwegen in het voor-
bereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)). Over enkele jaren zal het voorzieningen-
aanbod in het voortgezet onderwijs gedomineerd worden door brede scholengemeenschappen.

Het toelatingsbeleid van scholen

Als ouders hun keuze eenmaal hebben laten vallen op een bepaalde basisschool, dan is de
toelating tot die school nog niet automatisch gegarandeerd. Schoolbesturen in het bijzonder
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onderwijs mogen leerlingen weigeren op grond van hun godsdienst of levensbeschouwing.
Sommige scholen gaan door ruimtegebrek of door een onverwacht grote toeloop van leerlin-
gen soms noodgedwongen over tot het instellen van wachtlijsten. Voor ouders kan ook de
hoogte van de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage een barrière vormen, ook al is de toelating
formeel niet afhankelijk van het betalen ervan.

Ook in het voortgezet onderwijs geldt dat bijzondere scholen (bv. gereformeerde scholen of
orthodox-joodse scholen) leerlingen kunnen weigeren indien zij naar het oordeel van het
schoolbestuur qua levensbeschouwing niet passen binnen de school. Bijzondere scholen
hanteren meestal echter eerder een ruim toelatingsbeleid. De wens om te groeien of overle-
vingsdrang prikkelen scholen eerder tot een ruimhartig toelatingsbeleid dan tot selectie. Het
recht om leerlingen te weigeren wordt ook wel gebruikt om potentiële probleemleerlingen
buiten de deur te houden. Het komt nogal eens voor dat scholen een leerling weigeren die
elders wegens wangedrag van school is gestuurd. Uit gegevens van de inspectie blijkt dat
bijna 500 keer per jaar een leerling van school wordt verwijderd. De meest voorkomende
redenen zijn misdragingen of wangedrag, drugsbezit of handel in drugs en diefstal. Jongens
worden viermaal zo vaak verwijderd als meisjes (Inspectie 1998b). Hoe vaak het voorkomt dat
scholen dit soort leerlingen weigeren, is onbekend. 

Schoolkeuzemotieven

Voor ouders is het in het algemeen niet zo moeilijk de afstand tot de verschillende basis-
scholen vast te stellen. Ook de richting of denominatie van een school is meestal wel
duidelijk. Veel moeilijker is het om goede informatie te krijgen over de kwaliteit van de
school en het daar geboden onderwijs. Dat komt onder meer doordat kwaliteit een container-
begrip is waarachter vele kenmerken schuilgaan. Sommige ouders associëren kwaliteit met
een hoog percentage doorstroom naar het havo/vwo, andere ouders letten meer op de pedago-
gische uitgangspunten van de school of op de aandacht voor creatieve vakken. De kwaliteit
van het schoolgebouw kan een factor zijn of het gebruik van computers, terwijl er vermoede-
lijk ook steeds meer ouders zijn die de aanwezigheid van goede naschoolse opvangmogelijk-
heden laten meewegen bij hun keuze.
Bij gebrek aan goede en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van scholen wordt vaak
afgegaan op andere kenmerken. Soms hanteren ouders de denominatie van de school of het
percentage allochtone leerlingen op school als een indicatie van kwaliteit. 

Belemmeringen bij de schoolkeuze

Uit onderzoek van het ITS onder ouders van kinderen die in het schooljaar 1994/'95 voor het
eerst naar school gingen, komt een beeld naar voren van grote tevredenheid met en weinig
belemmeringen bij de schoolkeuze. Bij dit gegeven moet overigens wel de kanttekening
worden geplaatst dat het onderzoek niet representatief is voor heel Nederland en bovendien
plaatsvond op een moment dat de schaalvergrotingsoperatie nog niet was afgerond. 
Slechts één op de acht ouders (13%) had liever een andere basisschool gekozen; 15% had
liever een school van een andere richting gekozen. In beide gevallen vormde de afstand tot de
gewenste school de belangrijkste belemmering (Laemers 1995). 
Uit ander onderzoek is bekend dat ouders met een hogere opleiding minder letten op de
afstand. Zij kiezen vaker voor een school die wat verder weg gelegen is omdat ze, meer dan
lager opgeleide ouders, letten op de kwaliteit van het onderwijs. Ze zoeken een school met een
prettig opvoedingsklimaat, een goede sfeer tussen leerkrachten en leerlingen, met mogelijk-
heden om invloed op het beleid van de school uit te oefenen en om zelf de kansen van hun
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kind te verbeteren door te helpen met het huiswerk dat de school meegeeft (Exitonderzoek
Rotterdam 1996).

Ondanks de schaalvergrotingsoperatie, die vooral in stedelijke gebieden tot veel fusies heeft
geleid, is de reisafstand naar de basisschool nog steeds kort. Zo woonden leerlingen uit groep
8 van het openbaar onderwijs in Rotterdam gemiddeld op 8 minuten reisafstand van de
school; 57% woont zelfs binnen 5 minuten van school (Exitonderzoek Rotterdam 1996).
In steden waar het scholenbestand de afgelopen jaren fors is ingekrompen, is er nu bij
sommige scholen sprake van ruimtegebrek, deels als gevolg van een toename van het aantal
kinderen, deels doordat leegstaande scholen en lokalen inmiddels een andere bestemming
hebben gekregen. 

Veranderen van school

Het gegeven dat er weinig belemmeringen worden ondervonden bij de schoolkeuze zegt nog
weinig over de vraag of ouders uiteindelijk ook tevreden zijn met de gemaakte keuze. Helaas
zijn er nauwelijks gegevens beschikbaar over het tussentijds veranderen van basisschool en
over de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. 
Uit het hiervoor aangehaalde Rotterdamse onderzoek onder ouders van leerlingen uit groep 8
van het openbaar basisonderwijs kan worden afgeleid dat verandering van basisschool een
veelvoorkomend verschijnsel is. Van de leerlingen uit groep 8 zat maar circa 60% vanaf
groep 1 op dezelfde basisschool; 40% was kennelijk tussentijds ingestroomd. 
De meeste wisselingen vinden binnen twee jaar plaats. In veel gevallen wordt er van school
gewisseld omdat de afstand na verhuizing te groot is geworden. Ook wordt als reden gegeven
dat men vooral een school zocht met een verzorgde en ordelijke indruk. In een aantal buurten
speelde het aantal 'andere' kinderen een rol, waarbij overigens meer werd gerefereerd aan het
gedrag van die andere kinderen binnen de school en op de speelplaats dan aan hun herkomst
of vermeende zwakke leerprestaties. Vermoedelijk speelt het verschijnsel 'witte vlucht' -
autochtone ouders die hun kinderen van school halen als er naar hun oordeel te veel alloch-
tone kinderen op school zitten - in een grote stad als Rotterdam wat vaker een rol dan in
kleinere gemeenten. Wellicht wordt er in de grote stad ook meer verhuisd, bijvoorbeeld in
verband met echtscheiding. 
Relatief nieuw is het verschijnsel van de wachtlijsten en de tijdelijke inschrijving: ouders
halen hun kind van school op het moment dat er bij de gewenste school een plaatsje vrijkomt
(Sitniakowsky 1999). 
Vermoedelijk wordt er in de grote steden wat vaker van school gewisseld dan elders. Dat
neemt niet weg dat er waarschijnlijk nogal wat kinderen van school veranderen omdat de
kwaliteit van het onderwijs of van de school tegenvalt. 

Ook bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs worden door ouders naar eigen
zeggen weinig belemmeringen ondervonden, althans volgens hetzelfde ITS-onderzoek uit
1994. Slechts 6% van de ouders had destijds liever een andere school voor voortgezet onder-
wijs gekozen. Ook hier vormde de afstand tussen huis en school de belangrijkste belemme-
ring. Bijna de helft van de ouders was in 1994 de mening toegedaan dat er ondanks de fusies
nog voldoende te kiezen viel; een kwart van de ouders onderschreef daarentegen de stelling
dat je door alle fusies niet echt meer kon kiezen, terwijl voor het overige kwart de fusies niet
veel uitmaakten. 
Ruim de helft van de ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs was niet gelukkig met
de situatie van minder maar grotere scholen. Tegelijkertijd vond men in meerderheid echter
ook dat scholengemeenschappen voordelen hebben boven afzonderlijke scholen (Laemers
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1995). Vermoedelijk hebben ouders vooral moeite met de grootte en massaliteit van een
scholengemeenschap en met het heterogene - en in de grote steden overwegend allochtone -
karakter van de leerlingenpopulatie.
Sinds 1994 is het aantal scholen voor voortgezet onderwijs nog met eenderde afgenomen,
namelijk van ruim 1.000 tot minder dan 700 scholen. Onbekend is of er sindsdien verande-
ringen zijn opgetreden in de opvattingen van ouders over de keuzemogelijkheden in het
voortgezet onderwijs.

In stedelijke gebieden met een gevarieerd voorzieningenaanbod van zowel brede (vbo/mavo/
havo/vwo) scholengemeenschappen als smallere havo/vwo-scholen kiezen ouders met
kinderen die geschikt zijn voor havo/vwo in toenemende mate voor een smalle en relatief
kleine school. In de steden wordt bovendien door ouders en kinderen nogal eens te hoog
gekozen. Het ambitieniveau lijkt in de grote stad in het algemeen wat hoger te liggen dan
elders.
De schoolkeuzen leiden ertoe dat havo/vwo-afdelingen van brede scholengemeenschappen in
stedelijke gebieden met een ruim scholenaanbod steeds kleiner worden. Dat zou tot gevolg
kunnen hebben dat die afdelingen op termijn zo klein worden dat ze het hele vakkenaanbod
niet langer kunnen aanbieden. Brede scholengemeenschappen kunnen zo door keuzeprocessen
van ouders en kinderen hun havo/vwo-afdeling kwijtraken, een proces dat uiteindelijk zal
resulteren in een tweedeling in het scholenlandschap: vbo/mavo-scholen enerzijds en
havo/vwo-scholen anderzijds. Om hun concurrentiepositie ten opzichte van de categorale
gymnasia te verbeteren proberen veel brede scholengemeenschappen een gymnasiumopleiding
aan hun school toe te voegen; de mogelijkheden daartoe zijn de afgelopen jaren verruimd. Het
is de vraag of deze strategie ouders en leerlingen tot andere schoolkeuzen zal brengen. 

Conclusies

Ouders ondervinden in het algemeen weinig belemmeringen bij de keuze van een basisschool.
10% à 15% van de ouders zou liever een andere school hebben gekozen, maar ziet daar
vanwege de afstand van af.
Ouders laten zich bij de keuze van een basisschool steeds minder leiden door de traditionele
scheidslijnen uit het verzuilde bestel, waarin de (levensbeschouwelijke) richting van een
school het belangrijkste gegeven is, en steeds meer door kwaliteitsoverwegingen, waarbij niet
alleen gelet wordt op leerprestaties in termen van Cito-toetsresultaten of examenresultaten,
maar ook op zaken als schoolklimaat en het herkomst- en opvoedingsmilieu van andere
kinderen die de school bezoeken. Met de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen wordt
vermoedelijk ook de aanwezigheid van buitenschoolse opvangvoorzieningen belangrijker.
Nieuw onderzoek naar schoolkeuzemotieven zou niet alleen hier een licht op kunnen werpen,
maar zou ook inzicht kunnen bieden in effecten van publicaties over schoolresultaten. 
De resultante van al die schoolkeuzen is een scholenaanbod dat veel meer gekoppeld is aan
sociaal-economische scheidslijnen dan aan levensbeschouwelijke. De sociale integratie binnen
de school die tot in de jaren zeventig via de verzuiling tot stand kwam (katholieke kinderen
gingen naar de katholieke school, ongeacht hun sociale milieu), is langzaam maar zeker aan
het verdwijnen. De geografische segregatie van bevolkingsgroepen en het ouderbijdragebeleid
van scholen versterken dit proces. Jungbluth constateert dan ook dat aan het eind van de jaren
negentig de meeste basisscholen sociaal eenzijdig zijn samengesteld (Jungbluth 1997). 

De keuze van een school voor voortgezet onderwijs is van groot belang voor de verdere
schoolloopbaan, zeker nu het voortgezet onderwijs als gevolg van doelmatigheidsoverwe-
gingen (leerwegen, profielen) steeds selectiever wordt. Gedurende de eerste leerjaren wordt
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vastgesteld of kinderen het in zich hebben om door te stromen naar het hoger onderwijs (via
de havo/vwo-route) of dat een vervolgopleiding in het secundair beroepsonderwijs (mbo of
leerlingwezen) meer in de rede ligt. Dat voorsorteren van leerlingen gebeurt in de eerste
leerjaren, dat wil zeggen in een leeftijdsfase waarin kinderen in de puberteit raken, waardoor
de belangstelling voor onderwijs en voor de inspanningen die voor school moeten worden
geleverd vaak wat minder aanwezig zijn. In deze leeftijdsfase worden bovendien vrienden en
vriendinnen steeds belangrijker. Klasgenoten en vrienden kunnen een positieve, maar ook een
negatieve invloed uitoefenen. Vandaar dat ouders bij de schoolkeuze niet alleen rekening
houden met de resultaten die de school behaalt (bij de overgang van leerjaren en bij eindexa-
mens) maar ook met het type leerlingen dat de school bezoekt. 

In stedelijke gebieden met een gevarieerd scholenaanbod lijken de sociale en culturele
scheidslijnen tussen scholen steeds groter te worden; in de meer landelijke gebieden domi-
neren brede scholengemeenschappen het beeld, zij het dat daar de verschillende sociale
groepen als gevolg van het nevenvestigingsbeleid vaak nog gescheiden onderwijs ontvangen.

7.3.2 Ouderbetrokkenheid en -participatie

Er kunnen verschillende typen van ouderbetrokkenheid worden onderscheiden: 
- communicatie tussen school en ouders;
- dienstverlening van ouders aan de school;
- deelname van ouders aan medezeggenschapsraden en schoolbesturen. 
Andere vormen van ouderbetrokkenheid hebben een wat ander karakter; daarbij gaat het om:
- het pedagogisch klimaat in het gezin en de voorbereiding op het naar school gaan;
- betrokkenheid van ouders bij de leeractiviteiten thuis, zoals hulp bij huiswerk.

In deze paragraaf zal de aandacht vooral uitgaan naar de eerste drie vormen van directe
ouderparticipatie op school. De onderwijsvoorbereidende en -ondersteunende activiteiten van
ouders thuis kwamen in hoofdstuk 5 al aan de orde. Een vorm van ouderbetrokkenheid die de
laatste tijd veel aandacht krijgt is het zogenoemde ouderpunt, waarover later in deze paragraaf
meer. Ouders, school en buurt werken ook samen in de sfeer van de verkeersveiligheid: de
zogenoemde verkeersouders.

Communicatie tussen school en ouders

De communicatie tussen ouders en school verloopt zowel via persoonlijke contacten als via
schriftelijke stukken. Er zijn verschillende gelegenheden waarbij ouders persoonlijk in contact
komen met de school. Ouders van kleuters en jonge kinderen hebben meestal dagelijks even
contact met de leerkracht, wanneer ze hun kind(eren) naar school brengen. Als kinderen
ouder worden en zelf naar school gaan (ongeveer vanaf de leeftijd van 8 jaar), wordt het
contact met de leerkracht minder intensief.

Uit onderzoek naar achtergrondkenmerken van ouders van ruim 7.000 leerlingen in het basis-
en speciaal onderwijs (onderdeel van het Prima-cohortonderzoek 1994/'95) komt naar voren
dat het merendeel van de ouders naar eigen zeggen de speciale ouderbijeenkomsten op school,
zoals ouderavonden en rapportbesprekingen, bezoekt (Driessen en Haanstra 1996). Turkse en
Marokkaanse ouders doen dat echter veel minder dan Nederlandse ouders. Daarnaast stappen
ouders gemiddeld één à twee keer per jaar op eigen initiatief naar de leerkracht om over hun
kind te praten. Hoger opgeleide ouders doen dat het meest frequent; zij praten ook wat meer
over prestaties en gedrag dan andere ouders. Laagopgeleide autochtone ouders spreken vaker



201

met de leerkracht over leerproblemen en over ruzie en pesten. Ouders zeggen in het algemeen
een goed contact te hebben met de leerkracht van hun kind, maar ook hier vinden Turkse en
Marokkaanse ouders het contact minder goed dan Nederlandse ouders (Driessen en Haanstra
1996).
Uit het eerder aangehaalde Rotterdamse onderzoek onder ouders van leerlingen uit groep 8
van de openbare basisscholen in die stad blijkt dat vrij veel ouders ontevreden zijn over de
sfeer in de klas. Er wordt veel geklaagd over plagen: 51% van de ouders signaleert het
probleem, terwijl 7% er ernstige problemen mee heeft. In een aantal gevallen leidt een slecht
sociaal klimaat tot verandering van school. Ruim 80% van de Rotterdamse ouders is tevreden
met de ouderavonden; 15% heeft nog wensen: men wil vooral graag meer tafeltjesavonden om
informatie te krijgen over de vorderingen van het eigen kind (Exitonderzoek Rotterdam
1996).
In het voortgezet onderwijs zijn er in het algemeen minder persoonlijke contacten tussen
ouders en school. Het overleg gaat hier vooral over de vorderingen, de schoolprestaties en het
gedrag van de kinderen. Vaak is er alleen contact als er problemen zijn. 

Een belangrijk deel van de communicatie tussen school en ouders vindt langs schriftelijke
weg plaats.
Ouders worden door de school geïnformeerd via voorlichtingsboekjes, brieven, schoolkranten,
nieuwsbrieven of schoolkalenders. Daarbij wordt er impliciet van uitgegaan dat ouders de
Nederlandse taal machtig zijn en de informatie (kunnen) lezen. Een ander bezwaar is dat
schriftelijke informatie vaak aan de kinderen wordt meegegeven; de mededelingen kunnen in
dat geval nog weleens zoek raken, waardoor de informatie de ouders niet bereikt.
Schriftelijke informatie nodigt in het algemeen niet uit tot respons; het leidt meestal ook niet
tot communicatie, contact of betrokkenheid van ouders bij de school en bij het onderwijs.
Mondelinge contacten blijven vaak beperkt tot situaties waarin zich problemen voordoen. 

De Inspectie van het onderwijs constateerde in het Onderwijsverslag over het jaar 1995 dat
het ouders nog aan voldoende informatie ontbreekt om de dialoog met de school aan te gaan.
Scholen beperken zich in hun informatie vooral tot de organisatorische zaken. "Het betrekken
van ouders bij het beleid van de school, het accepteren van ouders in een dialoog over de
kwaliteit van het onderwijs, is op de meeste scholen nog geen praktijk" (Inspectie 1996: 39).

Autar maakt melding van een Amerikaans project waarin de informatie- en communicatie-
technologie (ICT) wordt ingezet om het contact tussen ouders en school te verbeteren: het
TransParent school system (Autar 1996). Het systeem maakt gebruik van computers,
antwoordapparaten en een mailboxprogramma. Leerkrachten spreken elke dag op het
antwoordapparaat van de school een korte boodschap in over bijvoorbeeld de behandelde
leerstof, de vorderingen of over buitenschoolse activiteiten. Ouders kunnen door de school te
bellen op elk moment van de dag de mededelingen afluisteren. Het systeem is zo ingericht dat
ook geselecteerde groepen ouders of individuele ouders kunnen worden geïnformeerd. Uit
Amerikaans onderzoek blijkt volgens Autar dat de betrokkenheid van de ouders toeneemt en
dat ook hun houding ten opzichte van de school positiever wordt. Doordat informatie in de
eigen taal wordt gegeven, worden ook allochtone ouders beter bereikt. Deze vorm van
communicatie tussen school en ouders wordt in Nederland nog niet toegepast. 

Dienstverlening van ouders aan de school

Ouders kunnen ook op andere manieren betrokken zijn bij de school. Veel ouders onder-
steunen de school in de vorm van allerlei hand- en spandiensten: hulp bij schoolreisjes,
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sportdagen, festiviteiten, in de schoolbibliotheek, bij het overblijven of bij het lezen.
Uit Tijdsbestedingsonderzoek kan worden afgeleid dat er in 1995 door 43% van de ouders van
basisschoolleerlingen (23% van de vaders en 58% van de moeders) hulp werd geboden bij
activiteiten op school. Vergeleken met de situatie in 1985 zijn met name vaders actiever
geworden: in 1985 assisteerde 14% van de vaders en 53% van de moeders bij allerlei
activiteiten op school. 
Er is verschil tussen ouders die niet werken, ouders die parttime (maximaal 24 uur) werken en
ouders die meer dan 24 uur werkzaam zijn in een betaalde werkkring. De laatstgenoemden
zijn als hulp op school het minst actief (18%), de parttime werkenden het meest (71%),
terwijl van de niet-werkende ouders 56% in de week van het onderzoek op school diensten
had verleend. Het opleidingsniveau van ouders laat minder verschillen zien; ouders met een
middelbare opleiding (havo/vwo/mbo-niveau) zijn het meest actief (49%).

Dienstverlening door ouders komt in het voortgezet onderwijs veel minder voor. Van de
ouders met een kind in de leeftijdscategorie van 13 tot 17 jaar bood in 1995 8% hulp op
school: 5% van de vaders en 10% van de moeders.

Deelname van ouders aan medezeggenschapsraden en ouderraden

Uit onderzoek naar de werking van de nieuwe Wet medezeggenschap onderwijs (WMO), die
in 1992 van kracht werd, kan worden afgeleid dat ouders niet staan te dringen om lid te
worden van de medezeggenschapsraad (Smit en Claessen 1995). De meerderheid van de
ondervraagde voorzitters/secretarissen van raden in het basis-, speciaal en voortgezet onder-
wijs had moeite gehad ouders te vinden. In het basisonderwijs worden kandidaat-leden vaak
informeel door de leerkrachten of schoolleider geworven. De medezeggenschapsraden
vergaderen gemiddeld zes à acht keer per jaar voltallig en vaker met de schoolleiding dan met
het bevoegd gezag (= het schoolbestuur).
Personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn in het algemeen veel beter op de hoogte
van wat er speelt op school dan de ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad.
Laatstgenoemden zijn dan ook vaak geen gelijkwaardige gesprekspartners voor de schoollei-
ding en het schoolbestuur. Overigens zien ouders bij vergaderingen van de medezeggen-
schapsraad in veel gevallen niet het schoolbestuur, maar de schoolleiding tegenover zich. Dat
maakt het moeilijker een kritische opstelling in te nemen en vol te houden. Ouders en
leerlingen moeten immers verder met de schoolleiding en docenten.
Ouders die niet in de medezeggenschapsraad zitten weten niet of nauwelijks wat er omgaat.
Dat zou een gevolg kunnen zijn van gebrekkige informatieoverdracht. Waarschijnlijker is
echter dat er bij het merendeel van de ouders gewoon geen belangstelling bestaat voor het
werk van de medezeggenschapsraad. De bestuurlijke invloed van ouders via de medezeggen-
schapsraad is al met al uiterst bescheiden.

Naast een medezeggenschapsraad hebben vrijwel alle basisscholen ook een ouderraad. Deze
houdt zich vooral bezig met de organisatie van de verschillende festiviteiten gedurende het
schooljaar (sinterklaas, kerst). Ouders in de ouderraad zijn in het algemeen wat lager opgeleid
dan ouders in de medezeggenschapsraad; de laatsten zijn door hun opleiding of hun werk in
het algemeen wat meer maatschappelijk betrokken. Soms nemen ouders vanwege een min of
meer persoonlijk belang zitting in de medezeggenschapsraad, bijvoorbeeld omdat hun kind
dyslectisch is of de verkeerssituatie rond de school hen niet bevalt (Van Dam 1999).
Medezeggenschapsraadsleden zorgen vaak via contacten of dubbelfuncties met de ouderraad
voor enig draagvlak in de achterban.
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Uit onderzoek naar ouderparticipatie in het voortgezet onderwijs kan worden afgeleid dat op
84% van de 114 onderzochte scholen voor voortgezet onderwijs ouders zowel in de medezeg-
genschapsraad zitting hebben als in de ouderraad; op 16% van de scholen is er geen ouder-
raad (De Vries 1993). Vrijwel alle ouderraden in het voortgezet onderwijs houden een ouder-
avond, meestal met een thema. De opkomst is in het algemeen gering. Vooral op vbo/mavo-
scholen tonen ouders een geringe betrokkenheid. Allochtone ouders zijn nauwelijks actief.

Versterking van de relatie tussen ouders, school en buurt: ouderprojecten

Een ontwikkeling van de laatste jaren is de bundeling van ouders op buurtniveau. Dit soort
initiatieven richt zich vooral op ouders van allochtone herkomst. Zij zijn vaak onbekend met
het Nederlandse onderwijssysteem en kijken in het algemeen ook anders aan tegen de taak
van de school. In de verschillende landen van herkomst is de school een instituut waar men
zijn kinderen volledig aan toevertrouwt; de gang van zaken op school is een zaak van deskun-
digen. In Nederland wordt daarentegen een duidelijke betrokkenheid van ouders bij de school
en bij het onderwijs verwacht. 
De contacten tussen ouders en school laten daarom nogal eens te wensen over. Er is veel
wederzijds onbegrip. Allochtone ouders hebben soms weinig respect voor de leerkrachten, en
nog minder voor vrouwelijke leerkrachten. Leerkrachten vinden de allochtone ouders vaak
agressief. Er is sprake van zowel non-communicatie als miscommunicatie.
In veel steden en onderwijsvoorrangsgebieden zijn de afgelopen jaren initiatieven van de
grond gekomen om ouders beter te informeren over en meer te betrekken bij de school en het
onderwijs, soms op instigatie van leerkrachten die onderwijs geven in de eigen taal (OET)
(Autar et al. 1996; Dée 1997). Eén van die projecten is het zogenoemde ouderpunt (Autar
1996).

Een ouderpunt is een plek waar ouders onder meer informatie kunnen krijgen over het
onderwijs, terecht kunnen met problemen, cursussen kunnen volgen over opvoeding, maar
ook voor basiseducatie of Nederlands als tweede taal. Een ouderpunt is ook van belang voor
de kadervorming van allochtone ouders. Het is als het ware een ontmoetingsplaats voor
ouders met schoolgaande kinderen.
In 1989 startten in Amsterdam de eerste twee experimenten met ouderpunten. Nu zijn er in
tal van plaatsen vaak meerdere ouderpunten. Er zijn ook andere, vergelijkbare initiatieven. Zo
is de gemeente Utrecht al vele jaren pionier op het gebied van de ouderparticipatie van Turkse
ouders. Doel van al die activiteiten is via communicatie en cursussen duidelijk te maken dat
ouders medeverantwoordelijk zijn voor onderwijs en opvoeding en dat het voor de schoolloop-
baan van kinderen van belang is dat het opvoedingsklimaat thuis ondersteunend is voor de
school. Het bereiken van de ouders kost vaak veel moeite. In Amersfoort hanteert men
daarvoor een samengesteld pakket, bestaande uit persoonlijke benadering, stadsomroep, hulp
van de imam, kranten, posters op scholen, moskeeën en winkels plus een persoonlijke, via de
gemeente verzonden tweetalige uitnodiging. Naast projecten voor de voorschoolse fase,
informatiebijeenkomsten en cursussen zijn er activiteiten van bibliotheken waarbij zowel
ouders als kinderen worden betrokken (voorlezen). Scholen bieden ook taalcursussen voor
ouders aan (Dée 1997). 
Uit de beschrijving van Amersfoortse initiatieven, maar ook uit de in hoofdstuk 6 beschreven
verbredingsactiviteiten rond scholen, blijkt dat er veel wordt gedaan voor ouders met kinderen
in de basisschoolleeftijd, maar dat er in en rond het voortgezet onderwijs nog betrekkelijk
weinig gebeurt.
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7.3.3 Financiële ouderbijdragen

De vrijwillige ouderbijdrage

Voor leerplichtige kinderen hoeven ouders aan de overheid geen lesgeld te betalen. Scholen
mogen in het basis- en voortgezet onderwijs aan ouders wel een (vrijwillige) ouderbijdrage
vragen. Soms komt het verzoek om een ouderbijdrage van het schoolbestuur; dat gebeurt
vooral in het voortgezet onderwijs, waar scholen meestal een ouderbijdrage vragen voor aan-
vullende materialen of excursies. Ook in het basisonderwijs vraagt het schoolbestuur soms een
ouderbijdrage. Deze wordt bijvoorbeeld besteed aan de inschakeling van een vakleerkracht.1

In het basisonderwijs komt het verzoek om een vrijwillige ouderbijdrage echter meestal van
de ouderraad of oudercommissie, die het geld in de regel uitgeeft aan extra activiteiten buiten
het onderwijsaanbod, zoals feesten en uitstapjes. 
Er bestaat geen goed inzicht in het gebruik van de verschillende soorten ouderbijdragen door
scholen.

Vrijwel alle scholen vragen één of meer (vrijwillige) bijdragen. De hoogte varieert. In het
basisonderwijs lag in 1995 het gemiddelde bedrag voor het eerste kind rond de 140 gulden en
voor het tweede kind rond de 110 gulden per schooljaar. De spreiding is echter groot en
varieert van enkele tientjes tot enkele duizenden guldens. In het algemeen bijzonder onder-
wijs, waaronder veel traditionele vernieuwingsscholen (bv. daltonscholen, montessorischolen,
jenaplanscholen) vallen, wordt de hoogste ouderbijdrage gevraagd (gemiddeld zo'n 325 à
360 gulden voor het eerste kind (Inspectie 1995b). 
In het voortgezet onderwijs liep in 1995 de gemiddelde ouderbijdrage, afhankelijk van de
hoogte van het inkomen van ouders, in datzelfde jaar uiteen van 251 tot 426 gulden per
schooljaar. Ook hier vroegen de traditionele vernieuwingsscholen en de vrije scholen een veel
hogere bijdrage: gemiddeld 435 gulden bij een minimuminkomen, tot 1.793 bij een inkomen
vanaf tweemaal modaal (Buist en Meesters 1995). Veel ouders bleken volgens dit onderzoek
niet op de hoogte te zijn van het vrijwillige karakter van de ouderbijdragen.

Sinds kort jaren worden ouders via de onderwijsgids van de overheid geïnformeerd over het
vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Ouders in de medezeggenschapsraad kregen
onlangs op het punt van de vrijwillige ouderbijdragen bovendien meer bevoegdheden. 
Met ingang van het schooljaar 1998/'99 kan het schoolbestuur alleen een bijdrage vragen op
basis van een overeenkomst met de ouders. Die regeling is ingevoerd, omdat enkele scholen
het betalen van een ouderbijdrage als voorwaarde stelden voor de toelating van een leerling of
voor afgifte van een diploma. De overeenkomst kan het bestuur pas na toelating van de
leerling aan de ouders voorleggen, zodat toelating niet langer afhankelijk is van betaling van
de bijdrage. De regeling blijkt in de praktijk aanleiding te geven tot veel verwarring en een
grote administratieve belasting (Huizing en Flippo 1999). 

Over de wenselijkheid dan wel schadelijkheid van vrijwillige ouderbijdragen in het leerplicht-
onderwijs lopen de meningen uiteen. In de Onderwijsbegroting voor 1995 werd de zorg
uitgesproken dat door het uiteenlopen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen de
materiële gelijkheid tussen scholen hoe langer hoe meer een fictie dreigt te worden. De eigen-
bijdragepraktijk kan leiden tot arme en rijke scholen, een situatie die als ongewenst moet
worden beschouwd (TK 1994/1995). Hoge eigen bijdragen kunnen een proces van zelfselectie
teweegbrengen, in die zin dat ouders met lage inkomens naar een goedkope school zullen
uitzien, terwijl er aan de andere kant elitescholen ontstaan.
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Voorstanders van ouderbijdragen wijzen er echter op dat de rijksbijdrage voor scholen
volstrekt ontoereikend is. Ouderbijdragen zijn hard nodig om de schoolbegroting sluitend te
krijgen. Het is bovendien in hun visie juist goed dat ouders bereid zijn een prijs te betalen
voor goed onderwijs; daardoor neemt hun betrokkenheid bij de school en bij de schoolpres-
taties van hun kinderen toe. Bovendien zijn steeds meer ouders de afgelopen jaren gewend
geraakt aan hoge eigen bijdragen voor kinderopvang. Afhankelijk van het gebruik en het
gezinsinkomen kunnen de kosten daarvoor oplopen tot vele honderden guldens per maand. 
De huidige bewindslieden lijken de financiële ongelijkheid tussen scholen als gevolg van
verschillen in de hoogte van vrijwillige ouderbijdragen als een maatschappelijk gegeven te
accepteren. Die verschillen mogen de toegankelijkheid van het onderwijs en van scholen
echter niet in de weg staan.

Kosten van schoolboeken en andere leermiddelen

Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er met name in het voorgezet onderwijs nog een andere
belangrijke kostenpost voor ouders: de schoolboeken en andere leermiddelen (schooltassen,
schriften, mappen, schrijfgerei, agenda's, gymnastiekkleding, rekenmachines en dergelijke). 

De kosten van schoolboeken zijn sinds 1990 sterk gestegen. Deels als gevolg van normale
prijsstijgingen, deels in verband met onderwijsvernieuwingen, zoals de invoering van de
basisvorming in 1993. Voor de basisvorming zijn nieuwe lesmethodes ontwikkeld en school-
boeken gemaakt. Uitgevers brengen de ontwikkelingskosten hiervoor bij de consument in
rekening. Oude schoolboeken van broers of zusjes zijn niet meer bruikbaar. In de basisvor-
ming wordt bovendien, meer dan voorheen, aandacht geschonken aan vaardigheden. Daar-
voor zijn vaak werkboeken en andere lesmaterialen nodig. 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelde onlangs in een onderzoek vast
dat de totale schoolkosten (exclusief reiskosten en lesgeld) voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs in de periode 1990-1998 enorm zijn gestegen (Nibud 1999). De toename varieerde
van 40% (vbo en vwo) tot 64% (havo) en zelfs 80% (mavo). Rekening houdend met de
inflatie betalen ouders in 1998 gemiddeld 125 tot 300 gulden meer aan de schoolkosten van
hun kinderen dan in 1990. Vooral schoolboeken en lesmaterialen werden duurder.
Inclusief (vrijwillige) ouderbijdragen, vaste bijdragen aan materialen, overige materiaalkos-
ten, boeken, overige schoolbenodigdheden en excursies (maar exclusief reiskosten) bedroegen
de gemiddelde totale schoolkosten in 1998 in het vbo 960 gulden, in het mavo 945 gulden, in
het havo 1.050 gulden, en in het vwo 980 gulden. Het gaat hier om gemiddelden; de kosten
kunnen, afhankelijk van factoren als gebruik boekenfonds, studiesector of vakkenpakket, sterk
uiteenlopen (Nibud 1999).

Onderwijsvernieuwingen brengen voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs dus
vaak sterke kostenverhogingen met zich mee. Scholen proberen via boekenbeurzen of huur-
contracten met boekhandels de kosten zoveel mogelijk te drukken.

Van overheidswege was er de afgelopen jaren wel veel aandacht voor de hoogte van de
vrijwillige ouderbijdragen, maar veel minder voor de bijkomende kosten van schoolboeken en
leermiddelen, die bepaald worden door op commerciële basis opererende uitgevers en leer-
middelenproducenten. Dat laatste is sinds kort veranderd. In 1998 bleek dat de studieboeken
en leermiddelen als gevolg van de invoering van het studiehuis veel duurder zouden worden.
Daarop is besloten het budget voor tegemoetkoming in de studiekosten te verhogen met
250 miljoen gulden. Op dit moment doen bijna 145.000 gerechtigden onder de 17 jaar een
beroep op de Wet tegemoetkoming studiekosten. De doelgroep voor deze tegemoetkoming zal
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de komende jaren worden verruimd. Gezinnen met lagere inkomens (tot 52.023 gulden)
krijgen via de Wet tegemoetkoming studiekosten (WTS) een extra tegemoetkoming in de
studiekosten van 150 gulden. Gezinnen met midden- en hogere inkomens zullen de hogere
kosten van schoolboeken echter volledig zelf moeten financieren.

7.3.4 Belangenbehartiging via ouderorganisaties

Er zijn in Nederland verschillende landelijke ouderorganisaties. Iedere zuil of richting heeft
een eigen ouderorganisatie. De grootste ouderorganisaties zijn: de Vereniging voor openbaar
onderwijs (VOO), de Nederlandse katholieke oudervereniging (NKO), Ouders & COO (voor
het protestants-christelijk onderwijs) en de Landelijke oudervereniging bijzonder onderwijs op
algemene grondslag (LOBO). Ouderorganisaties verschaffen informatie aan ouders die lid
zijn, ondersteunen ouders in bestuurlijke organen (bv. schoolbestuur of medezeggenschap-
sraad) en behartigen de belangen van ouders in het beleidsoverleg met de rijksoverheid (het
Onderwijsoverleg primair en voortgezet onderwijs). Er zijn maar weinig ouders lid van een
ouderorganisatie. Door de verzuilde aanpak en door de lage organisatiegraad kunnen ouders
als belanghebbenden nauwelijks een vuist maken. 

In termen van belangenbehartiging is er sprake van verschillende niveaus: 
- het niveau van de school, waarop ouders in de eerste plaats optreden als belangenbehar-

tiger voor de school en hun eigen kind; 
- het lokale of regionale bovenschoolse niveau, waarop wordt besloten over de inzet van

middelen (personeel en materieel) bij individuele leerproblemen of in achterstands-
situaties; daar zijn vooral ouders met kinderen met leerproblemen en -achterstanden
belanghebbend;

- het landelijke beleidsniveau, waarop besluitvorming wordt voorbereid over het te voeren
onderwijsbeleid; een niveau dat in principe voor alle ouders van belang is. 

Met name op het qua belang toenemende bovenschoolse niveau van gemeente en bestuurlijke
samenwerkingsverbanden is er sprake van een belangrijke lacune in de representatie en
invloed van ouders.

7.4 Overheidsbeleid met gevolgen voor ouders

Met betrekking tot de gevolgen die het overheidsbeleid voor ouders heeft, kunnen drie
categorieën worden onderscheiden:
- de gevolgen van samenwerkingsverbanden tussen scholen voor regulier en speciaal

onderwijs: 'weer samen naar school'-beleid (primair onderwijs) en het vbo/mavo/vso-
beleid (voortgezet onderwijs);

- de gevolgen van samenwerking tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen in het
kader van het lokaal preventief jeugdbeleid of het gemeentelijke onderwijsachterstanden-
beleid;

- de gevolgen van beleid gericht op bestuurlijke krachtenbundeling en schaalvergroting in
het basis- en voortgezet onderwijs.

7.4.1 Gevolgen van samenwerkingsverbanden tussen regulier en speciaal onderwijs

Het is de bedoeling dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs worden verwezen dan
in het verleden het geval was. In de onlangs van kracht geworden Wet op het primair onder-
wijs (WPO) is de systeemscheiding tussen het basisonderwijs en een belangrijk deel van het
speciaal onderwijs (lom, mlk, iobk) doorbroken. Basisscholen en speciale scholen voor
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basisonderwijs (nu nog scholen voor speciaal onderwijs) moeten in onderlinge samenwerking
zorgvoorzieningen inrichten voor leerlingen die binnen de basisschool problemen onder-
vinden met het onderwijs. Daartoe zijn de afgelopen jaren in het primair onderwijs ongeveer
250 samenwerkingsverbanden tot stand gebracht, die qua omvang sterk variëren: van enkele
honderden leerlingen tot meer dan 20.000 leerlingen. Kinderen moeten de extra zorg zoveel
mogelijk binnen het gewone onderwijs kunnen krijgen. De speciale scholen voor basisonder-
wijs krijgen in de toekomst nog maar voor 2% van alle leerlingen in het samenwerkingsver-
band bekostiging van formatie en materieel. Het budget voor 1,8% van de leerlingen (tot voor
enige jaren werd landelijk gemiddeld 3,8% van de leerlingen verwezen naar lom, mlk of iobk)
gaat naar een zorgbudget voor alle basisscholen in het samenwerkingsverband. Over de inzet
van dat zorgbudget wordt een gezamenlijk besluit genomen in het samenwerkingsverband van
schoolbesturen.
De invloed van ouders op dit beleid is uiterst beperkt. Zij kunnen hun invloed natuurlijk laten
gelden via de medezeggenschapsraad van de eigen school. Maar omdat besluitvorming over
het zogenoemde zorgplan en de daarbij behorende inzet van middelen niet op schoolniveau
plaatsvindt, maar in het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen van de verschillen-
de scholen samenwerken, zal clustering van de medezeggenschap nodig zijn. Wettelijk is er
op dit punt echter niets voorgeschreven. In de Memorie van Toelichting wordt de mogelijk-
heid gesuggereerd van een gemeenschappelijk overlegorgaan waarin alle schoolbesturen en
medezeggenschapsraden vertegenwoordigd zijn.
Duidelijk is dat het voor ouders van kinderen met leerproblemen moeilijker wordt om invloed
uit te oefenen op eventuele extra zorgvoorzieningen voor hun kinderen. De permanente
commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband beoordeelt of plaatsing van een
leerling op een speciale school noodzakelijk is. Een verwijzing naar een speciale school kan
alleen plaatsvinden indien de permanente commissie leerlingenzorg dat noodzakelijk vindt.
Verwijzing zal minder eenvoudig zijn dan voorheen, omdat basisscholen financieel gestraft
worden als ze te veel kinderen verwijzen. De extra zorg op de eigen basisschool wordt afhan-
kelijk van de uitkomst van het onderhandelingsoverleg tussen de verschillende schoolbestu-
ren. Een schoolbestuur zal daarbij niet alleen rekening moeten houden met de belangen van
andere schoolbesturen, maar zal, ingeval er meerdere scholen onder het bestuur vallen, ook
nog tot een goede verdeling van zorgmiddelen onder de eigen scholen moeten zien te komen.
Ouders zullen in zo'n bestuurlijk complexe situatie via een gemeenschappelijke medezeggen-
schapsconstructie vermoedelijk nog minder invloed hebben dan nu reeds bij schoolgebonden
medezeggenschap het geval is. 

Een vergelijkbare constructie zal in de toekomst gaan gelden in het voortgezet onderwijs,
waar scholen voor speciaal onderwijs (lom, mlk, zmok) zogenoemd leerwegondersteunend
onderwijs en praktijkonderwijs zullen gaan bieden aan leerlingen met leerproblemen in het
(i)vbo en mavo. 
Ook hier zal de invloed van ouders op de inzet van extra zorg naar verwachting minder
worden.

De afnemende invloed van ouders van kinderen met individuele leerproblemen staat in schril
contrast tot de positieverbetering die ouders van kinderen met een lichamelijke, geestelijke of
zintuiglijke handicap tegemoet kunnen zien (de rugzak). In het laatste geval is dan ook sprake
van een zeer mondige, vasthoudende en goed georganiseerde belangenbehartiging door
ouders.
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7.4.2 Gevolgen van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

In tal van gemeenten zijn in het verleden in het kader van beleidsprogramma's als sociale
vernieuwing en meer recentelijk in het kader van het grotestedenbeleid ontwikkelingen in
gang gezet om maatschappelijke problemen, waarmee scholen vaak als eerste worden
geconfronteerd, het hoofd te bieden. De komende jaren zal dit verder worden uitgewerkt in
het kader van het lokale onderwijs- en jeugdbeleid, en in het bijzonder in het kader van het
gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. In veel van de voorschoolse en buitenschoolse
programma's wordt geprobeerd ouders meer bij de school te betrekken, opdat zij de ontwik-
keling van hun kind beter kunnen ondersteunen. Ook worden er op lokaal niveau steeds meer
programma's aangeboden gericht op opvoedingsondersteuning van ouders. Allochtone
moeders die de Nederlandse taal niet beheersen worden aangezet om Nederlands te gaan
leren.
Ouders kunnen op dit moment via verschillende wegen invloed uitoefenen op dit beleid: via
de medezeggenschapsraad van de eigen school, via politieke partijen in de gemeenteraad of
door middel van acties. Op gemeentelijk niveau zijn er geen ouderorganisaties die de stem
van ouders kunnen laten horen en hun belangen kunnen vertegenwoordigen. 
Ook Den Elt en Metz stellen in hun recentelijk verschenen publicatie Ouders als doelgroep
van gemeentelijk beleid vast dat ouders tot op heden in het beleid geen hoofdrol, maar
hoogstens een afgeleide rol vervullen. Ze verwachten echter een trend waarbij niet alleen de
jeugd, maar ook ouders meer als doelgroep van lokaal beleid zullen worden gezien.
Gemeenten zullen dan wel een visie moeten ontwikkelen op de rol van ouders en opvoeding.
Zo'n visie zou kunnen uitmonden in communicatie tussen ouders en gemeenten of door
gemeenten aangestuurde instellingen, in een uitbreiding of wijziging van voorzieningen, maar
ook in het beëindigen van voorzieningen of projecten die niet langer aansluiten bij
veranderingen in de samenleving. Het ontbreken van een gemeentelijke visie op ouders en
opvoeding leidt er nu vaak toe dat gemeentelijk beleid ad hoc tot stand komt, aangestuurd
door belangengroepen en ingevuld met projecten die zich min of meer toevallig aandienen
(Den Elt en Metz 1999).

7.4.3 Gevolgen van bestuurlijke krachtenbundeling en schaalvergroting in het basisonderwijs

Ondanks de schaalvergroting van scholen die de afgelopen jaren in het basis- en voortgezet
onderwijs plaatsvond, is er nog steeds sprake van kleinschaligheid in het onderwijs. De
gemiddelde basisschool heeft een leerlingenbestand van ruim 200 leerlingen en een perso-
neelsbestand van 8 formatieplaatsen. De schoolgrootte in het basisonderwijs varieert van
23 leerlingen tot meer dan 1.000. Een gemiddeld schoolbestuur telt circa 2,5 scholen,
18 formatieplaatsen en 500 leerlingen. 
Die kleinschaligheid levert voor de rijksoverheid problemen op. Bestuurlijke taken op terrei-
nen als financieel beheer (lump sum-bekostiging) en personeelsbeleid (waaronder voorkómen
van wachtgeld) kunnen niet aan de schoolbesturen worden overgedragen, omdat deze daar-
voor onvoldoende draagvlak hebben. Een verdere schaalvergroting van basisscholen wordt om
redenen van bereikbaarheid niet opportuun geacht. Daarom is besloten schoolbesturen van
basisscholen via een financiële premie te stimuleren om over te gaan tot bestuurlijke krachten-
bundeling (TK 1996/1997c). Als kleine schoolbesturen in een federatie of via een fusie gaan
samenwerken, krijgen ze vijf jaar lang 150.000 gulden. Ze moeten dan, naar keuze, minimaal
10 scholen, 2.000 leerlingen, of 80 fte omvatten. Veel schoolbesturen zullen naar verwachting
binnen de eigen denominatie (richting) gaan samenwerken. Deze bestuurlijke
krachtenbundeling (gericht op beheer en bestuur) zal vermoedelijk een andere bundeling van
scholen teweegbrengen dan de eerdergenoemde samenwerkingsverbanden Weer samen naar
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school (gericht op pedagogisch-didactische zorg voor leerlingen met individuele leerproble-
men). Een ander gevolg is dat er in het verlengde van het bovenschoolse bestuur ook vaak een
bovenschoolse schooldirectie wordt aangesteld; de leiding van de afzonderlijke scholen komt
dan in handen van locatiedirecteuren. Op uitvoerend niveau ontstaat hierdoor een extra laag.
Niet alleen wordt door deze ontwikkeling voor ouders de afstand tot het schoolbestuur groter,
ook komt de directie gedeeltelijk op afstand van de school te zitten. Het wordt voor ouders
moeilijker een bestuurslid te benaderen; bestuursleden zullen op hun beurt vaak minder goed
op de hoogte zijn van de gang van zaken op de afzonderlijke scholen.
Ook de medezeggenschap van personeelsleden en van ouders zal anders moeten worden
ingericht, bijvoorbeeld via een getrapt systeem (per school, per schoolbestuur, per samenwer-
kingsverband).
Deelname van ouders aan een groot en meer geprofessionaliseerd schoolbestuur zal in het
algemeen uitsluitend zijn weggelegd voor hoogopgeleide ouders, die via opleiding of werk
voldoende deskundigheid kunnen meebrengen.

7.4.4 Verschillende visies op de rol van ouders

In het huidige onderwijsbeleid worden zeer uiteenlopende visies ten aanzien van de rol van
ouders gehanteerd. 

Lange tijd vervulden ouders in het verzuilde onderwijsbestel een rol als constituent-als
stichter en instandhouder van scholen. Achterliggende gedachte is dat het onderwijs zoveel
mogelijk moet aansluiten bij met name de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders.
Artikel 23 van de Grondwet (voorheen artikel 208) en daarop gebaseerde wetgeving voor
lager en middelbaar onderwijs bood ouders de mogelijkheid bijzondere scholen van eigen
richting te stichten. In die bijzondere scholen nemen ouders deel aan het bestuur, waardoor ze
een belangrijke stempel konden drukken op de invulling van het onderwijs op school. Het
verzuilde bestel staat momenteel om verschillende redenen onder druk. Onder ouders is de
pluriformiteit in levensbeschouwelijke zin enorm toegenomen. Voor de overheid is het vanuit
doelmatigheidsoverwegingen onmogelijk om de toenemende pluriformiteit te honoreren door
stichting van steeds weer nieuwe scholen voor nieuwe groeperingen toe te staan. Daarom
zullen bestaande scholen, indien ouders dat wensen, van kleur moeten veranderen. Het beleid
gericht op versterking van de positie van ouders in schoolbesturen past in deze ouders-als-
constituentbenadering.

De wens om scholen te zien als professionele organisaties verandert de rol van ouders in een
heel andere richting, namelijk in die van een cliënten. Deze visie op scholen staat in zekere
zin nog in de kinderschoenen. Ze wordt met name gepropageerd vanuit zorgen omtrent de
positie van de leraar. In een cliëntmodel zijn docenten professionals met een brede deskundig-
heid; ze voldoen aan een aantal eisen die zijn neergelegd in een beroepsstandaard (o.a. regel-
matige nascholing) en zijn ingeschreven in een register. Zo'n cliëntmodel is vergelijkbaar met
de situatie in de gezondheidszorg. De eerdergenoemde klachtenregeling past in een
ouders-als-cliëntmodel.

Sinds de jaren tachtig worden ouders in toenemende mate als consumenten gezien. Scholen
worden in deze optiek bedrijfsmatig benaderd; zij leveren toegevoegde waarde.
Schoolplannen en schoolgidsen moeten ouders zodanige productinformatie bieden dat zij een
gefundeerde schoolkeuze kunnen maken. Scholen moeten bij hun aanbod rekening houden
met de wensen van de consument. Veel scholen doen dat ook en hanteren allerlei marketing-
technieken om nieuwe consumenten te trekken. Een consumentenmodel veronderstelt een
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breed aanbod van concurrerende scholen en een oppervlakkige binding tussen consument
(ouder) en producent (school): indien ouders niet tevreden zijn met het product zullen ze de
school de rug toekeren. 
In het verlengde van deze ouders-als-consumentbenadering wordt de laatste tijd steeds vaker
ook een ouders-als-contractantmetafoor opgevoerd. In die laatste benadering is sprake van het
afsluiten van een contract tussen ouders en school, waarin wederzijdse rechten en plichten
worden vastgelegd. Problematisch bij deze benadering zijn de sancties ingeval één van beide
partijen zich niet aan de afspraken houdt. 

In het kader van gemeentelijke beleid - geïntegreerd jeugdbeleid, lokaal veiligheidsbeleid,
gemeentelijk onderwijs(achterstanden)beleid - wordt vaak nog een vierde rol aan ouders
toebedacht, namelijk die van participanten. Om achterstanden te bestrijden moeten ouders in
hun opvoeding meer aandacht schenken aan de ontwikkeling van hun kinderen, waardoor
deze beter voorbereid het onderwijs binnenkomen. Tijdens de schoolloopbaan moeten ouders
betrokken zijn bij de gang van zaken op school. Ouders die geen Nederlands spreken of
onvoldoende geïnformeerd zijn over de Nederlandse onderwijssituatie, moeten taalcursussen
of basiseducatie volgen. Ouders die slecht geïnformeerd zijn of tekortschieten bij de
opvoeding, moeten naar een opvoedingscursus.

7.5 Conclusies

1. Dé ouder bestaat niet: er zijn grote verschillen tussen ouders

Er zijn verschillende soorten ouders in termen van betrokkenheid bij en invloed op de school. 
Er is sprake van een grote verscheidenheid in informatie en kennis die ouders hebben over
scholen en over onderwijs, in verwachtingen omtrent de doelstellingen van het onderwijs en
de taak van de school, in aard en mate van betrokkenheid bij de school en in mogelijkheid of
bereidheid de school in financieel opzicht extra te steunen.
Scholen worden dan ook met zeer uiteenlopende wensen en verlangens van ouders geconfron-
teerd. Dat geldt met name voor scholen die qua leerlingenpopulatie heterogeen zijn samen-
gesteld. Dergelijke scholen vertonen vaak een reactiepatroon waarbij ze ouders op enige
afstand van de school houden of ouders alleen op eigen voorwaarden bij de school betrekken. 
Naarmate de leerlingenpopulatie qua sociaal-culturele herkomst en leefstijl homogener is en
de wensen en opvoedingspraktijken van ouders beter aansluiten bij de identiteit van de school
(levensbeschouwelijk of pedagogisch-didactisch), is de betrokkenheid van ouders meestal
groter.

2. Van levensbeschouwelijke verzuiling naar sociaal-economische en -culturele segregatie

Schoolkeuzen van ouders en kinderen verlopen allang niet meer volgens de levensbeschou-
welijke scheidslijnen van ons verzuilde onderwijsbestel. Kinderen van buitenkerkelijke en
islamitische herkomst bezoeken in groten getale confessionele scholen. Schoolkeuzen worden
in de jaren negentig niet meer alleen gemaakt op basis van de richting of denominatie van de
school. Andere overwegingen zijn belangrijker geworden. Behalve de nabijheid van de school
spelen tal van aspecten die met kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school te maken
hebben een rol. Ouders kijken niet alleen naar de schoolprestaties, maar vinden ook aandacht
voor kinderen met leerproblemen belangrijk of maken zich zorgen over vragen als 'gaan mijn
kinderen niet aan de drugs?', aldus Dronkers in een interview ter gelegenheid van het
verschijnen van het boek Verzuiling in het onderwijs (Dijkstra et al. 1997). Ouders zoeken een
school die ongeveer dezelfde normen en waarden hanteert als thuis. Veel buitenkerkelijke
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ouders vinden het wel prettig dat hun kinderen op confessionele scholen nog iets opsteken
over de bijbel en over de christelijke cultuur en levensbeschouwing. Bovendien kijken ouders
ook naar de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Scholen met veel allochtone leerlingen
worden door autochtone ouders gemeden. Naarmate allochtone ouders beter opgeleid raken,
zullen ook zij vermoedelijk meer inhoudelijke eisen aan het onderwijs gaan stellen. In
sommige steden wordt al een grijze vlucht (allochtone ouders die uitwijken naar een witte
school) gesignaleerd. Indien bestaande scholen niet aan hun wensen tegemoet komen, zullen
ze wellicht vaker eigen scholen gaan stichten. Ouders kiezen steeds meer op basis van een
veelal met opleidingsniveau samenhangende opvoedingscultuur en waardeoriëntatie. 
Onderzoekers wijzen in dit verband ook op de gevolgen van segregatie tussen diverse buurten
in de grotere steden, waardoor sommige scholen alleen al door hun ligging in een bepaalde
buurt eenzijdig zijn samengesteld (Tesser et al. 1995). Ook financiële overwegingen kunnen
een rol spelen, ook al zijn de ouderbijdragen op papier vrijwillig (Waslander en Bosman
1996).
Al die factoren tezamen hebben ertoe geleid dat in de loop der jaren leerlingenpopulaties van
scholen qua herkomstmilieu steeds minder heterogeen zijn geworden. Er is in zekere zin
sprake van een paradox: naarmate de samenleving pluriformer wordt, worden de leerlingen-
populaties op scholen homogener en eenzijdiger.

3. Overheid regelt invloed van ouders via formele organen; ouders willen invloed in de
praktijk

Wat in de eerste plaats opvalt is dat de overheid met het oog op invloed van ouders veel
regelgeving heeft ontwikkeld in de sfeer van de medezeggenschap en de bestuurlijke partici-
patie, terwijl ouders hier in de praktijk maar matig in geïnteresseerd zijn. Ouders willen wat
te zeggen hebben over de gang van zaken op school en over de buitenschoolse voorzieningen,
en zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de prestaties en het welbevinden van hun eigen
kind. In hoeverre zij hierin door de school tegemoet worden gekomen, hangt helemaal af van
de school: van de schoolleiding en van individuele docenten. Ouders kunnen bijvoorbeeld wel
vragen om extra aandacht voor hun eigen kind, om plaatsing in een rustiger parallelklas of bij
een andere juf, om hulp bij een werkstuk of om aandacht voor pestgedrag van andere kinde-
ren, afdwingen kunnen zij niets. De meeste scholen zullen, indien mogelijk, tegemoetkomen
aan de wensen van individuele ouders, maar in veel gevallen is dat moeilijk, omdat er ook
rekening moet worden gehouden met de reacties van andere ouders en met belangen van
docenten.
In de tweede plaats valt op dat de overheid in de verschillende regelingen meestal uitgaat van
een bepaald type ouder: een ouder die de Nederlandse taal beheerst en kan lezen, die in
onderwijs geïnteresseerd is, assertief is, maar tegelijkertijd ook behulpzaam en belang stelt in
de school als geheel. Dat type ouders is maar in beperkte mate voorhanden. Veel ouders
voldoen niet aan de veronderstellingen van de regelgeving.

4. Ouders hebben in de praktijk weinig invloed op de gang van zaken op school en die
invloed zal nog verder afnemen

Op dit moment hebben ouders betrekkelijk weinig invloed op de gang van zaken op school.
Ervaringen met medezeggenschap leren dat ouders zoveel invloed krijgen als de school wil
toestaan. Wanneer de onderwijswensen van ouders en de opvoedingsstijlen thuis overeen-
komen met het pedagogisch-didactisch klimaat op school, is de invloed van ouders in de regel
groter dan wanneer school en gezin qua mentaliteit en ambities uiteenlopen. In het algemeen
zijn scholen geneigd om ouders op hun eigen voorwaarden bij de school te betrekken. 
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Het is de vraag in hoeverre de voorgenomen beleidsmaatregelen in deze situatie verandering
zullen brengen. Van de vier direct op ouders gerichte maatregelen - informatie, klachten-
regeling, bestuurlijke (mede)zeggenschap en vraagfinanciering (rugzak) - kunnen er drie in
principe tot een versterking van de positie van ouders leiden. Van versterking van bestuurlijke
(mede)zeggenschap moet niet veel worden verwacht, omdat formele beïnvloedingsmogelijk-
heden ten gevolge van diverse bovenschoolse ontwikkelingen - samenwerkingsverbanden
Weer samen naar school, gemeentelijk onderwijs(achterstanden)beleid en bestuurlijke schaal-
vergroting - eerder zullen afnemen dan toenemen. Veel beslissingen die van belang zijn voor
mogelijkheden van individuele scholen zullen in de toekomst genomen worden op een niveau
dat ver van de school verwijderd is. Voor extra zorg voor kinderen met individuele leerpro-
blemen is dat het weer-samen-naar- schoolverband, voor extra onderwijsinspanningen en
buitenschoolse voorzieningen ten behoeve van kinderen met achterstanden als gevolg van hun
ouderlijk milieu is dat de gemeente, en voor het gewone onderwijs zelf is dat het grotere
schoolbestuur.
Er is de afgelopen jaren een ondoorzichtige bestuurlijke lappendeken rond het funderend
onderwijs ontstaan, waardoor het voor scholen en schoolleiders zelf al moeilijk is om te
opereren, laat staan dat ouders effectief invloed kunnen uitoefenen. Er is geen goede voor-
ziening voor invloed of medezeggenschap van ouders op de verschillende bovenschoolse
niveaus.
Ouders zijn in de praktijk het meest gebaat bij ruime keuzemogelijkheden uit scholen met een
verschillende omvang, reikwijdte, aanpak en werkwijze, en bij objectieve en goed vergelijk-
bare informatie over de kwaliteit van scholen in brede zin, dat wil zeggen niet alleen in
termen van prestaties van leerlingen op het cognitieve vlak, maar ook qua pedagogisch-
didactisch klimaat. 
De invloed op de gang van zaken op de eenmaal gekozen school zal noodzakelijkerwijze
beperkt zijn. Ook al zouden scholen het willen, ze zullen vaak niet aan alle wensen van
individuele ouders en leerlingen kunnen voldoen. Ingeval de leerlingenpopulatie qua leer-
mogelijkheden, wensen, ambities en gedrag heterogeen is samengesteld, zal er al snel sprake
zijn van belangentegenstellingen tussen ouders/kinderen onderling. In dat geval is het vrijwel
onmogelijk voor scholen om met alle verschillende wensen en opvattingen van ouders
rekening te houden.

5. Overheid hanteert verschillende visies op de rol van ouders

De rijksoverheid gaat in verschillende beleidsdossiers met betrekking tot het funderend
onderwijs uit van uiteenlopende visies op de rol van ouders, en in het verlengde daarvan ook
op de rol van docenten en scholen (Van Wieringen 1996). 
In de eerste plaats ziet de overheid ouders als constituenten, die als een soort medeproducent
vormgeven aan het onderwijs. De constituentouder neemt deel aan het schoolbestuur en werkt
thuis in de regel vanuit eenzelfde visie op onderwijs en opvoeding als de school. Deze visie op
ouders figureert vooral in beleidsdocumenten over de scholenplanning (stichten en van kleur
verschieten van scholen) en over de deelname van ouders aan schoolbesturen en medezeggen-
schapsraden.
De overheid ziet ouders in toenemende mate ook als consumenten, die op basis van betrouw-
bare en vergelijkbare informatie een keuze maken uit een ruim aanbod van producenten
(scholen). Bij dit consument-producentdenken past een visie op de school als bedrijf, met een
docent die gewoon werknemer is en een schoolleiding die meer als manager dan als primus
inter pares opereert; een visie die rond het begin van de jaren negentig bijvoorbeeld werd
uitgedragen in het rapport De bedrijvige school (commissie-Langeveld 1989). Nieuwe
instrumenten zoals de schoolgids en de kwaliteitskaart passen in dit beeld. 
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In de derde plaats, en meer recentelijk in opkomst, is het beeld van de docent als een
professional, die zich niet alleen houdt aan wettelijke voorschriften, maar ook aan een door de
beroepsgroep opgestelde en gecontroleerde beroepsstandaard. Van een dergelijke visie op het
docentschap wordt bijvoorbeeld uitgegaan in de publicatie Tekenen voor kwaliteit (Stuurgroep
beroepskwaliteit leraarschap 1997) en in publicaties van de stichting Forum Vitaal Leraar-
schap. In een geprofessionaliseerde schoolorganisatie vervullen ouders eerder de rol van
cliënt, vergelijkbaar met die van patiënt in de gezondheidszorg. Het in 1998 ingevoerde
klachtrecht sluit bij deze visie op de rol van ouders aan.
De gemeentelijke overheid hanteert in het kader van haar lokale onderwijs- en jeugdbeleid
tenslotte soms nog een vierde beeld van ouders, namelijk ouders als participanten, die betrok-
kenen moeten worden bij de school en zo nodig cursussen moeten volgen om hun kind beter
te kunnen ondersteunen. In deze visie wordt vooral gerefereerd aan ouders uit zogenoemde
kansarme milieus.
Onduidelijkheid over de rol van ouders kan tot spanningen leiden, omdat scholen en ouders
niet goed meer weten hoe ze zich tegenover elkaar dienen op te stellen. 

6. Scholen moeten meer rekening houden met de ouders

Scholen zijn de afgelopen jaren responsiever geworden ten aanzien van hun omgeving, met
name ten aanzien van ouders. Aan voorlichting, reclame en public relations wordt meer
aandacht besteed (Van Amelsvoort en Witziers 1995). De aard en de mate van responsiviteit
hangen overigens wel samen met de concurrentiepositie waarin scholen verkeren. Daarbij
speelt de aard van de ouderpopulatie een belangrijke rol. 
Scholen in kansarme wijken in de grote steden ervaren vooral afwezigheid van ouders en
tekorten in de opvoeding van de kinderen die aan hen worden toevertrouwd. De responsiviteit
uit zich hier in activiteiten als huisbezoek, in activiteiten om ouders meer bij de school te
betrekken, in voor- en buitenschoolse activiteiten en in het zoeken van ondersteuning bij
buitenschoolse instellingen (jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, politie, enz.)
Scholen in meer welvarende stadsdelen en forensengemeenten worden vaak met een heel
ander type ouder geconfronteerd: ouders die opkomen voor de belangen van hun kind, die
klagen over de kwaliteit van het onderwijs of wensen dat de school rekening houdt met het
feit dat zij beiden werkzaam zijn. Deze ouders grijpen ook steeds vaker naar juridische
middelen om hun gelijk te halen. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog vele gewone, gemiddel-
de scholen waar ouders op een constructieve wijze meedoen en meedenken met de school. 
Schoolleiders zelf geven in gesprekken aan dat de druk van de kant van ouders de afgelopen
jaren sterk is toegenomen (zie de bijlage in dit rapport). Zij reageren daar, afhankelijk van
hun concurrentiepositie, verschillend op. Scholen die geconfronteerd worden met een
teruglopend leerlingenaantal zullen zoveel mogelijk proberen om aan de wensen van de
ouders tegemoet te komen. Scholen met een stabiele of groeiende leerlingenpopulatie hebben
meer mogelijkheden om een eigen koers te varen.
De grotere oriëntatie op ouders kan tot uitkomsten leiden die door overheid minder wenselijk
worden geacht. Zo staan de groeiende segregatie en steeds vroegere selectie in het voortgezet
onderwijs haaks op het overheidsbeleid, dat integratie en uitstel van studie- en beroepskeuze
voorstaat.
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In juli 1999 kwam een rooms-katholieke school uit Noord-Brabant in het nieuws die ouders om een bijdrage vroeg1

ten behoeve van een extra leerkracht voor de bovenbouwgroepen (groep 6 t/m 8). Het staat scholen in principe vrij
om zo'n extra bijdrage te vragen. 

Noot
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8  Naar een heldere en samenhangende verantwoordelijkheidsverdeling

8.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in eisen,
wensen en verwachtingen ten aanzien van scholen voor funderend onderwijs, niet alleen in de
sfeer van het onderwijs zelf (inhouden, werkwijzen, pedagogische taakstelling, onderwijs-
resultaten van leerlingen en opbrengsten van scholen), maar ook in relatie tot hun omgeving
(voor- en buitenschoolse instellingen, gemeenten en ouders). Tegelijkertijd was er sprake van
stagnatie in de toerusting van scholen (personeel en materieel) en werden de condities waar-
onder scholen moeten opereren complexer (schaalvergroting, groeiende concurrentie, veran-
deringen in de leerlingenpopulatie, veeleisender ouders, nieuwe bestuurlijke verhoudingen).
De combinatie en opeenstapeling van uiteenlopende en soms onderling tegenstrijdige claims
enerzijds en beperkte mogelijkheden anderzijds roept bij veel scholen spanningen op. Vooral
scholen in de grote steden en scholen met veel kinderen uit kansarme gezinnen staan onder
druk. Dat manifesteert zich onder andere in ziekteverzuim en in problemen bij het aantrekken
van nieuw personeel. 
Scholen reageren verschillend op die spanningen. Sommige scholen passen hun onderwijs-
aanbod aan (door verlaging van niveau-eisen of het schrappen van moeilijke onderdelen uit
het onderwijsaanbod), andere beperken zich tot de kernvakken (vooral rekenen en taal),
verscherpen de selectie (zittenblijven, afstroom) of richten zich vooral op verbetering van de
voorwaarden om onderwijs te kunnen geven (sociale vorming, verlengde schooldag, brede
school).

De druk op scholen kan in principe op verschillende manieren worden verlicht. Verbetering
van de toerusting en condities is een eerste optie. De ervaring leert echter dat verbeteringen in
de toerusting van scholen hoge kosten met zich meebrengen, niet alleen vanwege de wet van
de grote aantallen, maar ook als gevolg van overwegingen van verdelende rechtvaardigheid.
De condities voor scholen vallen maar ten dele door de overheid te beïnvloeden. De druk op
scholen kan in principe ook worden verlicht door prioriteitenstelling en samenhang in eisen
en wensen aan te brengen en door meer duidelijkheid te scheppen ten aanzien van wensen en
verwachtingen.
Het overheidsbeleid richtte zich tot dusver vrijwel uitsluitend op de toerusting en condities. Zo
kwamen er in deze kabinetsperiode extra middelen beschikbaar voor de toerusting (bv. voor
klassenverkleining, voor leermiddelen en management en voor informatie en communicatie-
technologie) en werden al eerder enkele voorwaarden gecreëerd om de condities voor scholen
te verbeteren (meer beleidsvrijheid op financieel en personeel gebied, decentralisatie van
achterstandenbeleid naar gemeenten en bevordering van lokale samenwerking met buiten-
schoolse instellingen). 
De weg van prioriteitenstelling in eisen en wensen wordt vanuit het beleid meestal niet
bewandeld. Politici en bestuurders koesteren nu eenmaal hoge ambities ten aanzien van het
onderwijs en zijn op dit punt meestal niet bereid om water in de wijn te doen. Voor een
verheldering en afbakening van taken en verantwoordelijkheden van scholen ten opzichte van
gezinnen, overheden en buitenschoolse instellingen was tot nog toe evenmin veel aandacht.1

Toch valt de toename van de druk op scholen niet los te zien van ontwikkelingen die zich in
de afgelopen jaren in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden hebben voorgedaan.



216

In dit hoofdstuk zal worden geprobeerd een model te schetsen voor een samenhangend stelsel
van verantwoordelijkheden. Vertrekpunt vormen de ontwikkelingen die in de voorgaande
hoofdstukken in kaart zijn gebracht.

In paragraaf 8.2 zullen allereerst de belangrijkste conclusies uit de voorgaande hoofdstukken
nog eens op een rij worden gezet. Zij vormen de overwegingen om voorstellen te doen voor
meer helderheid en samenhang in de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling. De opties die
daarbij denkbaar zijn komen, vergezeld van voor- en nadelen, in paragraaf 8.3 aan de orde. 
In paragraaf 8.4 wordt een model gepresenteerd voor een verdeling van verantwoordelijk-
heden in het funderend onderwijs; een model dat is opgebouwd uit drie concentrische cirkels.
De binnenste cirkel bevat de voor alle scholen gemeenschappelijke kern van het funderend
onderwijs, de middelste cirkel biedt de noodzakelijke vrije onderwijsruimte voor scholen en
gezinnen, terwijl in de buitenste cirkel de bijdragen van externe voorschoolse en buiten-
schoolse voorzieningen aan het funderend onderwijs zijn opgenomen. In elk van de cirkels
vervullen de verschillende betrokkenen een specifieke rol en hebben zij een duidelijk
omschreven verantwoordelijkheid. 
In paragraaf 8.5 wordt het hoofdstuk afgesloten met enkele conclusies.

8.2 Conclusies en overwegingen

Voorgaande hoofdstukken zijn afgesloten met een opsomming van de belangrijkste conclu-
sies. Die conclusies vormen de aanleiding om te pleiten voor een heldere en samenhangende
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Een aantal conclusies en overwegingen wordt
hierna nog eens puntsgewijs weergegeven.

1. Een grotere diversiteit

Als gevolg van diverse maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen is de diversiteit sterk
toegenomen, niet alleen bij gezinnen, maar ook bij scholen. Gezinssituaties en leef- en
opvoedingsstijlen zijn ingrijpend veranderd. Er kwamen meer eenoudergezinnen, het aandeel
gezinnen waarin beide ouders werken nam sterk toe, er was niet alleen sprake van een sterke
toename van het aantal gezinnen met een andere etnische en levensbeschouwelijke achter-
grond, ook de variatie in leefstijlen, gewoonten en opvoedingspraktijken nam toe. Ook
scholen zijn de afgelopen decennia steeds meer van elkaar gaan verschillen. Schoolgrootte en
schoolstructuren variëren sterk, met name in het voortgezet onderwijs. Scholen verschillen
ook, meer dan vroeger, als het gaat om hun toerusting (personele, materiële voorzieningen,
huisvesting), en de condities waaronder zij moeten werken (concurrentie van andere scholen
in de omgeving, aard van de leerlingenpopulatie, mondigheid van ouders). Liepen de
scheidslijnen tussen scholen enkele decennia geleden in de eerste plaats langs lijnen van
levensbeschouwing en pedagogisch-didactische aanpak, nu verschillen de leerlingenpopula-
ties van scholen veel meer op het punt van hun sociaal-economische herkomst en etniciteit.
De toenemende pluriformiteit in de samenleving heeft in scholen juist een zekere homogeni-
sering teweeggebracht. 

2. Een verbreding van onderwijsinhouden in het funderend onderwijs

Er gaat bijna geen week voorbij of er worden in de politiek of publieke opinie nieuwe taken
voor het onderwijs geformuleerd. De laatste tijd staan waarden en normen hoog genoteerd op
de verlanglijstjes, maar ook sociale vaardigheden en het kunnen omgaan met computers
scoren hoog. In het verleden waren er verzoeken om aandacht voor het milieu, voor
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gezondheid, voor zorgtaken in het huishouden, voor verkeersveiligheid en voor consumenten-
aangelegenheden.
De school wordt, vanwege het feit dat het de enige instelling is waar alle kinderen verplicht
naartoe gaan, beschouwd als het instituut waar bij uitstek gewerkt kan worden aan de oplos-
sing van maatschappelijke problemen. 
Veel wensen en claims zijn de afgelopen decennia gehonoreerd. De kerndoelen voor het
basisonderwijs en de basisvorming omvatten een breed spectrum aan kennisgebieden, vaar-
digheden en houdingen waaraan op school aandacht moet worden besteed. Het inhoudelijke
aanbod is inmiddels dermate omvangrijk dat onderwijsgevenden in het basisonderwijs bij
leergebieden als geschiedenis, aardrijkskunde of natuur een selectie moeten maken, omdat nu
eenmaal niet alle aangeboden leerstof binnen de schaarse beschikbare tijd kan worden
behandeld. Bij hun keuze laten leerkrachten zich onvermijdelijk leiden door hun eigen
belangstelling. Dat heeft tot gevolg dat belangrijke onderwerpen uit leergebieden als natuur,
geschiedenis en aardrijkskunde telkens maar door een deel van de leerkrachten (ongeveer de
helft) aan de orde wordt gesteld. Leerlingen verlaten het basisonderwijs dan ook met een
uiteenlopende bagage. Daardoor kan er in het voortgezet onderwijs bij verschillende vakken
onvoldoende worden voortgebouwd op een gemeenschappelijk fundament. 
Het curriculum van de basisvorming omvat vijftien overwegend algemeen vormende vakken.
In het (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs ((i)vbo) wordt een deel van de kern-
doelen (zoals een tweede moderne vreemde taal) vaak niet eens aangeboden. Bovendien
sluiten veel (i)vbo-scholen de basisvorming al na het tweede jaar af, omdat in het derde leer-
jaar moet worden begonnen met de beroepsvoorbereidende vakken van de bovenbouw. Hoewel
er in principe een vrije ruimte is (in het voortgezet onderwijs 7 lesuren van de 32) houden de
meeste scholen in de praktijk weinig ruimte over om aan de gevarieerde behoeften van leer-
lingen tegemoet te kunnen komen. 

3. Een kloof tussen beleidswensen en dagelijkse onderwijspraktijk

De laatste jaren stuurt de overheid steeds nadrukkelijker aan op veranderingen in de werkwij-
zen binnen het onderwijs. Scholen moeten meer aandacht schenken aan vaardigheden en er
moet minder klassikaal les worden gegeven. Klassikaal onderwijs richt zich te veel op de
gemiddelde leerling en leidt in combinatie met het systeem van schooljaren tot zittenblijven.
Onderwijs moet 'op maat' van de individuele leerling zijn en uitnodigen tot zelfstandig leren
door leerlingen. Leerlingen in het basisonderwijs moeten een gedifferentieerde instructie
krijgen, die is afgestemd op hun mogelijkheden en prestaties. Sommige leerlingen zullen
sneller en met minder begeleiding door de leerstof heengaan dan andere. Leerkrachten in het
voortgezet onderwijs zullen de komende jaren minder een docerende en meer een begeleiden-
de rol moeten vervullen; de zelfwerkzaamheid van leerlingen moet worden vergroot.
In het basisonderwijs en de basisvorming wordt de laatste jaren inderdaad veel meer het
accent gelegd op vaardigheden. De door uitgevers geproduceerde schoolboeken nodigen daar
ook toe uit. Er zijn aparte werkboeken en er wordt meer dan vroeger met praktijkopdrachten
gewerkt. In dat opzicht is er het nodige veranderd in het funderend onderwijs.
Veel moeilijker blijkt het om de didactische aanpak te veranderen. Evaluaties van het basis-
onderwijs en de basisvorming tonen dat aan. Onderwijs op maat en zelfstandig leren zijn
wenselijkheden die op veel scholen nog nauwelijks in praktijk worden gebracht. Er worden
diverse oorzaken aangegeven voor de kloof tussen beleid en praktijk. Vaak worden tekorten in
de toerusting van de school als reden opgevoerd. De klassen zouden te groot zijn om te
kunnen differentiëren, de leerkrachten zouden het als gevolg van vergrijzing en onvoldoende
bijscholing niet willen of kunnen, en ook zouden moderne leermiddelen vanwege financiële
beperkingen in onvoldoende mate beschikbaar zijn. 
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Ook veranderende condities belemmeren de invoering van didactische vernieuwingen. Veel
leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs geven klassikaal onderwijs, omdat ze gecon-
fronteerd worden met een groeiend aantal leerlingen met sociaal-emotionele gedragsproble-
men. Dergelijke leerlingen hebben veel structuur en sturing nodig; bij hen kan aan de eis van
zelfstandig werken niet of nauwelijks worden voldaan.
Naast tekorten in de toerusting en problematische condities is er ook gebrek aan overeenstem-
ming over de beste didactische aanpak. Veel onderwijsgevenden zijn het niet eens met de van
overheidswege gewenste vernieuwingen. Ook onderzoek heeft tot nu toe nooit aangetoond dat
gedifferentieerd onderwijs of onderwijs op maat in alle gevallen tot betere resultaten leidt dan
klassikaal onderwijs. Het lijkt er eerder op dat verschillende typen leerlingen baat hebben bij
een verschillende aanpak. Zwakke leerlingen steken meer op van een klassikale instructie,
waarbij de docent interactief bezig is met de klas, dan van een individuele aanpak waarbij
grotendeels zelfstandig wordt gewerkt, aldus een deskundige op het gebied van het reken- en
wiskundeonderwijs (Treffers in: Langelaan 1997). Diverse deskundigen waarschuwen op
voorhand voor een aantal risico's van de zelfstandig-lerenbenadering, zoals die voor de boven-
bouw van havo/vwo en vbo/mavo wordt bepleit. Gevreesd wordt dat er in zo'n benadering
weinig ruimte meer zal zijn voor docenten die door hun enthousiasme voor het vak leerlingen
weten te inspireren. Het lijkt ook niet altijd erg efficiënt om leerlingen zelfstandig te laten
leren als er een goede docent beschikbaar is. Verwacht wordt dat lang niet alle leerlingen in
staat zullen zijn tot zelfstandig leren. De voorgestelde werkwijze zal, zo vreest men, in het
nadeel zijn van jongeren uit kansarme milieus en van jongeren die vanwege de puberteit of
anderszins (tijdelijk) weinig gemotiveerd zijn (Blom 1997; Imelman 1999).

Het is in dit licht opmerkelijk dat de overheid de nieuwe didactische werkwijzen zo nadruk-
kelijk aan de scholen blijft voorhouden, als waren ze maatschappelijk noodzakelijk en onver-
mijdelijk. Scholen zijn overigens niet wettelijk verplicht om de didactische vernieuwingen in
te voeren. Ze kunnen ze echter ook moeilijk negeren, omdat nieuwe leerboeken en examen-
eisen bij deze didactische inzichten aansluiten. De vernieuwingen maken bovendien deel uit
van de kwaliteitsstandaarden waarop scholen door de onderwijsinspectie worden beoordeeld. 

Evenzeer opmerkelijk is dat werkwijzen die blijkens onderzoek wel effectief zijn van over-
heidswege niet veel meer worden gestimuleerd. Met het zogenoemde KEA-experiment, dat al
enige jaren op een aantal Rotterdamse scholen met veel kansarme kinderen wordt uitgevoerd,
worden goede resultaten geboekt. De aanpak bestaat onder andere uit een verbetering van de
instructiekwaliteit van leerkrachten en een betere benutting van de beschikbare onderwijstijd;
de schoolbegeleidingsdienst vervult in dit verband een belangrijke ondersteunende rol
(Hoogendijk en Wolfgram 1997). 

4. Overschatting én onderschatting van de bijdrage van scholen aan onderwijsresultaten

In hoofdstuk 4 is uitvoerig stilgestaan bij de bijdrage die scholen leveren aan onderwijsresul-
taten. Op macroniveau (het onderwijsbestel) is die bijdrage aanzienlijk; het opleidingsniveau
van de bevolking is enorm toegenomen en scholen dragen daar in hoge mate toe bij. Scholen
hebben echter beperkte mogelijkheden als het gaat om het verminderen van ongelijkheden
tussen sociale groepen of individuele leerlingen. En juist op die laatste bijdrage lijken ze in
toenemende mate te worden beoordeeld.
Ongelijkheid hangt samen met individuele verschillen in persoonlijke aanleg en talenten en
met verschillen in economisch, sociaal en vooral cultureel kapitaal dat door gezinnen aan
kinderen wordt overdragen. Verschillen in aanleg en in 'kapitaalmix' van gezinnen kan de
school maar voor een deel compenseren. 'Education cannot compensate for society', zo luidde
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een bekende zegswijze in de jaren zeventig (Bernstein 1970). Op gezinsinvloeden - erfelijk-
heid (nature) en opvoeding (nurture) - hebben scholen weinig invloed. De bijdrage die
scholen kunnen leveren aan het verminderen van ongelijkheid is dan ook beperkt. Dat
gegeven noopt tot bescheidenheid in het stellen van doelen en termijnen.2

De bijdrage die de overheid zelf kan leveren is in principe groter. Zo is vastgesteld dat de
verruiming van mogelijkheden voor doorstroom naar hogere opleidingen die de Mammoetwet
bood, in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de stijging van het onderwijsniveau van
kinderen uit met name de maatschappelijke middengroepen. Die ruime doorstroommogelijk-
heden en tweede-kansmogelijkheden (zoals het vavo) zijn de afgelopen jaren echter om
redenen van doelmatigheid weer gedeeltelijk ingeperkt. 
Ook vanuit andere beleidsterreinen kan worden bijgedragen aan vermindering van ongelijk-
heid. Een betere toegankelijkheid van buitenschoolse voorzieningen kan de ongelijkheid in
deelname aan cultuur en sport doen afnemen. In het algemene sociaal en cultureel werk en het
jeugd- en jongerenwerk was de afgelopen jaren echter sprake van bezuinigingen. Er is pas
sinds kort weer enige erkenning voor het gegeven dat buitenschoolse leermogelijkheden van
belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van jongeren uit kansarme gezinnen.
Voor een betere toerusting van de gezinnen zelf was lange tijd eveneens weinig aandacht.
Autonomie van het gezin was en is nog steeds het uitgangspunt. Informatie en voorlichting
zijn veel gehanteerde instrumenten, die echter in het algemeen weinig effect sorteren indien
zij niet door persoonlijke, intensieve en soms langdurige contacten met de ouders worden
ondersteund. Ook op dit punt is er sinds enkele jaren enige verandering zichtbaar. Ouders
worden, indien nodig, in de gelegenheid gesteld opvoedingscursussen te volgen. Sommige
scholen sluiten zelfs contracten met ouders of met leerlingen af, waarbij ouders en/of leer-
lingen zich verbinden tot onderwijsondersteunend gedrag (op tijd naar bed, huiswerk maken,
niet spijbelen) en de school een bepaalde inspannings- of resultaatverplichting aangaat. 
Er is in het algemeen echter nog steeds een grote terughoudendheid als het gaat om het
opleggen van verplichtingen of het stellen van eisen aan ouders. Scholen zijn afhankelijk van
de vrijwillige medewerking van de steeds mondiger en meer eisen stellende ouders. 

Naast overschatting van de mogelijkheden van scholen is er ook sprake van onderschatting.
De mogelijkheden om het onderwijs voor alle leerlingen effectiever en uitdagender te maken
zijn nog lang niet uitgeput. Voor die mogelijkheden hadden scholen de afgelopen jaren echter
weinig tijd en aandacht, omdat ze sterk in beslag werden genomen door schaalvergroting en
fusies. Schoolleiders moesten zich gaan bezighouden met management- en beheerstaken en
dat ging vaak ten koste van hun onderwijskundig leiderschap. Bovendien zijn er in het basis-
onderwijs in de loop der jaren veel goede schoolleiders voor de onderwijskundige opdracht
verloren gegaan, omdat zij beter betaalde banen in de sfeer van de schoolbegeleiding of het
bovenschool management zijn gaan vervullen. Scholing van schoolleiders voor nieuwe
managementtaken had de afgelopen jaren duidelijk een hogere prioriteit dan pedagogisch-
didactische bijscholing van docenten. 

5. Steeds meer functies voor de scholen

Uit de voorgaande hoofdstukken kan worden geconcludeerd dat er aan scholen steeds meer
functies worden toegedacht, namelijk:
- de school als onderwijsinstelling waar overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden 

plaatsvindt;
- de school als instelling voor socialisatie en opvoeding (bv. morele en sociale vorming); 
- de school als plaats waar voor tekorten in de opvoeding wordt gecompenseerd (bv. sport,

cultuur);
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- de school als plek waar ouders bij de opvoeding kunnen worden ondersteund;
- de school als ontmoetingsplaats voor diverse etnische bevolkingsgroepen (integratie);
- de school als vindplaats van kinderen met individuele problemen (bv. psychosociale

problemen);
- de school als instelling waar tijdens schooltijd kinderopvang plaatsvindt;
- de school als gebouw met accommodatie voor (buitenschoolse) activiteiten voor kinderen

en ouders;
- de school als jeugdvoorziening in de buurt (bv. brede school, vensterschool, forumschool) 

(ontkokering);
- de school als laatste publieke voorziening in kleine kernen (leefbaarheid platteland).

De eerste drie functies vervulde de school altijd al. De onderwijsfunctie is vanouds de kern-
functie. Ook socialisatie en opvoeding behoren traditioneel tot de taak van de school, zij het
dat de meningen over de reikwijdte van de socialisatie- en opvoedingsfunctie sterk verdeeld
zijn, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. Ook de compensatiefunctie is niet nieuw.
Aan sport en cultuur is in het onderwijs altijd al aandacht besteed; schoolzwemmen stond
vroeger zelfs als verplicht onderdeel op het programma van het lager onderwijs. Sinds enkele
jaren worden er vanuit scholen ook steeds vaker culturele en sportieve activiteiten buiten
schooltijd georganiseerd, bijvoorbeeld in het kader van een verlengde schooldag. De vind-
plaatsfunctie was lange tijd beperkt tot het opsporen van kinderen met leer- en ontwikkelings-
problemen (bv. dyslexie), maar wordt voortdurend uitgebreid (bv. seksueel misbruik). De
integratiefunctie is voor scholen betrekkelijk nieuw; er wordt veel van verwacht maar de
vervulling ervan laat te wensen over (onder meer vanwege de toenemende segregatie in
woonwijken en scholen). De opvoedingsondersteuningsfunctie en kinderopvangfunctie van
scholen worden pas sinds enkele jaren actief gepropageerd, niet alleen vanuit het onderwijs-
achterstandenbeleid, maar ook vanuit het emancipatie- en arbeidsparticipatiebeleid. Met het
centraal stellen van de school in het jeugdbeleid wordt sinds kort ook een bestuurlijk doel
nagestreefd, namelijk ontkokering van voorzieningen op lokaal niveau. 

Bij een deel van de functies wordt de school als instelling aangesproken, bij andere wordt
vooral aan de accommodatiefunctie van het schoolgebouw gerefereerd. 
Hoewel duidelijk is dat de school al deze functies niet alleen kan vervullen en dat samen-
werkingsverbanden en bondgenotenstrategieën uitkomst moeten bieden, bestaat er over de
afbakening van functies en taken nog weinig helderheid en consensus. 

6. Verschillende visies op de rol van ouders

Beleidsdocumenten en regelingen voor het funderend onderwijs gaan uit van uiteenlopende
visies op de rol van ouders. 
Beleidsvoornemens om ouders een grotere bestuurlijke zeggenschap te geven gaan uit van
ouders in hun rol als constituent (dat wil zeggen als dragers van de vrijheid van onderwijs):
ouders moeten niet alleen een school kunnen kiezen die past bij hun opvoedingsstijl of
levensbeschouwelijke identiteit, maar moeten het onderwijs op de eenmaal gekozen school
ook mee kunnen vormgeven.
Beleid dat scholen verplicht de eigen doelen, werkwijzen en resultaten te publiceren in een
schoolgids gaat meer uit van ouders die als consument opereren: zij kiezen een school op
grond van vergelijkend scholenonderzoek; als de school hun niet bevalt, veranderen ze van
school.
De klachtenregeling biedt ouders die problemen hebben met gedragingen van schoolbestuur of
docenten de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Bij die
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benadering lijkt te worden uitgegaan van ouders in de rol van cliënt, vergelijkbaar met die
van patiënt in de gezondheidszorg.
In het lokale beleid, tenslotte, worden ouders ook aangesproken als participant; bijvoorbeeld
als buurtmoeder, verkeersouder of als deelnemer aan een cursus opvoedingsondersteuning of
Nederlandse taal.

Het huidige onderwijsbeleid gaat uit van ouders in uiteenlopende en soms moeilijk verenig-
bare rollen. Ouders die zich als consument tegenover de school opstellen, zullen in het
algemeen niet snel de rol van constituent op zich nemen. Bovendien wordt er geen onder-
scheid gemaakt tussen wensen en belangen van individuele ouders en belangen van ouders als
partij in het onderwijsbestel. Individuele ouders zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in het
welbevinden en de schoolprestaties van hun eigen kinderen. Voor ouders als collectief is het
van belang dat er rekening wordt gehouden met gemeenschappelijke ouderbelangen, zoals de
aanwezigheid van voldoende scholen en keuzemogelijkheden, mogelijkheden om, als dat
nodig is, een kind naar een speciale school in de buurt te sturen, of de beschikbaarheid van
goede en gevarieerde kinderopvangmogelijkheden buiten schooltijd. Ouders hebben als
betrokkenen bij onderwijs nauwelijks zeggenschap ten aanzien van deze collectieve (boven-
schoolse) belangen op lokaal en regionaal niveau.

Als gevolg van de uiteenlopende visies op de rol van ouders is het voor scholen en ouders
vaak niet meer duidelijk hoe zij zich ten opzichte van elkaar moeten opstellen. Die onduide-
lijkheid leidt niet alleen tot wederzijds onbegrip en kritiek, maar ook tot een toenemend aantal
rechtszaken. Dat is schadelijk voor de verhouding tussen school en gezin (en vooral de relatie
tussen docenten/schoolleiders en ouders).

7. Uiteenlopende waardeoriëntaties achter diverse eisen en wensen

De druk op scholen neemt niet alleen toe doordat er nieuwe eisen en wensen moeten worden
vervuld, terwijl de toerusting daarvoor lang niet altijd toereikend is; een deel van de druk op
scholen ontstaat doordat scholen moeten voldoen aan eisen en wensen die moeilijk gelijktijdig
kunnen worden ingewilligd. Achtereenvolgende kabinetten hebben vanuit verschillende
waardeoriëntaties zeer uiteenlopende signalen aan de scholen afgegeven. 
Een botsing tussen uiteenlopende waardesystemen lijkt zich bijvoorbeeld voor te doen in het
voortgezet onderwijs, waarbij de idee van vakkenprofielen (havo/vwo) en leerwegen (vmbo)
voortkomt uit de behoefte aan meer doelmatigheid (korte leerwegen en verhoging van rende-
ment door betere inhoudelijke afstemming van het voortgezet onderwijs op het vervolgonder-
wijs), terwijl de pedagogisch-didactische aanpak van zelfstandig leren in het studiehuis juist
veel meer uitgaat van de idee dat de zelfstandigheid en de individuele ontwikkeling van de
leerling (en niet de leerstof) voorop moeten staan. Beide vernieuwingen vallen binnen de
beperkte onderwijstijd moeilijk gelijktijdig te realiseren.
Van scholen wordt enerzijds verwacht dat ze hun leerlingen op een hoger opleidingsniveau
afleveren dan voorheen (met het oog op de eisen op de arbeidsmarkt), terwijl diezelfde
scholen anderzijds ook geacht worden zwakkere leerlingen - die een lager opleidingsniveau
vaak al nauwelijks aankunnen - binnen de poort te houden (uit sociale, maar ook budgettaire
overwegingen).
Scholen moeten aan de ene kant rekening houden met de opvattingen van ouders en met hun -
soms traditionele, op aanpassing en gehoorzaamheid gerichte - opvoedingswaarden, en
worden aan de andere kant door de overheid 'gedwongen' moderne, op autonomie en zelfstan-
digheid gerichte didactische werkwijzen te hanteren.
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Scholen maken temidden van al deze dilemma's en tegenstrijdigheden hun eigen keuzen. Elke
school maakt daarbij eigen afwegingen. Dat neemt niet weg dat tegenstrijdige signalen een
zware druk op scholen kunnen leggen; een druk die maar zeer ten dele kan worden verlicht
door verbeteringen in de toerusting en condities.

8. Geen geloof in een strategie van een leven lang leren

De neiging om functies en taken van scholen te verbreden staat haaks op de filosofie van het
levenslang leren.
In een stelsel van 'een leven lang leren' ligt de huidige aanpak, waarbij het funderend onder-
wijs voor kinderen en jongeren (tot 16 jaar) zeer breed is en het vervolgonderwijs en postini-
tieel onderwijs steeds smaller worden, niet onmiddellijk voor de hand. Een omgekeerde
benadering ligt meer in de rede. In een stelsel van levenslang leren kan in principe worden
begonnen met een beperkt curriculum waarin alleen basisvakken zijn opgenomen, dat wil
zeggen vakken die een gemeenschappelijk fundament leggen en essentieel en onmisbaar zijn
voor de verdere onderwijsloopbaan. In het daaropvolgende onderwijs kan vervolgens, op een
leeftijd dat jongeren daaraan toe zijn, zowel verbreding als verdieping plaatsvinden. Die
verbreding en verdieping stoppen niet op het moment dat het initieel onderwijs wordt afge-
sloten. Ook in het postinitieel onderwijs wordt verbreding afgewisseld met vormen van
beroeps- en functiegerichte specialisatie. 

Bij een leven lang leren gaat het overigens niet alleen om de timing van de verschillende
onderwijsinhouden. Ook de plaats waar wordt geleerd, zal in een stelsel van levenslang leren
veel gevarieerder zijn dan in het huidige bestel, waarin onderwijs en leren in toenemende
mate geconcentreerd lijken te worden bij scholen en onderwijsinstellingen. In een stelsel van
permanente educatie wordt er op veel meer plaatsen geleerd; niet alleen in scholen en instel-
lingen, maar ook in allerlei buitenschoolse instellingen en organisaties, op het werk, via de
media en met behulp van de informatie- en communicatietechnologie. De huidige ontwik-
keling, waarin de verantwoordelijkheid voor onderwijs en leren in toenemende mate bij de
school wordt gelegd, staat haaks op een ontwikkeling naar een lerende samenleving waarin
sprake is van vele plaatsen en mogelijkheden om te leren.

9. Fundamentele verschillen van inzicht ten aanzien van de wenselijke koers van het
funderend onderwijs

Op de achtergrond van veel discussies over ontwikkelingen in het funderend onderwijs spelen
meer fundamentele verschillen van inzicht een rol. Bijvoorbeeld over de vraag of funderend
onderwijs uniform moet zijn - dat wil zeggen zoveel mogelijk gelijk en gemeenschappelijk
voor alle leerlingen ongeacht hun achtergrond - dan wel gevarieerd - dat wil zeggen qua
inhoudelijk aanbod verschillend voor leerlingen met een uiteenlopende achtergrond of aanleg.
Verschil van inzicht is er ook over de vraag of funderend onderwijs een hoge mate van conti-
nuïteit en stabiliteit moet kennen of daarentegen juist dynamisch en veranderbaar moet zijn
en snel moet inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen (In 't Veld et al. 1996). 
Het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren scoort hoog op de kenmerken uniformiteit en
dynamiek: het voorziet in een gemeenschappelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen, dat
geregeld wordt aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Anderen zijn meer
geporteerd voor uniformiteit in combinatie met stabiliteit: funderend onderwijs moet niet
telkens de waan van de dag volgen, maar moet tenminste een vast, en overwegend cognitief
fundament leggen waarop in de verdere schoolloopbaan kan worden voortgebouwd. Weer
anderen bepleiten variatie én dynamiek in het funderend onderwijs: variatie vanwege de grote
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verschillen in persoonlijke aanleg en gezinsachtergrond, dynamiek omdat de maatschappij
daarom vraagt.
De verschillende partijen luisteren in het algemeen slecht naar elkaars argumenten. Voorstan-
ders van variatie wordt verweten dat zij te weinig oog hebben voor gelijke kansen en een
tweedeling in het funderend onderwijs in de hand werken. Voorstanders van dynamiek
beschuldigen degenen die continuïteit bepleiten van conservatisme en van het met de rug naar
de toekomst staan ('stilstand is achteruitgang'). 

10. Onduidelijkheid over de verhouding tussen publieke en private zeggenschap

De vraag naar de zeggenschap over onderwijsinhouden en werkwijzen binnen scholen valt
door recente ontwikkelingen nauwelijks meer te beantwoorden. Behoort de zeggenschap met
het oog op het algemeen belang bij de overheid te berusten, of behoort ze vanwege het belang
van een goede aansluiting tussen onderwijs en opvoeding overwegend in private handen te
zijn, dat wil zeggen bij de ouders of hun vertegenwoordigers uit het maatschappelijk midden-
veld? En welke positie heeft de professional binnen de school in dit verband?
De afgelopen jaren is de overheidsbemoeienis met inhouden en werkwijzen sterk toegenomen.
Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid echter ook het belang van private betrokkenheid
onderstreept. Een goede aansluiting van het onderwijs op de opvoeding wordt noodzakelijk
geacht; waar opvoeding tekortschiet, moet onderwijs de nodige aanvulling bieden. Daarbij
wordt erkend dat private belangen steeds meer gedifferentieerd raken en lang niet altijd meer
gedekt worden door de traditionele levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties die
lange tijd de inhoud en inrichting van het onderwijs bepaalden (de verzuilde besturen en hun
organisaties). Private belangen raken bovendien, net als de samenleving en de gezinnen,
steeds meer geïndividualiseerd. 
Terwijl de overheid aan de ene kant gelegenheid biedt om eigen scholen te stichten, lijkt aan
de andere kant de mogelijkheid om het onderwijs, in aansluiting op de opvoeding, naar eigen
inzicht in te vullen en in te richten, steeds meer aan banden te worden gelegd.
De verhouding tussen publieke en private zeggenschap over funderend onderwijs is er door de
ontwikkelingen van de afgelopen jaren niet doorzichtiger op geworden.

11. De toenemende druk op scholen (draaglast) gaat hun mogelijkheden (draagkracht) vaak
te boven

In de afgelopen decennia zijn er steeds meer taken en functies naar de scholen toegeschoven.
De onderwijsinhouden zijn sterk verbreed. Scholen moeten noodgedwongen kiezen welke
kerndoelen wel en welke niet of slechts fragmentarisch aan bod komen. Kinderen met leer- en
gedragsproblemen, die voorheen naar het speciaal onderwijs zouden gaan, moeten nu, met
een beperkte ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs, binnen het reguliere onderwijs
worden opgevangen. Er komt daarnaast steeds meer druk op scholen om ook buiten schooltijd
voorzieningen aan te bieden. 
Er zijn nauwelijks maatschappelijke krachten die tegendruk geven, noch in de samenleving,
noch op de verschillende beleidsniveaus. Vermoedelijk is een belangrijk deel van de perma-
nente frustratie en het slechte imago van de onderwijssector aan deze overmaat aan druk toe
te schrijven. 
Het ziet er niet naar uit dat de toerusting van scholen op korte termijn zodanig verbetert dat
draagkracht en draaglast meer in evenwicht raken. Verbeteringen in de toerusting van
scholen brengen vanwege het grote aantal scholen en de omvangrijke leerlingenpopulatie al
gauw zeer hoge kosten met zich mee. 
Condities voor scholen kunnen in een aantal opzichten worden verbeterd. Zo proberen veel
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gemeenten vormen van samenwerking tot stand te brengen tussen scholen en instellingen
voor jeugdzorg, welzijn, arbeidsvoorziening of maatschappelijk werk, zodat scholen onder-
steuning kunnen krijgen indien persoonlijke of maatschappelijke problemen het leren door de
leerling in de weg staan. De beschikbare tijd voor onderwijs en leren kan in principe eveneens
worden uitgebreid, hetzij door de reguliere onderwijstijd (aantal lesuren) te vergroten, hetzij
door de leertijd te vergroten via educatieve voorzieningen en activiteiten buiten de reguliere
schooltijd (voorschoolse projecten voor 2- en 3-jarigen, verlengde schooldag). Ook dit type
verbeteringen brengt echter al snel hoge kosten met zich mee.
Andere condities zijn moeilijker te veranderen. Zo is het wegnemen van de concurrentiedruk
in het funderend onderwijs, om een voorbeeld te noemen, geen reële en ook geen wenselijke
optie. Ook de opvoeding in gezinnen laat zich van overheidswege moeilijk beïnvloeden.

Het meer in balans brengen van claims en mogelijkheden kan slechts gedeeltelijk via een
verbetering van de toerusting en condities worden gerealiseerd, maar zal met name via een
verduidelijking en afbakening van taken en verantwoordelijkheden moeten plaatsvinden. 

8.3 Opties

De eerder geschetste uitbreiding van eisen aan het onderwijs en verbreding van functies voor
de scholen heeft zich met name gedurende de afgelopen tien à vijftien jaar voltrokken. Daarbij
was er voortdurend sprake van cumulatie; het stellen van nieuwe eisen en het formuleren van
nieuwe functies ging zelden of nooit gepaard met een heroverweging van bestaande eisen en
functies.
Scholen zoeken temidden van al die tegenstrijdige waarden en belangen hun eigen oplossin-
gen.
Op fricties en knelpunten reageert de overheid in het ene geval met nieuwe regelgeving (bv.
bij de vrijwillige eigen bijdrage); in andere gevallen (zoals bij de vierdaagse schoolweek) laat
de overheid - zolang de wettelijke voorschriften niet worden geschonden - scholen vrij om
hun eigen keuze te maken. 
Het is de vraag of dit ad hoc-beleid van nu eens bijsturen en dan weer laten lopen op termijn
verstandig is. Voor ouders zijn de verhoudingen er in ieder geval niet doorzichter op
geworden. Dat leidt er onder andere toe dat zij steeds vaker hun toevlucht gaan zoeken in
juridische procedures om duidelijkheid te krijgen over hun rechten. 
Conflicten tussen ouders en scholen gaan in de praktijk niet zozeer over de inhoud van het
onderwijs als wel over de inrichting ervan, dat wil zeggen over de werkwijze van de school;
voorbeelden hiervan zijn een vraag om extra begeleiding van een kind met leerproblemen, een
verzoek om één of meer leerjaren over te slaan vanwege (door ouders veronderstelde)
hoogbegaafdheid van een kind, onenigheid over het schooladvies of over zittenblijven of
zakken voor het examen, bezwaren tegen invoering van een vierdaagse schoolweek. Scholen
bieden ouders op deze punten kennelijk onvoldoende duidelijkheid. De overheid legt wel het
minimumaantal lesuren per schooljaar vast en regelt ook de vakantieperiodes, maar onthoudt
zich tot dusverre van voorschriften met betrekking tot de spreiding van het aantal lesuren over
de week. 
Ook gemeenten zullen er de komende jaren niet aan ontkomen om een heldere positie te
kiezen ten aanzien van de taak van de school, zowel in relatie tot die van de ouders als ten
opzichte van andere gesubsidieerde instellingen. 

Dit rapport pleit voor enige ordening in de verantwoordelijkheidsverdeling en voor meer
duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de diverse partijen. De rijksoverheid zou een
kader moeten bieden waarin de verschillende verantwoordelijkheden helder en in samenhang
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worden vastgelegd. De diverse betrokken partijen kunnen daarbinnen vervolgens, al naarge-
lang hun situatie, eigen keuzen maken. 

Er zijn in principe verschillende mogelijkheden om te komen tot een verduidelijking van
verantwoordelijkheden en tot een afbakening van functies en taken. Elke optie heeft voor-
delen, maar ook nadelen.

Optie 1: Ongewijzigd beleid

Een aantal argumenten pleit hiervóór.
- Niet alle scholen ervaren evenveel druk. Sommige scholen zijn beter toegerust om nieuwe

eisen en wensen van overheidswege in hun onderwijs te incorporeren dan andere. Zo
zullen de traditionele vernieuwingsscholen (dalton, montessori) minder moeite hebben
met een individuele onderwijsaanpak dan scholen die vanouds gewend zijn aan een meer
klassikale werkwijze. Scholen hebben ook niet allemaal in dezelfde mate te maken met
kinderen uit problematische gezinssituaties. De problemen lijken zich te concentreren in
de achterstandswijken van de steden. Nieuw beleid dat alle scholen raakt is derhalve
ongewenst.

- Scholen zijn professioneel genoeg om zelf keuzen te maken ten aanzien van wat en hoe er
wordt onderwezen en het aanvullende voorzieningenpakket dat geboden is. 

Er kunnen ook argumenten tegen deze optie worden aangevoerd.
- Er zullen onder druk van maatschappelijke omstandigheden voortdurend nieuwe eisen en

wensen bij de scholen worden gedeponeerd, zowel voor de inhoud van het onderwijs als
ten aanzien van de voorzieningen die scholen buiten schooltijd zouden moeten bieden. De
omstandigheden (personeel, materieel, concurrentie, medewerking van externe instanties)
zijn meestal bepalend voor de keuzen die scholen maken. Die keuzen zijn niet per defini-
tie in het algemeen belang of in het belang van de leerlingen.

- Een voortdurende verbreding van het aanbod kan ten koste gaan van de kerntaak van de
school: overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden.

- Scholen en docenten blijven in onzekerheid over de vraag wat er van overheidswege van
hen geëist wordt en waar hun vrijheidsgraden liggen. 

- Ook voor ouders blijft het onduidelijk op welke punten ze invloed en zeggenschap kunnen
uitoefenen en bij welke onderwerpen de professionele autonomie van het docententeam
moet worden gerespecteerd. 

- Samenwerking tussen scholen en buitenschoolse instellingen blijft afhankelijk van weder-
zijdse belangen en mogelijkheden.

Optie 2: De overheid specificeert de verantwoordelijkheden van betrokken partijen

De volgende argumenten zouden hiervóór kunnen pleiten.
- Het gaat om funderend onderwijs. Ouders zijn verplicht hun kinderen bij een school in te

schrijven. Tegenover die verplichting behoort een overheidsgarantie te staan ten aanzien
van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs.

- Scholen en docenten hebben behoefte aan duidelijkheid omtrent hun taken.
- Door de noodzaak tot explicitering van verantwoordelijkheden en taken worden partijen

zich meer bewust van het belang van een goed evenwicht tussen taken en middelen.
- De overheid kan scholen alleen aanspreken op taken en verantwoordelijkheden die

expliciet zijn toegewezen dan wel wettelijk verplicht zijn.
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Er zijn echter ook argumenten tegen deze optie in te brengen.
- De overheid mag zich niet te zeer bemoeien met de inhoud van het onderwijs, omdat dat

leidt tot staatspedagogiek. Het is bovendien in strijd met artikel 23 van de Grondwet,
waarin de vrijheid van onderwijs - in het bijzonder de vrijheid van inrichting - is
neergelegd.

- Een volledig vastleggen van verantwoordelijkheden miskent de professionaliteit van
scholen en docenten. Het staat bovendien haaks op de gedachte om de beroepsgroep zelf
meer verantwoordelijkheid te geven voor de kwaliteit van het onderwijs (via een
beroepsstandaard en lerarenregister). 

- De optie gaat in tegen de huidige dereguleringstrend. 

Optie 3: Zelfregulering in eigen kring, dat wil zeggen per richting of denominatie

Vóór deze optie pleit het volgende.
- De verschillende levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische stromingen in het

onderwijs hebben elk een eigen identiteit. Die identiteit is bepalend voor de wijze waarop
zij invulling geven aan het onderwijs en aan de pedagogische taak van de school.
Protestants-christelijke scholen gaan van andere waarden en normen uit dan openbare of
vrije scholen. De overheid mag wel globale randvoorwaarden aangeven, maar moet de
invulling verder aan de denominaties zelf overlaten.

- De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs berust bij het bevoegd gezag
(het schoolbestuur). Er is de afgelopen jaren voor diverse onderwijstaken een proces van
functionele decentralisatie ingezet. Schoolbesturen bundelen - aangemoedigd door de
overheid - steeds vaker hun krachten. Grotere schoolbesturen worden in de regel langs
denominatieve lijnen samengesteld. Deze besturen krijgen meer autonomie op financieel
en personeel gebied. Integraal schoolbeleid kan alleen totstandkomen indien er daarnaast
ook meer beleidsvrijheid op onderwijsinhoudelijk terrein wordt gegund.

Er zijn echter ook bezwaren tegen deze optie in te brengen.
- Elke richting of denominatie ontwikkelt in deze optie haar eigen spelregels. Dat is

schadelijk voor de eenheid in het funderend onderwijsbestel. 
- De publieke verantwoordelijkheid voor het funderend onderwijs wordt in deze optie

beperkt tot het openbaar onderwijs. Dat belemmert de mogelijkheden voor integraal
lokaal onderwijsbeleid.

- De levensbeschouwelijke kleur van de school dekt in de praktijk lang niet altijd de lading.
Confessionele scholen worden ook bezocht door buitenkerkelijke en islamitische
leerlingen. Levensbeschouwelijke scheidslijnen zijn binnen scholen al lang doorbroken. 

Optie 4: Een mengvorm van onderscheiden publieke en private verantwoordelijkheden

Voorgaande opties hebben elk voor- en nadelen. De optie die in de volgende paragraaf zal
worden uitgewerkt, is in feite een mengvorm van elementen uit optie 2 (noodzaak van eenheid
en garantie) en optie 3 (ruimte voor variatie en keuzemogelijkheden). Publieke (rijk en
gemeente) en private (ouders, maatschappelijke groeperingen) verantwoordelijkheden worden
duidelijk onderscheiden. De optie hoeft niet tot veel extra regelgeving te leiden en sluit aan bij
ontwikkelingen die toch al gaande zijn. Kenmerkend voor de optie is dat er een aantal
duidelijke piketpalen wordt geplaatst.
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8.4 Naar een concentrisch model van verantwoordelijkheden

8.4.1 Overwegingen en eisen

Doel van dit rapport is te komen tot een duidelijke afbakening van functies en een heldere
toewijzing van taken aan de verschillende betrokkenen (rijksoverheid, gezinnen, scholen,
buitenschoolse instellingen en gemeenten), opdat de draagkracht en draaglast van scholen
meer met elkaar in evenwicht komen. Dat evenwicht kan onvoldoende worden bereikt door
uitsluitend te werken aan een verbetering van de toerusting en condities. 

In dit verband wordt vaak gesproken over gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet alleen van
school en gezin, maar ook van scholen en buitenschoolse instellingen. Gezamenlijke verant-
woordelijkheid is een aantrekkelijke formule, die in de praktijk echter nogal eens leidt tot
afschuiven van verantwoordelijkheid. Dat afschuiven is met name aan de orde als het aan-
komt op organisatie, financiering en uitvoering van taken. Samenwerking tussen instellingen
blijft vaak steken in overleg, in signalering en onderlinge doorverwijzing. Dat genereert veel
bestuurlijke drukte, maar lost de problemen van leerlingen en scholen in veel gevallen niet op. 
Een duidelijke en samenhangende verdeling van verantwoordelijkheden leidt waarschijnlijk
tot betere resultaten.

Een samenhangend stelsel van verantwoordelijkheden moet niet alleen ruimte bieden voor
uiteenlopende visies, maar waar mogelijk ook een antwoord geven op in voorgaande hoofd-
stukken geschetste tegenstrijdigheden en dilemma's. Gekozen is voor een zodanige ordening
van verantwoordelijkheden dat:
- zowel uniformiteit als variatie een plaats krijgt;
- de vraag naar continuïteit en de vraag naar verandering beide kunnen worden gehono-

reerd;
- er een duidelijker onderscheid komt tussen publieke en private zeggenschap;
- de verantwoordelijkheid van gezin (ouders) en school (schoolleiding, docenten) voor de

verschillende aspecten van onderwijs, opvoeding en maatschappelijke zorg wordt verhel-
derd;

- scholen weten waar ze aan toe zijn: wat in ieder geval moet en wat optioneel is; 
- er meer samenhang ontstaat tussen wat kinderen op school leren en wat daaraan van 

gemeentewege nog aan buitenschoolse leermogelijkheden wordt toegevoegd.

8.4.2 Een concentrisch model

Aan deze eisen kan het beste worden voldaan via een model van concentrische cirkels, waarin
de binnenste cirkel het zogenoemde kerncurriculum omvat, de middelste cirkel het profieldeel
van het curriculum en de buitenste cirkel de voorzieningen in en rond de school.

Het kerncurriculum

De binnenste cirkel omvat de stabiele kern van het funderend onderwijs. 
De kerncurricula voor het basisonderwijs en voor de basisvorming omvatten het gemeen-
schappelijke minimum aan leerdoelen voor alle leerlingen. Het gaat om basisvakken, om de
essentialia, om de kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor vervolgonderwijs en
die buiten de school niet kunnen worden bijgebracht. 
Het kerncurriculum brengt het algemeen gedeelde, publieke belang van onderwijs tot uitdruk-
king.
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De huidige kerndoelen voor basisonderwijs en basisvorming richten zich op een breed
spectrum aan kennis, vaardigheden en houdingen. In het basisonderwijs wordt in de praktijk
de feitelijke selectie van de leerstof in toenemende mate bepaald door hetgeen er in de Cito-
eindtoets van leerlingen wordt gevraagd. In de basisvorming werpen de exameneisen van de
verschillende schooltypen hun schaduwen vooruit. Het programma biedt daar veel minder
vrijheidsgraden.
Het vaststellen van een kerncurriculum zal dan ook vooral gevolgen hebben voor het basis-
onderwijs. Met het oog op een goede inhoudelijke aansluiting op het voortgezet onderwijs is
een gemeenschappelijk kerncurriculum daar het meest van belang. Scholen voor voortgezet
onderwijs kunnen op dit moment bij leergebieden als Engels, natuur of geschiedenis feitelijk
niet uitgaan van een gemeenschappelijke basis. Het gevolg is dat er in sommige vakken
helemaal opnieuw wordt begonnen, terwijl leerlingen bij andere leergebieden belangrijke
lacunes in hun kennis houden. Een gemeenschappelijke basis is ook van belang voor leerlin-
gen die, om wat voor reden dan ook, tussentijds van school veranderen.

Het kerncurriculum neemt een beperkt deel van de beschikbare onderwijstijd in beslag, zeg
70%. De huidige basisvorming (voortgezet onderwijs) kent in principe zo'n vrije ruimte:
7 van de 32 uur per week kunnen door scholen naar eigen inzicht worden ingevuld. In de
praktijk zijn er voor scholen echter zoveel restricties (grote verschillen tussen leerlingen,
rechtspositionele verplichtingen) dat er nauwelijks ruimte voor profilering is. 

Binnen scholen bepaalt het schoolteam, bestaande uit schoolleiding en docenten, de aanpak.
Leerkrachten zijn professionals die in teamverband en onder leiding van de schoolleider
zorgen voor een optimale pedagogisch-didactische aanpak. 
Ouders zijn, als het gaat om het kerncurriculum, in de eerste plaats cliënt. Zij moeten kunnen
vertrouwen op de professionaliteit van het schoolteam, zoals patiënten vertrouwen stellen in
hun huisarts of specialist.

De doelen uit het kerncurriculum worden omschreven in termen van resultaten die minimaal
behaald moeten worden. Daarmee wordt aangesloten bij een ontwikkeling die al in gang is
gezet. Vroeger werden in de wet alleen de leergebieden genoemd waaraan de school aandacht
moest besteden (aanbod). In de meest recente versie zijn kerndoelen geformuleerd in termen
van resultaten: leerlingen moeten iets weten, kunnen, begrijpen of verklaren. Het blijven
echter streefdoelen; er wordt geen minimaal beheersingsniveau aangegeven. 
Een minimumbeheersingsniveau is belangrijk in verband met de aansluiting op het vervolg-
onderwijs; zo'n niveau zou voldoende moeten zijn voor een probleemloze overgang naar het
laagste niveau van vervolgonderwijs. Er kleven echter ook nadelen aan het vastleggen van een
minimumniveau: het kan voor sommigen nog steeds te hoog gegrepen zijn, terwijl het voor
anderen veel te eenvoudig is. In de praktijk zullen er naast het minimumniveau dan ook
diverse hogere beheersingsniveau's moeten worden aangeboden. 

Om de gewenste leerresultaten ook daadwerkelijk bij alle leerlingen te kunnen realiseren zal
met verschillende methodes moeten worden gewerkt. Naast differentiatie in werkwijzen zal er
in de regel ook differentiatie in tijd nodig zijn, niet alleen in het aantal uren per week dat aan
het kerncurriculum wordt besteed, maar ook in schooltijd (een langer verblijf in het basison-
derwijs of de basisvorming door vroeger te beginnen of langer door te gaan).

Voor scholen betekent invoering van een kerncurriculum dat de vrije beleidsruimte bij de
invulling van de basisvakken minder groot wordt; daar staat echter tegenover dat er meer
duidelijkheid komt omtrent de inhouden die in ieder geval moeten worden overgedragen en de
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resultaten die tenminste moeten worden behaald. Schoolleiders en docenten opereren als
professionals die zo nodig een beroep kunnen doen op externe ondersteuning. De overheid
draagt zorg voor voldoende ondersteuning op pedagogisch-didactisch gebied (laten ontwik-
kelen en uittesten van diverse methodes, faciliteren van bijscholingsprogramma's), maar
onthoudt zich van (impliciete) voorschriften met betrekking tot de te hanteren werkwijze.
Professionals bepalen die zelf en bedienen zich daarbij van een passende mix van werk-
vormen.

In paragraaf 8.4.4 zal nader worden ingegaan op de wijze waarop de invulling van zo'n
kerncurriculum zou kunnen plaatsvinden. 

De vrije ruimte of het profieldeel van het curriculum

Door de inperking van het huidige brede curriculum (de kerndoelen) tot een kerncurriculum
ontstaat er tijd en ruimte voor scholen om een eigen profiel te kiezen. Met het profieldeel van
het curriculum - de middelste cirkel van het model - kan de school tegemoetkomen aan
wensen van ouders, rekening houden met specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie of
inspelen op talenten van individuele leerlingen. Met de invulling van het vrije curriculumdeel
wordt vormgegeven aan de identiteit of het profiel van de school. Het biedt ruimte voor
private belangen. Het profiel kan zijn oorsprong hebben in een levensbeschouwing of een
maatschappijopvatting, maar ook in een pedagogisch-didactische stroming. Het profiel kan
bovendien in de loop der tijd veranderen; de leerlingenpopulatie en de samenleving verande-
ren immers ook. Profiel of identiteit zijn dus niet statisch, maar dynamisch. 

Het profieldeel vormt een integraal onderdeel van het totale curriculum. Scholen zijn dan ook
niet volledig vrij bij de invulling van het profieldeel. In de wet wordt de bandbreedte aan
mogelijkheden vastgelegd. Dat zou om te beginnen bijvoorbeeld het huidige aanbod aan kern-
doelen kunnen zijn. 
Sommige scholen zullen gedwongen zijn om de profieltijd voor een belangrijk deel te benut-
ten om de doelstellingen uit het kerncurriculum te realiseren. Andere scholen zullen inzetten
op verdieping van de leerstof uit het kerncurriculum, terwijl weer andere scholen de voorkeur
zullen geven aan verbreding of aanvulling van het kerncurriculum met educaties in de sfeer
van bijvoorbeeld gezondheid of milieu. In het voortgezet onderwijs zou het profieldeel van de
basisvorming kunnen worden ingevuld met beroepsgerichte vakken. Sommige scholen zullen
individuele profielen aanbieden, afgestemd op de mogelijkheden en talenten van individuele
leerlingen (topsport, muziek, ballet), andere zullen hun profiel afstemmen op bepaalde
leerlingengroepen. Grotere scholen met voldoende formatie zullen in staat zijn verschillende
profielen naast elkaar aan te bieden. Kleine scholen zullen zich vermoedelijk specialiseren op
één profiel (bv. een brede klassieke vorming in het gymnasium).

Bij het profiel van een school gaat het niet alleen om de inhoud van het onderwijs (wat er
geleerd wordt), maar ook om de inrichting van het onderwijs, dat wil zeggen de werkwijze
van de school (hoe en wanneer er geleerd wordt). Ten aanzien van de inrichting van het
onderwijs maken scholen eigen keuzen. Ook daarbij zijn zij gebonden aan bepaalde randvoor-
waarden, die zijn neergelegd in wettelijke voorschriften (bv. ten aanzien van het minimum-
aantal lesuren, het aantal vakantiedagen en periodes, de kwaliteit van docenten, informatie
over de werkwijze die aan ouders moet worden verstrekt). De overheid onthoudt zich echter
van richtinggevende voorschriften ten aanzien van de inrichting van het primair proces. Dat
is bij uitstek een verantwoordelijkheid die aan professionals toebehoort.
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De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke vaststelling van het profieldeel van het
curriculum en voor de werkwijze berust bij het schoolbestuur. Besluitvorming over het profiel-
deel en over de pedagogisch-didactische identiteit van de school vindt daar plaats. Ouders, die
in het schoolbestuur vertegenwoordigd zijn, vervullen bij de invulling van het profieldeel de
rol van constituent. Iedere school heeft met het oog hierop een eigen bestuur, hetgeen de
aanwezigheid van één of meer bovenschoolse bestuurslagen overigens niet hoeft uit te sluiten.
Daarnaast kunnen ouders via een medezeggenschapsorgaan hun invloed laten gelden.

Met het profieldeel kan invulling worden gegeven aan de wens van ouders om voor een aantal
inhoudelijke terreinen te komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en
gezin. Leerkrachten voor het profieldeel zijn in de regel dezelfde onderwijsprofessionals die
zorg dragen voor het kerncurriculum; er kunnen echter ook andere professionals (bijvoorbeeld
pedagogen) of vakdocenten (sport, cultuur) van buiten worden ingeschakeld.

Via hun profiel kunnen scholen zich onderscheiden op de onderwijsmarkt - een ontwikkeling
die zich in regio's met een grote scholendichtheid in de praktijk vaak al voltrekt. Sommige
basisscholen profileren zich bijvoorbeeld als school waar veel aan sport wordt gedaan, andere
schenken extra aandacht aan culturele activiteiten. Enkele scholen voor voortgezet onderwijs
bieden een aparte Engelstalige stroom aan. Sommige scholen voor voortgezet onderwijs zijn
selectief in hun aanname- en bevorderingsbeleid, andere geven leerlingen vaker het voordeel
van de twijfel.

Voor ouders en leerlingen worden de verschillen tussen scholen duidelijker. 
Profilering kan leiden tot grotere verschillen tussen scholen en tot een sterkere segregatie van
leerlingenpopulaties. Die ontwikkeling doet zich echter ook nu al voor, zij het op een wijze
die voor ouders en buitenstaanders nogal ondoorzichtig is. 
Door meerdere profielen aan te bieden kunnen scholen niet alleen zorgen voor een groter
marktaandeel, maar ook voor een bredere, meer gemêleerde samenstelling van de leerlingen-
populatie.
De vrijwillige eigen bijdrage van ouders - die door het schoolbestuur aan de ouders kan
worden gevraagd - kan uitsluitend ten behoeve van het profieldeel (en dus niet voor het kern-
curriculum) worden ingezet. De hoogte en inzet van de eigen bijdrage worden door het
schoolbestuur en het medezeggenschapsorgaan (waarover meer in § 8.4.4) vastgesteld en
verantwoord. Het zal duidelijk zijn dat er door de variatie in hoogte van eigen bijdragen
materiële ongelijkheid tussen scholen kan ontstaan. Die ongelijkheid is er echter op dit
moment ook. De overheid kan ouders die bereid zijn om extra geld in het onderwijs van hun
kinderen te steken die mogelijkheid moeilijk ontzeggen. Scholen mogen in de fase van het
leerplichtonderwijs echter geen leerlingen weigeren op grond van het niet (volledig) betalen
van de vrijwillige eigen bijdrage. 

Voorzieningen in en rond de school

De buitenste cirkel bevat de voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen die de school kan
aanbieden. Dat is ook nu al het geval. Sommige scholen doen veel aan extracurriculaire
activiteiten, andere beperken zich tot het voorgeschreven lesprogramma en sluiten hun deuren
na schooltijd.
Ook met voorzieningen kan worden ingespeeld op wensen van ouders en behoeften van de
omgeving. Anders dan het profieldeel, dat iedere school moet aanbieden, zijn voorschoolse of
buitenschoolse voorzieningen voor de school een optie. Scholen kunnen ervoor kiezen geen
voorzieningen aan te bieden. Net als met het profieldeel kan met voorzieningen tegemoet
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worden gekomen aan de behoefte aan variatie en dynamiek.
Vermoedelijk zullen veel scholen - al was het maar uit concurrentieoverwegingen - tot het
aanbieden van buitenschoolse activiteiten overgaan. Welke voorzieningen en activiteiten dat
zullen zijn, hangt af van de leerlingenpopulatie en de wensen van ouders en (in het voortgezet
onderwijs) ook van leerlingen. Omstandigheden, zoals beschikbare ruimte in het gebouw, de
ligging van de school of de aard van de leerlingenpopulatie, zullen medebepalend zijn voor de
organisatorische vorm: activiteiten binnen of buiten het schoolgebouw, via een netwerk-
organisatie met andere instellingen of volledig geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod. 

De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de voor- en buitenschoolse voorzieningen ligt bij
de gemeente. 
De gemeente is vanuit haar zorg voor de lokale sociale infrastructuur in de eerste plaats
verantwoordelijk voor een samenhangend en gedifferentieerd aanbod van algemeen toegan-
kelijke en kwalitatief goede voorzieningen voor bijvoorbeeld kinderopvang, sport en cultuur
(spreiding, kwaliteitseisen, eigen bijdragen). Deze voorzieningen kunnen zowel in school-
gebouwen als daarbuiten zijn gesitueerd. 
Gemeenten dragen daarnaast - vanwege hun bevoegdheden in het kader van het achterstan-
denbeleid en het lokale sociale beleid - in het bijzonder een verantwoordelijkheid indien er
specifieke zorgvoorzieningen voor jeugdigen en/of hun ouders noodzakelijk zijn (schoolmaat-
schappelijk werk, jeugdzorg en jeugdhulpverlening, opvoedingsondersteuning, voorschoolse
activiteiten, huiswerkbegeleiding en dergelijke). Scholen met een populatie van overwegend
kansarme kinderen krijgen in dat verband niet alleen prioriteit bij de toekenning van midde-
len uit diverse achterstandsbudgetten (zoals het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid-
budget of het grotestedenbudget), maar ook personele ondersteuning vanuit de buitenschoolse
gesubsidieerde instellingen. De verantwoordelijkheid van de gemeente beperkt zich daarbij
niet tot het bij elkaar brengen van de verschillende instanties en het stimuleren van samen-
werking. De gemeente draagt ook zorg voor een adequate en structurele financiering van de
organisatie van de activiteiten die uit die samenwerking voortvloeien. 
De selectie en organisatie van de schoolondersteunende zorgvoorzieningen zou de gemeente
bijvoorbeeld in handen kunnen leggen van een speciaal daarvoor aangesteld zorgteam van
externe deskundigen, afkomstig uit:
- de schoolbegeleidingsdienst (in verband met mogelijke problemen binnen de school);
- het schoolmaatschappelijk werk (voor maatschappelijke en gezinsproblemen); 
- de jeugdzorg (voor mogelijke hulpvragen van de jongeren zelf);
- de politie ( in verband met onveiligheid en geweld op en rond de school).
Dit team zou niet alleen de specifieke zorg- en ondersteuningsvragen die scholen signaleren,
moeten oppakken en doorverwijzen, maar zou ook moeten nagaan of de problemen ook daad-
werkelijk worden aangepakt en opgelost. 

Scholen of schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het signaleren van problemen, tekorten
en achterstanden die de schoolresultaten beïnvloeden, bijvoorbeeld psychosociale problemen,
onveiligheid, voorschoolse ontwikkelingsachterstanden of onvoldoende gelegenheid voor
leerlingen om huiswerk te maken. 

Ouders zijn, als het gaat om voorzieningen, in de eerste plaats consument. Dat betekent dat zij
kunnen kiezen voor voorzieningen vanwege de school, maar ook voor activiteiten die
onafhankelijk van de school worden aangeboden. In achterstandssituaties zullen ouders vaak
direct of indirect de rol van participant vervullen; direct in de zin dat zij zelf deelnemen aan
activiteiten, indirect in de vorm van ondersteuning en begeleiding van hun kinderen.
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Het buitenschoolse-voorzieningenaanbod zelf wordt door externe krachten en niet door de
leerkrachten van de school verzorgd.

De verhouding tussen kerncurriculum, profieldeel en voorzieningen

Elk van de drie cirkels kent weliswaar een eigen patroon van verdeling van verantwoordelijk-
heden, maar dat betekent geenszins dat de drie onderdelen los van elkaar staan. Integendeel.
Het is juist de bedoeling dat onderwijsinhouden, werkwijzen en voorzieningen meer in samen-
hang met elkaar worden bezien. 
- Kerncurriculum en profieldeel vormen tezamen het reguliere bekostigde onderwijsaan-

bod. Op de hoeveelheid vrije ruimte voor het profieldeel zal in de praktijk moeten worden
ingeleverd ingeval het kerncurriculum in de daarvoor beschikbare tijd niet kan worden
gerealiseerd.

- Scholen profileren zich niet alleen via de inhoud van het onderwijs, en in het bijzonder
het profieldeel van het curriculum, maar ook door de inrichting van het onderwijs, dat wil
zeggen door hun aanpak of werkwijze. De pedagogisch-didactische aanpak beperkt zich
uiteraard niet alleen tot het profieldeel, maar komt ook bij de vormgeving van het kern-
curriculum tot uiting. 
Zowel het profieldeel als de pedagogisch-didactische werkwijze bepaalt het profiel van de
school.

- Het voorschoolse- en buitenschoolse-voorzieningenaanbod staat evenmin los van het
reguliere curriculum. Het ligt in de rede dat scholen die een groot deel van hun vrije
ruimte of profieltijd moeten besteden aan het bereiken van de doelstellingen uit het kern-
curriculum - dit zullen in de praktijk vaak scholen zijn met een hoog percentage kinderen
uit kansarme milieus - voor het ontbreken van die ruimte compensatie zoeken in de vorm
van buitenschoolse voorzieningen. Ten aanzien van deze scholen draagt de gemeente een
speciale verantwoordelijkheid.
Profieldeel en buitenschoolse voorzieningen zijn dus in zekere zin communicerende
vaten.

 - Hoewel er in bestuurlijk opzicht verschillen zijn tussen het kerncurriculum en het profiel-
deel, is het zeker niet zo dat het kerncurriculum als openbaar onderwijs zou moeten
worden gekenschetst, terwijl het profieldeel de status van bijzonder onderwijs heeft. Het
verschil met de huidige situatie is dat de inhoud van het kerncurriculum volledig door de
rijksoverheid wordt vastgelegd. Het schoolbestuur en schoolteam hebben hier niet langer
mogelijkheden voor een eigen invulling. Het kan, onder verwijzing naar een voorbeeld
van enkele jaren geleden, niet zo zijn dat bij het vak biologie de evolutietheorie niet aan
de orde komt omdat deze theorie in strijd zou zijn met de levensbeschouwelijke signatuur
van de school. 
Ook de inhoud van het profieldeel is niet volledig vrij. Het is een onderdeel van het van
overheidswege bekostigde onderwijsaanbod, waarvoor de overheid de randvoorwaarden
vaststelt; scholen kunnen binnen een bepaalde bandbreedte vervolgens eigen keuzen
maken.

- Het onderscheid tussen kerncurriculum en profieldeel zal voor het basisonderwijs ingrij-
pender zijn dan voor de basisvorming. Het basisonderwijs kent op dit moment formeel
geen vrije ruimte; in de praktijk bepalen de docenten wat er geleerd wordt door de keuzen
die zij maken uit het brede aanbod aan kerndoelen. Die keuzevrijheid wordt met dit
voorstel gedeeltelijk aan banden gelegd: het kerncurriculum moet volledig aan bod
komen. Tegelijkertijd wordt er echter meer ruimte geboden bij de invulling van het
profieldeel.
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De basisvorming kent officieel weliswaar een vrije ruimte, maar daarvan komt vanwege het
brede onderwijsaanbod van vijftien vakken in de praktijk niet zoveel terecht. Er kan in
principe op een aantal manieren ruimte worden gecreëerd: door onderdelen van vakken te
combineren (bv. uit geschiedenis en aardrijkskunde) of door onderdelen van bepaalde vakken
te schrappen of door te schuiven naar bovenbouw of de tweede fase. Een gemeenschappelijk
aanbod in het basisonderwijs kan in het voortgezet onderwijs eveneens tot tijdbesparing
leiden.

De eerder omschreven verantwoordelijkheden en karakteristieken kunnen worden samengevat
als in schema 8.1.

Schema 8.1 Verantwoordelijkheidsverdeling en karakteristieken
kerncurriculum profieldeel voorzieningen

verantwoordelijkheden
beleidsbepaling rijksoverheid schoolbestuur
gemeente bekostiging rijksoverheid rijksoverheid

ouders
ouders gemeente

sponsors
maatschappelijke
organisaties

uitvoering school school buitenschoolse
evt. externe professionals
docenten

verantwoording inspectie inspectie gemeente
ouderorganisatie ouderorganisatie

karakteristieken
rol docenten professionals professionals geen

rol ouders cliënt constituent
consument

participant

locatie school school school of
buiten school

zeggenschap
inhoud publiek privaat publiek/privaat

invloed
ouders klachtrecht bestuur/mede-
ouderorganisatie

zeggenschapsraad

uniformiteit/ gemeenschappelijk variatie
variatie

variatie

continuïteit/
verandering continuïteit verandering verandering

8.4.3 Betekenis van het model in het licht van eerdere conclusies en overwegingen

Model geeft ordening, maar nog geen sturing

Het model positioneert betrokkenen ten opzichte van elkaar en bakent verantwoordelijkheden



234

af. Het doel is meer duidelijkheid te bieden omtrent de taak en verantwoordelijkheid van de
school, zowel intern (naar schoolleiders en docenten) als extern (naar ouders, gemeente en
buitenschoolse instellingen). Het model zet een aantal piketpalen daar waar de verschillende
verantwoordelijkheden niet langer vanzelfsprekend zijn. 
De onderscheiden verantwoordelijkheden zullen in de praktijk uiteraard nog verder moeten
worden ingevuld. Zo moet nader worden vastgesteld hoe het kerncurriculum eruit zou moeten
zien, hoe gemeenten invulling zouden kunnen geven aan de ondersteuning van scholen indien
er maatschappelijke of persoonlijke problemen in het geding zijn en hoe de invloed van
ouders op de inrichting van het profieldeel en het voor- en buitenschoolse-voorzieningen-
aanbod vorm kan krijgen.

Publieke garantie en private variatie

Het kerncurriculum geeft uitdrukking aan de publieke verantwoordelijkheid voor een gemeen-
schappelijk inhoudelijk fundament. Het biedt de garantie dat alle leerlingen aan het eind van
de leerplicht een bepaalde gemeenschappelijke hoeveelheid kennis en vaardigheden delen.
Dat is ook van belang voor een goede inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende school-
soorten.
Het profieldeel en de voorzieningen bieden ruimte voor de noodzakelijke variatie; bij het
profieldeel om tegemoet te komen aan verschillen in pedagogische en didactische opvattingen
en wensen, bij de voorzieningen om te kunnen voldoen aan uiteenlopende maatschappelijke
behoeften (voorschoolse ontwikkeling, kinderopvang, individuele hulpverlening).
De overheid geeft, behoudens een aantal algemeen geldende voorschriften (bv. non-discrimi-
natie of een verbod op het gebruik van fysiek of psychisch geweld), geen richtinggevende
aanwijzingen ten aanzien van de pedagogisch-didactische aanpak (zoals onderwijs op maat of
zelfstandig leren). Er worden van overheidswege wel voldoende middelen beschikbaar gesteld
en faciliteiten geboden om effectieve werkwijzen te kunnen realiseren. 

Minder vrijheid ten aanzien van inhouden; meer professionele autonomie ten aanzien van
werkwijzen

Door het vastleggen van een beperkt kerncurriculum verdwijnt een deel van de vrije beleids-
ruimte voor docenten. De inhoud van het kerncurriculum zal volledig aan de orde moeten
komen. Dat betekent dat docenten niet langer noodgedwongen keuzen hoeven te maken uit
een overladen curriculum. Nu is nog zo dat zelfs bij kernvakken als rekenen en taal slechts
53% van de basisscholen erin slaagt om een onderwijsaanbod te realiseren dat de kerndoelen
voldoende dekt. Bij leergebieden als geschiedenis, aardrijkskunde of natuur is het verschil
tussen de papieren kerndoelen en de dagelijkse onderwijspraktijk nog groter. Voor een deel
komt dat doordat er te weinig onderwijstijd is om alle kerndoelen aan te bieden (Inspectie
1999).
Een kerncurriculum biedt niet alleen voor docenten in het basisonderwijs houvast. Het kan
bovendien betekenis hebben voor de initiële opleiding voor onderwijsgevenden; bij een
smaller curriculum is meer diepgang mogelijk. Via postinitiële opleidingen kunnen in een
latere fase alsnog de nodige bevoegdheden voor vakken uit het profieldeel worden verworven. 

Bij de werkwijzen wordt juist meer beleidsruimte aan scholen en docenten geboden. Docenten
kunnen een aanpak kiezen die het best past bij de omstandigheden. Dat gebeurt in de huidige
situatie overigens ook al. In scholen met veel allochtone leerlingen wordt bijvoorbeeld bij de
didactische aanpak veel minder aandacht geschonken aan bevordering van zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid dan bij andere scholen (Inspectie 1999). Dat kan samenhangen
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met de leerachterstanden van allochtone leerlingen, die meer docentsturing noodzakelijk
maken; het kan ook te maken hebben met de wens van scholen om aansluiting te zoeken bij
de opvoedingsstijlen in de gezinnen waaruit hun leerlingen afkomstig zijn. 
Het bieden van meer beleidsvrijheid op het punt van de werkwijzen past bovendien in een
ontwikkeling waarin docenten meer als professionals worden benaderd. 

Een functie- en taakafbakening voor de school

Het model maakt een onderscheid tussen de school als instelling met een bestuurlijke en
inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de uitoefening van een aantal functies en de school als
gebouw of accommodatie, waarin ook functies van andere instellingen kunnen worden
vervuld.
De rijksoverheid maakt duidelijk welke functies de school als instelling behoort te vervullen. 
Uiteraard is dat de traditionele onderwijsfunctie. Daarnaast heeft de school ook een sociali-
satie- en opvoedingsfunctie. De opvoedingsfunctie zou echter in de eerste plaats in dienst
moeten staan van het onderwijs zelf, in die zin dat leerlingen omgangsvormen en attitudes
worden bijgebracht die voor het onderwijs van belang zijn. Voor ernstige sociale en morele
tekorten kunnen scholen geen oplossing bieden. Daarop moeten ouders en/of buitenschoolse
instanties worden aangesproken. De gemeente draagt er - nadat de school hierover signalen
heeft afgegeven - zorg voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. De school vervult ook een
compensatiefunctie. Kinderen en jongeren worden bijvoorbeeld in de gelegenheid gesteld
kennis te maken met verschillende sportieve activiteiten en culturele uitingsvormen. Voor
verdergaande activiteiten op cultureel of sportief gebied zijn ouders en - in geval van kans-
arme groepen - ook gemeenten verantwoordelijk. Gegeven de unieke positie van de school ligt
ook een vindplaatsfunctie voor de hand: van scholen mag worden verwacht dat zij problemen
van kinderen en jongeren (persoonlijke problemen, problemen in verband met gezinsomstan-
digheden of problemen op school) signaleren en doorspelen. Hulpverlening, opvoedingsonder-
steuning, maatschappelijk werk of het invullen van formulieren zijn geen taak voor de school,
hoezeer sommige leerkrachten en schoolleiders ook geneigd en bereid zijn ouders en kinderen
de helpende hand te bieden. Schoolleiding en onderwijzend personeel behoren al hun energie
te kunnen steken in verbetering van de vervulling van de functie waarvoor zij zijn opgeleid,
dat wil zeggen het geven van goed onderwijs. 
Voornoemde afbakening van taken voor de school als instelling zou ook een dam kunnen
opwerpen tegen de sluipende vervaging van de identiteit van het leraarsberoep - een proces
dat zich als gevolg van voortgaande functieverbreding van scholen onbedoeld zou kunnen
voltrekken.

Bij de overige functies - ontmoetingsplaats voor ouders ten behoeve van integratie, kinder-
opvang, opvoedingsondersteuning, integraal lokaal beleid, en leefbaarheid - heeft de school
als instelling geen taak. De school kan als gebouw wel de benodigde accommodatie bieden. 

Het is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid om ouders, scholen en andere betrokke-
nen via voorlichting en andere kanalen duidelijk te maken tot hoever de taak van de school
reikt.

Meer samenhang tussen onderwijsinhouden en voorzieningen

Het model beziet het kerncurriculum, het profieldeel en de voorzieningen in onderlinge
samenhang.
Centraal staat het kerncurriculum. De doelen die daarin omschreven zijn, moeten in ieder
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geval worden behaald. Soms zal dat ten koste gaan van de vrije ruimte. Waar de vrije ruimte
in de praktijk beperkt of afwezig is (bv. omdat de school veel zwakke leerlingen heeft), zullen
buitenschoolse voorzieningen voor de nodige verbreding moeten zorgen. Profieldeel en voor-
zieningen vormen in zekere zin communicerende vaten. 

Gemeenten dragen in het bijzonder een verantwoordelijkheid voor aanvullende voorzieningen
bij scholen die alleen toekomen aan het kerncurriculum. Vaak zullen dat achterstandsscholen
zijn, die ook via de gewichtengelden al extra ondersteuning krijgen.
Naast specifieke aanvullende voorzieningen ten behoeve van achterstandsscholen zullen er
echter ook algemene voorzieningen nodig zijn ten behoeve van ouders en kinderen van andere
scholen. Daarvoor draagt de gemeente zorg in het kader van het algemene beleid dat zij voert
ten aanzien van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, maatschappelijk werk of welzijn.
Afstemming tussen algemene en specifieke voorzieningen is geboden, niet alleen bij de inzet
van middelen of de spreiding van voorzieningen en activiteiten, maar ook op het punt van de
eigen bijdragen van ouders. 

Funderend onderwijs als stabiele basis voor vervolgonderwijs en levenslang leren

Het model beoogt een eind te maken aan de voortdurende verbreding van de inhoud van het
funderend onderwijs. Het werpt een dam op tegen een al te snelle opname van modieuze
onderwerpen in het kerncurriculum. Zo'n begrenzing is nodig, niet alleen vanwege de
beperkte hoeveelheid onderwijstijd, maar ook vanwege de noodzaak van een gemeenschappe-
lijke basis waarop in het vervolgonderwijs kan worden voortgebouwd.

Nieuwe thema's en educaties krijgen bij voorkeur eerst een plaats in het profieldeel. Meer in
het algemeen ware het te overwegen om in de toekomst nieuwe leergebieden en pedagogisch-
didactische vernieuwingen (bv. informatie en communicatietechnologie) eerst uit te proberen
in het profieldeel of in een buitenschoolse setting. De onderwijsadviseur van de huidige Britse
Labour-regering, Michael Barber, pleit in The learning game. Arguments for an education
revolution, dat in 1996 verscheen, voor een dergelijke benadering. In zijn visie moet de school
zich beperken tot een beperkt kerncurriculum van basisvaardigheden. In het Verenigd
Koninkrijk is men bezig met de opzet van 2.000 buitenschoolse studiecentra bij bibliotheken
of voetbalclubs, waar kinderen hun huiswerk kunnen maken, waar veel moderne
informatietechnologie aanwezig is en waar universitaire studenten voor de begeleiding
zorgen. Dit soort studiecentra zullen speciaal in wijken worden gevestigd waar weinig sociaal
kapitaal aanwezig is (Barber in: Spiering 1997). 

Duidelijkheid ten aanzien van de rol ouders

Het model biedt meer duidelijkheid ten aanzien van de rol van ouders in de school. Bij het
kerncurriculum bekleden ouders de rol van cliënt: zij moeten vertrouwen kunnen stellen in de
professionaliteit van het team en hebben een klachtrecht voor het geval dat vertrouwen wordt
beschaamd. De overheid bepaalt de inhoud en het minimaal te bereiken eindniveau; schoollei-
ding en docenten zijn verantwoordelijk voor de didactische aanpak. 
Bij de invulling van het profieldeel treden ouders op als constituent: zij hebben een belang-
rijke stem zowel via hun deelname aan het schoolbestuur als via het medezeggenschaps-
orgaan. Het profiel van de school wordt niet alleen bepaald door eventuele extra onderwijsin-
houden, maar ook door de pedagogisch-didactische aanpak van de school. Ook hierover
kunnen ouders zich in het schoolbestuur en via medezeggenschap uitspreken. 
Bij voorzieningen zijn ouders consument of participant. Over de organisatie en vormgeving
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van het voorzieningenaanbod worden ouders en (oudere) leerlingen door de gemeente
geraadpleegd. De meeste gemeenten zullen hiervoor nieuwe kanalen moeten ontwikkelen,
omdat er in het algemeen geen lokale vertegenwoordiging is van ouders en leerlingen.

Voortbouwen op ontwikkelingen die al gaande zijn

Veel van de vorengenoemde ordeningsvoorstellen zijn niet nieuw, maar passen in ontwikke-
lingen die toch al gaande zijn. 
De ontwikkeling naar meer aandacht voor basisvakken is nadrukkelijk aanwezig, zowel in de
schoolpraktijk (bij scholen die effectieve scholen willen worden) als in het beleid (leerlijnen
en tussendoelen). Op dit moment richt de aandacht zich op de vakken rekenen en taal; voor
andere belangrijke onderdelen van het curriculum, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur, maken docenten zelf (uiteenlopende) keuzen uit het totale aanbod aan kerndoelen. Het
model maakt een duidelijk onderscheid tussen wat moet en wat kan.
Ook profilering van scholen is heel gebruikelijk, al was het alleen maar uit concurrentieover-
wegingen. Sommige scholen profileren zich bijvoorbeeld als sportschool, terwijl andere
scholen een Engelstalige stroom aanbieden en weer andere de individuele ontwikkeling en
sociale vorming van het kind centraal stellen. Soms gaat die profilering (variatie) ten koste
van de basisvakken (het gemeenschappelijke). Het model beoogt die laatste ontwikkeling in te
dammen.
Veel scholen bieden op dit moment reeds voorzieningen aan voor peuters (voorschools) of na
schooltijd (verlengde schooldag). Soms ontvangen zij daarvoor van gemeentewege subsidie, in
andere gevallen worden de extra activiteiten door de ouders bekostigd of gesponsord. De
criteria voor subsidiëring zijn daarbij niet altijd even duidelijk. Veel gemeenten hanteren een
bottom-up-benadering waarbij scholen projectplannen kunnen indienen. Schoolbesturen of
scholen zijn echter niet allemaal even alert en actief bij het indienen van projectaanvragen.
Subsidies komen daardoor niet altijd terecht bij de scholen die ze het meeste nodig hebben.
Het model biedt een inhoudelijk criterium voor extra zorg van gemeentewege.

8.4.4 Suggesties voor nadere uitwerking

In het voorgaande is nog nauwelijks ingegaan op de invulling van de verschillende verant-
woordelijkheden, bijvoorbeeld op de vraag hoe een kerncurriculum tot stand zou kunnen
komen, wat er in het profieldeel zou kunnen worden opgenomen, hoe de (mede)zeggenschap
van ouders ten aanzien van de verschillende onderdelen zou kunnen worden ingevuld of hoe
gemeenten hun middelen voor extra zorgvoorzieningen het beste zouden kunnen inzetten.
Het beantwoorden van die vragen vereist een studie op zich en is eigenlijk ook pas zinvol op
het moment dat er overeenstemming bestaat over de vorengeschetste verantwoordelijkheids-
verdeling.
Hierna zullen niettemin enkele suggesties worden gedaan voor mogelijke invullingen.

Hoe te komen van kerndoelen tot een kerncurriculum

De kerncurricula voor het basisonderwijs en de basisvorming zouden, om te beginnen, kunnen
worden vastgesteld door een selectie te maken uit de vele kerndoelen die nu voor beide onder-
wijsvormen zijn voorgeschreven. Voor het basisonderwijs kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan doelen uit de leergebieden die nu in de Cito-eindtoets aan de orde komen: rekenen, taal,
informatieverwerking en wereldoriëntatie. De Cito-toets is gebaseerd op peilingen van
hetgeen er op dit moment in het basisonderwijs gegeven wordt. Kennelijk vormt dat een soort
grootste gemene deler waarover in het onderwijsveld de nodige consensus bestaat. Daarnaast



238

verdienen enkele kerndoelen uit leergebieden die niet door de toets worden bestreken, zoals
lichamelijke opvoeding en culturele vorming, een plaats in het kerncurriculum. Al met al
verandert er voor de nabije toekomst dus betrekkelijk weinig. 

Voor de langere termijn zou het kerncurriculum nog eens ten principale onder de loep moeten
worden genomen. De procedure die tot op heden wordt gehanteerd bij de opstelling van kern-
doelen wordt niet geschraagd door een meer fundamentele cultuurpedagogische discussie over
de vraag wat alle kinderen en jongeren eigenlijk zouden moeten leren. In verband met
artikel 23 van de Grondwet is de vraag naar de wenselijke inhoud van het onderwijs in
Nederland nooit ten principale aan de orde gesteld. De vrees voor staatspedagogiek vormde
lange tijd een belangrijke barrière. Kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming
zijn pas in het begin van de jaren negentig geïntroduceerd. In de procedure waarmee deze tot
stand kwamen was echter geen gelegenheid ingeruimd voor een bredere cultuurpolitieke
afweging.
Die procedure vertoont, volgens Imelman, sterk corporatistische trekken (Imelman 1999). Hij
constateert dat men bij gebrek aan traditie in het voeren van debatten over pedagogische
inhouden meestal kiest voor de weg van raadpleging van zoveel mogelijk representanten van
zoveel mogelijk belangengroepen. De procedure verloopt dan als volgt. De politiek verant-
woordelijke bewindslieden geven eerst een aantal algemene richtlijnen, waarmee de Stichting
voor Leerplanontwikkeling (SLO) rekening moet houden bij het opstellen van de kerndoelen,
zoals het belang van een brede vorming waarin ook educaties aan bod komen, aandacht voor
vakoverstijgende onderwijsdoelen (vaardigheden, houdingen), recht doen aan de kenmerken
van onderwijsinnovaties (actieve zelfstandige leerling, recht doen aan verschillen) en derge-
lijke. Vervolgens worden allerlei vakdeskundigen, toetsexperts en belangengroepen geën-
quêteerd en geïnterviewd. Tussen hen vindt echter geen uitwisseling van argumenten plaats,
op basis waarvan heroverweging zou kunnen plaatsvinden.
"De obligate conclusies luiden dan natuurlijk steeds: 'de deskundigen zijn het niet met elkaar
eens', en zo scheppen SLO en ministerie, naast de boven beschreven duistere adviesprocedure,
ook op deze manier ruimte voor ondoorzichtige besluitvormingen" (Imelman 1999: 132). 
Imelman pleit voor een geïnstitutionaliseerd cultuurpedagogisch debat over kerndoelen en
exameneisen; een debat waarin de logica van de kennis en leerstof in verband wordt gebracht
met de psychologica van het lerende kind. Een forum waarin psychologische, pedagogische,
culturele en maatschappelijke expertise zijn verenigd, zou zich moeten buigen over de aard
van de kennis, over vragen of en waarin leerstof belangrijk is voor het verkrijgen van inzicht
in maatschappelijke praktijkvelden, over de verhouding tussen de leerstof en het kennisgebied
waaraan het is ontleend en over de vraag wat kinderen op enig moment aankunnen en wat
hun persoonlijke vorming dient. 

Het zou aanbeveling verdienen om op termijn, op basis van een dergelijk debat, het kerncurri-
culum nog eens ten principale tegen het licht te houden. 

Wat kan er allemaal in het profieldeel?

In het profieldeel kunnen in ieder geval de overige kerndoelen (bv. de verschillende educaties)
worden opgenomen. Er kunnen echter ook nieuwe elementen in worden ondergebracht, zoals
beroepsvoorbereiding tijdens de basisvorming of onderdelen waarin specifieke talenten van
individuele leerlingen beter tot hun recht kunnen komen. 
Nieuwe onderwerpen, thema's en claims zouden bij voorkeur eerst een plaats moeten krijgen
in de vrije ruimte (het profieldeel van het curriculum) of via voorzieningen moeten worden
gehonoreerd. Indien na verloop van tijd mocht blijken dat het nieuwe aanbod voor alle leer-
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lingen van belang is en op een verantwoorde wijze kan worden aangeboden, kan het alsnog
aan het kerncurriculum worden toegevoegd. Op die wijze kan worden vermeden dat de
verplichte onderwijsinhouden al te zeer onderhevig raken aan de waan van de dag of dat er
werkwijzen worden aanbevolen die zich in de praktijk nog onvoldoende hebben bewezen. 

Hoe kunnen ouders en leerlingen hun invloed tot uitdrukking brengen?

Ouders hebben geen invloed op de invulling van het kerncurriculum. Ze hebben wel een
klachtrecht indien het onderwijs naar hun mening niet naar behoren wordt gegeven. Boven-
dien zitten er ouders in het schoolbestuur, zodat ook langs die weg invloed kan worden
uitgeoefend (bv. via aanstelling van nieuwe docenten of gerichte bijscholing van zittende
docenten).

De nu geldende medezeggenschapsregeling staat ter discussie. Hoewel de Wet medezeggen-
schap 1992 bij een evaluatie overwegend positief werd beoordeeld, gaan er bij personeels-
organisaties steeds meer stemmen op om de ongedeelde medezeggenschapsraad (docenten en
ouders/leerlingen gezamenlijk) te vervangen door een ondernemingsraad. Steeds meer
besluiten die voor het personeel van belang zijn, worden immers op een bovenschools niveau
genomen. Introductie van een ondernemingsraad impliceert dat ouders en leerlingen voortaan
hun zienswijze via een afzonderlijk orgaan naar voren zullen moeten brengen.
Op dit moment is er met name in het basisonderwijs sprake van grote verschillen in de schaal
van besturen en in omgangsvormen tussen de verschillende geledingen (ouders en personeel).
In belangrijke delen van het basisonderwijs - bijvoorbeeld het protestants-christelijk en het
algemeen bijzonder onderwijs - zien ouders en docenten zichzelf als medeopvoeders en geeft
de ongedeelde medezeggenschap uitdrukking aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
In andere delen van het onderwijs gedragen ouders zich veel meer als consument, met eigen
belangen die niet noodzakelijkerwijs parallel hoeven te lopen met die van het personeel (denk
bijvoorbeeld aan het recente conflict over de vierdaagse schoolweek). Bij dit type scholen ligt
een afzonderlijke ouderraad, waarin ouders, los van overwegingen van het personeel, hun
eigen belangen bij het bestuur kunnen inbrengen, meer voor de hand.
Gegeven de bestaande verscheidenheid in schaal en omgangsvormen ligt het in de rede de
keuze van medezeggenschapsvorm voorlopig aan de scholen zelf over te laten (zoals dat ook
het geval is bij universiteiten, waar een deel van de instellingen de oude ongedeelde universi-
teitsraad heeft gehandhaafd en andere instellingen zijn overgeschakeld op afzonderlijke
ondernemingsraden en studentenraden).

Het is van belang dat ouders ook enige zeggenschap kunnen uitoefenen ten aanzien van de
voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen die, hetzij door de school, hetzij door andere
instellingen - al dan niet binnen het schoolgebouw - worden aangeboden.
Als het gaat om voorzieningen waarvoor de school als instelling de verantwoordelijkheid
draagt, dan ligt de weg van de medezeggenschap op schoolniveau voor de hand. 
Daar waar voorzieningen vanuit de gemeente worden gestimuleerd en gesubsidieerd, moeten
andere invloedskanalen worden ontwikkeld. De gewone wijze van beïnvloeding via verkiezin-
gen en de gemeenteraad biedt in de regel onvoldoende mogelijkheden om de uiteenlopende
belangen van ouders goed tot uitdrukking te laten komen. Grote schoolbesturen kennen het
fenomeen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, maar deze spreekt zich alleen
uit over aangelegenheden die de scholen van het desbetreffende schoolbestuur (openbaar of
bijzonder) aangaan. Op lokaal schooloverstijgend niveau zijn ouders als belanghebbenden tot
dusverre niet vertegenwoordigd. Een ouderadviesraad per gemeente zou in deze lacune
kunnen voorzien. 
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Veel gemeenten zijn er de afgelopen jaren toe overgegaan de jeugd meer bij het beleid te
betrekken (via enquêtes, jeugdraden). Leerlingen in de leeftijdscategorie 12-18 jaar zouden
via jeugdraden in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun ideeën en voorkeuren uit te
spreken.

Hoe kunnen gemeenten invulling geven aan hun verantwoordelijkheden?

In het kader van hun nieuwe verantwoordelijkheden zullen gemeenten zich onder meer
moeten buigen over de volgende vragen.
- Hoe een goed inzicht te krijgen in achterstanden en onderliggende problemen?
- Hoe de middelen zo in te zetten dat zij daar terechtkomen waar dat het meeste nodig is?
- Hoe regelgeving zo in te richten dat strategisch gedrag van scholen, instellingen en

burgers wordt voorkomen?

Gerichte inzet van middelen

Per 1 augustus 1998 moeten gemeenten die (inclusief de zogenoemde schoolgebonden
gewichtengelden) minimaal 250.000 gulden aan achterstandsmiddelen van het rijk ontvan-
gen, beschikken over een lokaal onderwijsachterstandenplan voor een periode van vier jaar.
Gemeenten die minder dan 250.000 gulden ontvangen kunnen volstaan met een besluit
waarin de besteding van middelen uit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid-budget
wordt aangegeven. 
Een eerste quick-scan van het bureau Sardes biedt inzicht in de werkwijzen van gemeenten in
deze beginfase van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) (Sardes 1999). Uit
deze analyse blijkt dat de inzet van middelen nog maar ten dele gebaseerd is op een goed
inzicht in de lokale situatie. Vaak is volstaan met het in kaart brengen van de bestaande
situatie (lopende projecten en activiteiten en de voorzieningen die daarbij betrokken zijn);
slechts in een beperkt aantal gemeenten zijn school- en leerlinggegevens, dat wil zeggen
feitelijke onderwijsachterstanden, in de analyse opgenomen. De meeste gemeenten hadden
ook maar weinig tijd om zo'n lokale situatieschets te vervaardigen. Dat gold ook voor de
opstelling van het GOA-plan. Veel gemeenten hebben gekozen voor een globaal plan, waarin
richtinggevende uitspraken zijn opgenomen over het te voeren beleid en het daarvoor maxi-
maal beschikbare budget. Op grond daarvan konden scholen of andere instellingen uitvoe-
ringsplannen indienen die de gemeente vervolgens al dan niet heeft gehonoreerd. In veel
gevallen is het bestaande beleid (bv. het onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid, de verlengde
schooldag of voorschoolse projecten) zoveel mogelijk in de nieuwe bestuurlijke kaders inge-
past en zal van daaruit het beleid geleidelijk aan verder worden ontwikkeld (groeimodel). Het
vermijden van eventuele wachtgeldverplichtingen speelde daarbij ook een rol. Sommige
gemeenten maken naast het globale GOA-plan jaarlijks een uitwerkingsplan waarin bijstel-
lingen mogelijk zijn. 

Inzicht in achterstanden en problemen

Veel gemeenten zijn van plan de ontwikkelingen te gaan monitoren; daarbij zullen naast de
verplichte cijfers (in- en doorstroom naar hogere onderwijsvormen, verwijzing naar speciaal
onderwijs, verzuim en uitval) en de bestaande gegevens (leerplicht), ook gegevens worden
geregistreerd over de loopbaan en prestaties van (doelgroep)leerlingen en over de voortgang
en effecten van projecten en activiteiten. Er zal de komende jaren op lokaal niveau dus veel
worden geregistreerd, niet alleen om zicht te krijgen op de omvang en situering van de
achterstandsproblemen, maar ook om beoordelen of het ingezette beleid ook daadwerkelijk
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effectief is. Bij die registraties staan de wenselijk geachte veranderingen in de onderwijs-
stromen en -prestaties centraal. Ontwikkelingen in achterliggende individuele factoren,
gezinssituaties, kenmerken van scholen en in de onderlinge relatie tussen die factoren blijven
in dit soort registraties meestal buiten beeld. Toch geeft alleen dit type gegevens inzicht in de
oorzaken van veel problemen, en daarmee ook aangrijpingspunten voor de aanpak ervan. 
Een kwantitatief beeld van de ontwikkelingen zou dan ook vergezeld moeten gaan van een
kwalitatief beeld. De gemeente zou er bijvoorbeeld zorg voor kunnen dragen dat aan iedere
basisschool en school voor voortgezet onderwijs een zorgteam wordt verbonden, waarin een
aantal deskundigheden samenkomen: de jeugdhulpverlening en -zorg (met het oog op indivi-
duele problemen), het schoolmaatschappelijk werk (i.v.m. maatschappelijke en gezins-
problemen), de schoolbegeleidingsdienst (met het oog op mogelijke problemen in de school of
in het onderwijs) en de politie (in verband met de veiligheid op en rond de school). De
verschillende zorgteams bespreken, na signalering door de school, de individuele problemen
en achtergronden van de leerling en leggen hun bevindingen aan de gemeente voor. De
gemeente zorgt voor voldoende capaciteit bij de diverse buitenschoolse instanties, zodat de
problemen ook daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Het zorgteam houdt daarbij de
vinger aan de pols en rapporteert over de resultaten. Op deze wijze wordt voorkomen dat er
ondanks alle overleg en samenwerking feitelijk niemand aanspreekbaar is op ondernomen
activiteiten en behaalde resultaten. Bovendien wordt voorkomen dat ouders en kinderen vele
instanties moeten aflopen en een samenhangende aanpak van de problemen achterwege blijft. 
De inbreng van de schoolbegeleidingsdienst in het zorgteam strekt ertoe dat ook de rol van de
school en van het onderwijs in het algemeen als mogelijke achterliggende factor in de
beschouwing wordt betrokken. Soms zal verandering van school een oplossing kunnen
bieden, in andere gevallen zal de aanpak van een enkele leerkracht of van de school als geheel
wellicht moeten veranderen. Het zorgteam zou ook tot de conclusie kunnen komen dat een
deel van de problemen door het onderwijs zelf wordt veroorzaakt (bv. overgangs- en aanslui-
tingsproblemen tussen basis- en voortgezet onderwijs, ontbreken van voldoende steun bij
huiswerk, of een te sterke selectie in eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs). In dat
geval kunnen extra afspraken of bijspijker- en schakelcursussen uitkomst bieden. 
De gebundelde rapportages van de verschillende zorgteams bieden, tezamen met de registra-
ties van leerlingenstromen en schoolprestaties, na verloop van tijd een goed inzicht in de
problemen van scholen, jongeren en gezinnen en ook in de mogelijkheden om die problemen
op lossen. Op basis van dat inzicht kunnen lokale voorzieningen en activiteiten in de
toekomst gerichter worden ingezet.

Samenhang in de lokale regelgeving

Steeds meer regelgeving ten aanzien van plaatselijke voorzieningen wordt niet langer op
rijksniveau maar op lokaal niveau ontwikkeld. Een belangrijk en strategisch beleidsinstru-
ment is de hoogte van de eigen bijdrage die door ouders moet worden betaald voor allerlei
voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen. Naarmate scholen meer voorzieningen gaan
aanbieden - uit eigen beweging of op instigatie van de gemeente - wordt het zaak de verschil-
lende regelingen ter zake van de eigen bijdragen eens naast elkaar te leggen. Voorkomen
moet worden dat scholen onder de normale prijs (naschoolse) activiteiten gaan aanbieden,
waardoor bestaande buitenschoolse voorzieningen als het ware worden leeggezogen.
Andere onderwerpen die zich lenen voor ontkokering van regelgeving zijn de normen ten
aanzien van lokalen en de opleidingseisen voor personeel en vrijwilligers. Ook de huurprijzen
van de verschillende accommodaties zouden in samenhang moeten worden bezien. 
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8.5 Tenslotte: terug naar de probleemstelling

In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van een sterke toename van het aantal
eisen, wensen en verwachtingen, terwijl tegelijkertijd de toerusting van scholen achterbleef en
ook de condities waaronder zij moeten opereren steeds complexer werden. De verschillende
en vaak sterk uiteenlopende claims stapelden zich de afgelopen jaren als het ware op. Boven-
dien roept de combinatie van een aantal eisen en wensen strategisch gedrag op bij scholen;
gedrag dat lang niet altijd in het belang is van de leerlingen of van de samenleving als geheel. 
In dit rapport is hopelijk aannemelijk gemaakt dat het tijd wordt voor het opnieuw aanbren-
gen van enig evenwicht tussen claims en mogelijkheden. Dat zal enerzijds moeten gebeuren
via een versterking van de toerusting van scholen en door middel van verbeteringen in de
condities waaronder zij moeten opereren. De realiteit gebiedt echter op te merken dat een
versterking van de draagkracht hooguit een gedeeltelijke oplossing kan bieden. Verbeteringen
in de toerusting zijn in het algemeen zeer kostbaar, en condities vallen maar ten dele door de
overheid te beïnvloeden. Daarom is de stelling betrokken dat een vermindering van de claims
evenzeer geboden is. Een deel van de druk op scholen zou mogelijk kunnen worden weggeno-
men door van overheidswege meer duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de verantwoor-
delijkheden en taken van de school. Met dit rapport wordt daartoe een aanzet gegeven.
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Dit in tegenstelling tot andere sectoren van het onderwijs, bijvoorbeeld het secundair beroepsonderwijs, het hoger1

onderwijs en de volwasseneneducatie, waar in de jaren tachtig uitvoerig over de verantwoordelijkheidsverdeling is
gediscussieerd (dat wil zeggen over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, bedrijfsleven en
instellingen).
De in het landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1998-2002 opgenomen doelstelling van2

evenredige deelname van doelgroepen aan voortgezet en hoger onderwijs is zo'n voorbeeld van overspannen
verwachtingen, waar gemeenten blijkens eerste ervaringen ook moeilijk mee uit de voeten kunnen (Sardes 1999).

Noten
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9  Samenvatting en conclusies

9.1 Inleiding

9.1.1 Probleemstelling

Aan de ene kant worden er ten aanzien van scholen voor funderend onderwijs (basisonderwijs
en eerste fase voortgezet onderwijs) voortdurend (nieuwe) eisen, wensen en verwachtingen
geformuleerd: door diverse actoren (rijksoverheid, ouders, maatschappelijke groeperingen,
gemeenten) en vanuit verschillende perspectieven (achterstand, arbeidsparticipatie, sociale
cohesie, veiligheid, lokaal sociaal beleid, deregulering en verantwoording). 
Aan de andere kant is er bij de toerusting van scholen (personeel, materieel, huisvesting)
sprake van stagnatie en tekorten, terwijl ook de condities waaronder scholen moeten werken
complexer zijn geworden (vanwege de aard van de leerlingenpopulatie, concurrentieverhou-
dingen, schaalvergroting, beperkte onderwijstijd en groter eigen risico).
Scholen komen door de samenloop van beide ontwikkelingen steeds meer onder druk te staan.
Ze proberen op diverse manieren aan die druk te ontkomen: aanpassen van wensen aan
mogelijkheden (bv. neerwaartse aanpassing van leerdoelen bij moeilijke leerlingenpopulatie),
diverse vormen van strategisch gedrag (bv. selectie van leerlingen) of door samenwerking te
zoeken met buitenschoolse instellingen (brede school).

In principe zijn er drie mogelijkheden om de druk te verlichten:
-  beperking of prioriteitsstelling bij eisen, wensen en verwachtingen;
-  verbetering van toerusting en condities;
-  een combinatie van beide.
Het beleid richt zich vooral op de toerusting en condities van scholen: klassenverkleining,
toepassing van informatie- en communicatietechnologie, vermindering van het lerarentekort,
meer eigen beleidsruimte, stimuleren van samenwerking. Beperking of prioriteitsstelling in
eisen, wensen en verwachtingen is nauwelijks aan de orde. 
In het onderwijsveld heerst intussen veel onduidelijkheid over de taak van de school en de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen school, gezin, buitenschoolse instellingen en de
verschillende overheden. Die onduidelijkheid veroorzaakt veel onvrede en geklaag over
werkdruk, is slecht voor de beeldvorming over de sector en versterkt de problemen bij de
personeelsvoorziening.

9.1.2 Waarom zoveel druk op scholen?

Onder invloed van diverse maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen veranderen
scholen voor funderend onderwijs geleidelijk aan van organisaties die zich uitsluitend richten
op eisen en wensen van de rijksoverheid (taakorganisaties) in organisaties die in toenemende
mate rekening houden met wensen van ouders en een bijdrage leveren aan allerlei lokale
beleidsprogramma's (omgevingsgerichte marktorganisaties). De uiteenlopende eisen, wensen
en verwachtingen van overheden en marktpartijen staan echter vaak op gespannen voet met
elkaar en kunnen in de regel ook niet allemaal gelijktijdig worden gehonoreerd. Scholen staan
daardoor, meer dan vroeger, onder druk. 
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Er zijn verschillende redenen waarom de druk zich vooral op scholen en veel minder op
andere (gesubsidieerde) instellingen of op gezinnen richt.
- Onderwijs wordt gezien als panacee voor veel maatschappelijke kwalen.
- Scholen komen via hun leerlingen als eerste in aanraking met maatschappelijke

problemen.
- Alle kinderen gaan naar school (leerplicht).
- Via de school worden ook de ouders bereikt.
- Er is een fijnmazig netwerk van scholen; de bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn

groot.
- In scholen werken relatief hoogopgeleide professionals.
- Scholen kunnen buiten schooltijd ruimte bieden voor activiteiten.
- Overheden (vanouds alleen het rijk, maar in toenemende mate ook de gemeente) kunnen

scholen via beleid aansturen.

Andere gesubsidieerde instellingen (voor kinderopvang, jeugdzorg, sport, sociaal-cultureel
werk en dergelijke) zijn, vergeleken met scholen, veel minder toegankelijk, bereikbaar,
geprofessionaliseerd en aanstuurbaar. Ten aanzien van gezinnen stelt de overheid zich
vanouds zeer terughoudend op.

9.1.3 Onderwerpen en betrokkenen

Eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van scholen richten zich met name op de
volgende onderwerpen:
- de inhoud van het onderwijs en de werkwijzen op school;
- de onderwijsresultaten;
- de voorzieningen in en rond de school;
- de invloed en betrokkenheid van ouders.

De belangrijkste betrokken instanties, zowel ten aanzien van eisen, wensen en verwachtingen
als op het punt van de toerusting en condities zijn:
- de rijksoverheid;
- de scholen (voor basis- en voortgezet onderwijs); 
- de gezinnen;
- de buitenschoolse instellingen: kinderopvang, opvoedingsondersteuning, (school)maat-

schappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening, politie en justitie,
bibliotheek, sport en cultuur; 

- de gemeentelijke overheid.

9.1.4 Vraagstellingen

In lijn met de voorgaande probleemstelling, overwegingen en onderwerpen worden in dit
rapport de volgende vier vragen gesteld en beantwoord.

1. Met welke (nieuwe) eisen, wensen en verwachtingen werden scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs de afgelopen jaren geconfronteerd?

2. Welke veranderingen zijn er opgetreden in de condities en toerusting van scholen en wat
betekent dat voor hun mogelijkheden om aan de uiteenlopende verwachtingen, wensen en
eisen te voldoen?

3. Hoe verhouden de eisen, wensen en verwachtingen uit de samenleving zich tot de
mogelijkheden van scholen en welke strategieën hanteren scholen om claims (draaglast)
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en mogelijkheden (draagkracht) met elkaar in overeenstemming te brengen?
4. Kunnen claims en mogelijkheden beter op elkaar worden afgestemd? In hoeverre kan een

evenwichtiger balans in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden daar een
bijdrage aan leveren?

De eerste drie vragen zijn in de hoofdstukken 2 tot en met 7 aan de orde gekomen. In
hoofdstuk 8 is een poging ondernomen om de vierde vraag te beantwoorden.

9.1.5 Karakter van het rapport

Door de verschillende hoofdstukken loopt een aantal rode lijnen. Bij de uitwerking van de
vraagstelling drong een aantal invalshoeken zich als het ware op.
- Er is sprake van ingrijpende veranderingen in de positie van betrokkenen en van een

toenemende diversiteit in wensen en mogelijkheden; verandering en diversiteit zullen
daarom belangrijke gezichtspunten zijn.

- In beleidsdocumenten wordt in de regel uitgegaan van het perspectief van de overheid,
terwijl in onderzoek vaak de invalshoek van de burger (ouders, leerlingen) wordt
gekozen. In dit rapport staat het perspectief van de school centraal. 

- Ontwikkelingen rond de verschillende thema's (onderwijsinhouden, werkwijzen, resul-
taten en voorzieningen) vinden plaats tegen de achtergrond van uiteenlopende probleem-
definities en overwegingen: ideologische (gelijke kansen), economische (doelmatigheid,
kostenbeheersing), bestuurlijke (deregulering en autonomievergroting) en onderwijskun-
dige (onderwijs op maat, zelfstandig leren). Al die overwegingen buitelen in het onder-
wijs als het ware over elkaar heen, in de vorm van doelstellingen en eisen aan scholen,
die in de praktijk vaak moeilijk verenigbaar zijn. 

9.1.6 Motivatie voor en doel van het rapport

Het rapport is geschreven vanwege een groeiende bezorgdheid over de positie van scholen,
over de toenemende eisen en verwachtingen met betrekking tot het onderwijsproces en de taak
van de school, en over de gevolgen van al die claims voor de kerntaak van de school: het
geven van goed onderwijs. 
Scholen worden steeds vaker aangesproken op hun tekortkomingen en falen, hetgeen de
beeldvorming over de school als instituut en over het werken in het onderwijs onbedoeld in
negatieve zin beïnvloedt. Dat doet de vraag rijzen of er niet wat kritischer zou moeten worden
gekeken naar de vele claims en beleidsambities. Waarom worden het gezin, de gemeente of
andere buitenschoolse instellingen niet meer op hun verantwoordelijkheid aangesproken? Zou
er geen halt moeten worden toegeroepen aan de neiging om de inhoud van het onderwijs
steeds verder te verbreden? Moeten scholen niet meer ruimte krijgen voor profilering? Zou de
keuze van een passende pedagogisch-didactische aanpak niet meer bij de professionals in de
school moeten liggen? In hoeverre kunnen buitenschoolse instellingen een deel van de druk
op de scholen wegnemen? 
Het rapport heeft tot doel over dit soort vragen een discussie los te maken. Het biedt de nodige
achtergrondinformatie en geeft een eerste aanzet in de vorm van een model voor een heldere
en samenhangende verdeling van verantwoordelijkheden. 

9.1.7 Beperkingen van het rapport

Er wordt op dit moment veel beleid in uitvoering genomen dat het funderend onderwijs, de
positie van de school of die van de ouders raakt. Uit onderwijsonderzoek en rapporten van de
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onderwijsinspectie blijkt dat er vaak een aanzienlijke kloof bestaat tussen beleid en praktijk,
tussen ambities en realisatie. Onderzoek naar de feitelijke situatie in scholen geeft in de regel
slechts zicht op één aspect van het functioneren van scholen (bv. de schoolprestaties of het
schoolklimaat), maar geen totaalbeeld over het functioneren van scholen. De lacune in
beschikbaarheid van landelijke representatieve gegevens manifesteert zich echter vooral op
het terrein van het gezin en de opvoeding. Ondanks enkele recente grootschalige empirische
onderzoeken is er nog betrekkelijk weinig bekend over hetgeen zich feitelijk in gezinnen -
tussen ouders en kinderen - afspeelt. Er zijn recentelijk wel gegevens beschikbaar gekomen
over de waarden die ouders bij de opvoeding van belang zeggen te vinden, maar er is veel
minder bekend over hun feitelijke opvoedingsgedrag. 
Uit onderzoek en praktijk komen bovendien uiteenlopende signalen. Landelijke enquêtes
resulteren meestal in de geruststellende conclusie dat het met 85% à 90% van de kinderen en
jongeren goed gaat. Daarentegen komt er bijvoorbeeld uit journalistieke bijdragen een beeld
naar voren van toenemende problemen, qua omvang maar vooral ook qua ernst (bv. geweld).
Het zal dan ook moeilijk zijn om een goed en representatief beeld te geven van de omvang en
ernst van de problemen in de alledaagse onderwijs- en opvoedingspraktijk. In die zin zal de
publicatie Scholen onder druk dan ook afwijken van andere SCP-publicaties. Dat neemt niet
weg dat er wel een aantal ontwikkelingen, spanningen en tegenstrijdigheden kan worden
gesignaleerd.

9.2 Ontwikkelingen in de eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van scholen

In hoofdstuk 2 is eerst ingegaan op enkele maatschappelijke achtergronden van de talrijke
eisen, wensen en verwachtingen die er ten aanzien van scholen voor funderend onderwijs
worden geformuleerd. Bij eisen moet gedacht worden aan wettelijke regelingen en voor-
schriften van overheidswege. Wensen zijn in het algemeen minder dwingend, maar wel zo
belangrijk dat scholen zich er moeilijk aan kunnen onttrekken. Wensen kunnen afkomstig
zijn van ouders, maar ook van maatschappelijke organisaties en van verschillende overheden.
Verwachtingen zijn in de regel minder expliciet dan wensen, maar daarom nog niet onbelang-
rijk. Misverstanden over wederzijdse verwachtingen - bijvoorbeeld tussen ouders en school -
kunnen tot veel problemen leiden.

9.2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Nieuwe eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van het onderwijs en de scholen zijn in
hoge mate terug te voeren op de volgende maatschappelijke ontwikkelingen: individualise-
ring, secularisatie, immigratie, emancipatie, groeiende arbeidsmarktparticipatie en nieuwe
bestuurlijke verhoudingen. Overigens doet zich daarbij regelmatig de vraag voor of het
onderwijs of de school een maatschappelijke ontwikkeling zou moeten volgen of er juist een
tegenwicht tegen zou moeten bieden. Moet onderwijs bijvoorbeeld meegaan in de individuali-
seringstrend door kinderen steeds meer onderwijs op maat te bieden en zelfstandig te laten
werken, of moet er op school juist veel meer gewerkt worden aan sociale vorming, opdat de
keerzijden van individualisering worden tegengegaan?

Nieuwe eisen vloeien niet alleen voort uit algemene maatschappelijke veranderingen maar
ook uit een aantal opmerkelijke ontwikkelingen in de gezinnen en in de opvoeding. Bij beide
deden zich de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen voor (zie § 9.2.2). Ook in het
buitenschoolse milieu veranderde er veel: een aantal buitenschoolse leermogelijkheden
verdween, maar er kwamen ook veel nieuwe voorzieningen bij (zie § 9.2.3).
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Veel wensen worden naar voren gebracht door sociale bewegingen, zoals de vrouwenbewe-
ging of de milieubeweging, of door belangengroepen als de Consumentenbond, Veilig
Verkeer Nederland of werkgevers- en werknemersorganisaties. Een deel van die wensen
wordt door de overheid vertaald in wettelijke eisen aan het onderwijs (bv. kerndoelen).
Andere wensen worden weliswaar niet in regelgeving vastgelegd, maar worden wel in
beleidsnota's of in toelichtingen bij nieuwe regelgeving onderschreven, waardoor ze in zekere
zin ook richtinggevend worden voor het onderwijs (bv. eigen verantwoordelijkheid en zelf-
standigheid van leerlingen in het studiehuis met het oog op hun toekomstige 'employability').

Maatschappelijke eisen, wensen en verwachtingen richten zich zowel op het onderwijs als op
de scholen. Overigens gaat het niet altijd om nieuwe eisen en wensen; soms wordt er van het
onderwijs of de school een andere inzet of werkwijze verwacht. 

9.2.2 Uiteenlopende ontwikkelingen in gezinnen en in opvoeding

Er hebben zich gedurende de afgelopen decennia enkele belangrijke veranderingen voorge-
daan bij de in Nederland woonachtige gezinnen.
- Het gezin met kinderen raakte in de minderheid: begin jaren zeventig was er in 57% van

alle huishoudens sprake van een huishouden met kinderen, in 1995 gold dat nog maar
voor 38% van de huishoudens.

- Er kwamen veel meer eenoudergezinnen; in 1994 was 10% van alle gezinnen met
kinderen eenoudergezin.

- Er was sprake van een sterke toename van het aantal allochtone gezinnen Bij Turken en
Marokkanen zijn er naar verhouding weinig eenoudergezinnen en ongehuwde paren met
kinderen en is het kindertal naar verhouding hoog; onder Surinamers en Antillianen valt
juist het hoge percentage eenoudergezinnen op.

- Het opleidingsniveau van ouders is sterk gestegen In 1994 had al 17% van de moeders en
27% van de vaders een opleiding op hbo- of universitair niveau; dat percentage is de
afgelopen jaren nog verder opgelopen.

- De arbeidsparticipatie door moeders is sterk toegenomen. In 1995 werkte 55% van de
moeders met kinderen onder de 4 jaar, de arbeidsdeelname van moeders met school-
gaande kinderen lag nog eens 6 procentpunten hoger.

- Qua inkomenssituatie zijn er grote verschillen tussen gezinnen. Bij paren met kinderen
heeft het eenverdienersgezin plaatsgemaakt voor het anderhalfverdienersgezin. Bij laag-
opgeleiden overheerst het mannelijke kostwinnersmodel echter nog steeds (50% à 60%)
en is het anderhalfverdienersmodel in de minderheid (20% à 30%). Eenoudergezinnen
hebben in het algemeen een ongunstige inkomenspositie; naar schatting driekwart van
deze gezinnen (vooral moedergezinnen) kan tot de sociale minima worden gerekend.

- Veel Nederlandse gezinnen zijn volledig geseculariseerd, hetgeen niet wil zeggen dat
ouders nergens meer in geloven. Een ruime minderheid van de buitenkerkelijken besteedt
naar eigen zeggen bij de opvoeding van de kinderen wel degelijk aandacht aan de eigen
levensbeschouwing. Onder islamieten is de secularisatie nog nauwelijks ingezet. 

In de opvoeding deden zich eveneens belangrijke ontwikkelingen voor.
- Nederlandse ouders blijken naar eigen zeggen in meerderheid opvoedingsdoelen te

hanteren als autonomie en sociaal gevoel en hebben veel aandacht voor een goede morele
ontwikkeling. Gehoorzaamheid en prestatiegerichtheid scoren daarentegen onder het
merendeel van de Nederlandse ouders niet erg hoog. De meeste ouders lijken het midden
te houden tussen het autoritaire conformisme uit de jaren vijftig en de antiautoritaire
laisser faire-benadering van de jaren zestig.



250

- Veel gezinnen ontwikkelden zich van bevelshuishoudingen tot onderhandelingshuis-
houdingen.

- Opvoedingsdoelen verschillen per sociaal milieu. Hoe hoger de opleiding van de ouders,
hoe belangrijker autonomie als opvoedingsdoel wordt gevonden; hoe lager de opleiding,
hoe meer er wordt gehecht aan aanpassing en gehoorzaamheid. 

- Voor een deel van de ouders verloopt de opvoeding naar eigen zeggen niet zonder
problemen; 30% à 40% ervaart het als een vorm van belasting, 10% à 15 % voelt zich
beperkt als gevolg van het ouderschap. De fase van de puberteit wordt door een
meerderheid van de ouders moeilijk gevonden.

- De opvoeding in allochtone gezinnen kenmerkt zich in het algemeen door een grotere
nadruk op gehoorzaamheid en respect. Persoonlijke ontplooiing van het kind wordt
minder belangrijk gevonden dan passend sociaal gedrag. De opvoedingspraktijk is meer
op disciplinering gericht, waarbij soms ook fysieke straffen worden toegepast. Niet alleen
ouders, ook broers, zussen en familieleden bemoeien zich met de opvoeding. Voor meisjes
gelden andere opvoedingsdoelen dan voor jongens; vanaf de puberteit wordt hun bewe-
gingsvrijheid sterk aan banden gelegd.

- Toch zijn er ook tussen de diverse allochtone groepen aanzienlijke verschillen. Bij
creoolse en Antilliaanse gezinnen wordt van kinderen al vroeg enige zelfstandigheid
verwacht. De opvoedingsdoelen en -praktijken in Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse
gezinnen staan het verst af van de op zelfstandigheid en individuele ontwikkeling
gerichte Nederlandse opvoedingsstijl. Onder jongere, in Nederland opgeleide generaties is
overigens duidelijk sprake van verandering, zowel in denkbeelden over opvoeding als in
de opvoedingsstijl. 

Vatten we vorengenoemde bevindingen samen, dan kan worden vastgesteld dat, vergeleken
met enkele decennia terug:
- er nu meer gezinnen zijn waar de opvoeding zelf relatief probleemloos verloopt, maar

waar sprake is van problemen als gevolg van tijdsdruk; 
- er nu meer gezinnen zijn die vanuit hun maatschappelijke en culturele achtergrond

problemen hebben met de opvoeding en met de voorbereiding en ondersteuning van hun
kinderen bij het onderwijs. De belangrijkste problemen zijn een laag opleidingsniveau
(vaak analfabetisme), gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, een laag inkomen en
krappe huisvestingssituatie, en een slecht inzicht in de eisen die de Nederlandse samen-
leving in het algemeen en het onderwijsbestel in het bijzonder stellen;

- er een veel grotere diversiteit is in gezinssituaties; 
- de opvoedingspluriformiteit aanzienlijk is toegenomen.

9.2.3 Ontwikkelingen in het buitenschoolse voorzieningenaanbod

Buitenschoolse activiteiten en voorzieningen worden in de meeste gevallen wel in georgani-
seerd verband - door verenigingen of instellingen - aangeboden, maar zijn, anders dan het
onderwijs, in de regel minder gestructureerd en doelgericht. 
Buitenschoolse activiteiten die zich primair op kinderen en jongeren richten (sport, cultuur,
vrije tijd) hebben in de regel een ongedwongen karakter en brengen deelnemers met eenzelfde
belangstelling en motivatie bij elkaar. Er is echter ook sprake van een zekere vrijblijvendheid;
kinderen kunnen er bij wijze van spreken à la minute mee ophouden. Buitenschoolse voor-
zieningen zijn bovendien, anders dan het leerplichtonderwijs, niet gratis. Er hangt in het
algemeen een flink prijskaartje aan. Bij gesubsidieerde voorzieningen zijn de kosten meestal
lager dan bij private en commerciële instellingen of activiteiten.
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Aan de ene kant is er de afgelopen decennia veel buitenschools aanbod verdwenen, als gevolg
van maatschappelijke ontwikkelingen (secularisatie), of als gevolg van bezuinigingen op
lokale voorzieningen (sociaal-cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk). Aan de andere kant is
er in antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen ook veel nieuw buiten-
schools aanbod bijgekomen (kinderopvang, opvoedingsondersteuning, voorschoolse
projecten). Ook het (veelal commerciële) aanbod in de sfeer van de informatie- en communi-
catietechnologie en de media nam sterk toe.
In het gesubsidieerde aanbod deed zich een verschuiving voor van algemene voorzieningen
naar voorzieningen voor kansarme gezinnen en kinderen met (potentiële) problemen. Veel
van deze op specifieke doelgroepen gerichte voorzieningen hebben overigens een tijdelijk
karakter; het gaat vaak om experimenten en projecten met een beperkte duur.

9.2.4 Overheden kanaliseren eisen, wensen en verwachtingen

Lang niet alle wensen en verwachtingen worden omgezet in nieuwe onderwijsinhouden,
voorzieningen of activiteiten. Overheden filteren de talloze claims. Aanvankelijk was het
uitsluitend de rijksoverheid die maatschappelijke ontwikkelingen en problemen vertaalde in
beleid en regelgeving. Sinds enkele jaren worden er ook vanuit gemeenten steeds vaker
wensen en vragen bij het onderwijs en de scholen neergelegd. 

Het rijksbeleid richt zich in toenemende mate op de inhoud van het onderwijs en op de
werkwijze van scholen. Aan de onderwijsresultaten en de opbrengsten van scholen worden
steeds meer eisen gesteld. Ook gemeenten worden vanuit hun verantwoordelijkheid voor
maatschappelijk welzijn steeds actiever, met name op het terrein van de buitenschoolse
voorzieningen voor kansarme kinderen, jongeren en hun ouders. De laatste jaren wordt er
veel energie gestoken in het verhogen van het integrale karakter van het beleid; veel
gemeenten werken aan een integraal en/of preventief sociaal beleid, integratiebeleid, jeugd-
beleid en veiligheidsbeleid. Scholen nemen in die lokale preventieve en integrale beleidsplan-
nen meestal een centrale plaats in.

9.2.5 Toenemende druk op scholen

De school vormt in veel gevallen het centrale aangrijpingspunt voor nieuwe eisen, wensen of
verwachtingen. Daar immers gaan alle kinderen en jongeren, ongeacht hun herkomst, naar
toe. Ook ouders zijn via de school goed te bereiken. Onderwijs wordt vaak gezien als het
middel bij uitstek om maatschappelijke problemen op te lossen.
Al die eisen en claims leggen een grote druk op scholen en de daar werkzame docenten en
schoolleiders. De laatste jaren worden er vermoedelijk mede daarom steeds vaker klachten
over overbelasting geuit. De belasting zou de draagkracht van de school ver te boven gaan. 
Scholen worden overigens niet in gelijke mate met nieuwe wensen en verwachtingen gecon-
fronteerd. Nieuwe wet- en regelgeving raakt in principe alle scholen; wensen en verwachtin-
gen van ouders of lokale overheden kunnen echter sterk verschillen. Van scholen in achter-
standswijken wordt in het algemeen een bredere taakstelling verwacht dan van scholen in
meer welvarende randgemeenten.

9.3 Ontwikkelingen in de toerusting van en condities voor scholen

In hoofdstuk 3 is ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de toerusting van
scholen en in de condities waaronder scholen moeten werken. Bij toerusting moet gedacht
worden aan de omvang en kwaliteit van de personele en materiële middelen waarover een



252

school kan beschikken. Condities verwijzen naar de voorwaarden waaronder scholen moeten
opereren.

9.3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

Aan ontwikkelingen in de toerusting en condities van scholen liggen gedeeltelijk dezelfde
factoren ten grondslag als aan de hiervoor beschreven ontwikkeling in eisen en wensen,
namelijk demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de bestuurlijke verhoudingen. 

9.3.2 Ingrijpende veranderingen in het scholenaanbod

De afgelopen jaren is het scholenaanbod in het basis- en voortgezet onderwijs ingrijpend
veranderd.
In het basisonderwijs nam het aantal scholen met 15% af, in het voortgezet onderwijs met
64%.
In het voortgezet onderwijs was de verandering het meest ingrijpend: veel kleine categorale
scholen verdwenen en grote brede scholengemeenschappen gingen het beeld domineren. 
De bereikbaarheid van scholen bleef ondanks de omvangrijke fusieoperaties in stand; in het
basisonderwijs was dat het geval doordat in landelijke gebieden met lagere opheffingsnormen
werd gewerkt, in het voortgezet onderwijs doordat voormalige zelfstandige scholen bij fusies
vaak als nevenvestiging zijn blijven voortbestaan. 
Het aandeel van de verschillende levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs verander-
de, ondanks ontkerkelijking en secularisatie, nauwelijks. De samenstelling van de leerlingen-
populaties op scholen werd in sociaal en cultureel opzicht homogener, met name in gebieden
met een gevarieerd scholenaanbod.

9.3.3 Stagnatie in de toerusting van scholen

In de toerusting van scholen trad stagnatie op, deels als gevolg van de terugloop van het
aantal leerlingen, maar vooral ten gevolge van diverse bezuinigingsrondes. 
De samenstelling van het personeel werd eenzijdiger. In het basisonderwijs werken nu nog
overwegend vrouwen (bijna 80%). De gemiddelde leeftijd van docenten nam er toe tot 42 jaar.
In het voortgezet onderwijs zijn mannelijke docenten in de meerderheid (72%); de gemiddel-
de leeftijd is er inmiddels ruim 45 jaar, 36% is ouder dan 50 jaar. De vergrijzing kan
problemen opleveren bij de invoering van onderwijsvernieuwingen. Veel docenten zijn al zo'n
twintig jaar in het onderwijs werkzaam en hebben vaak al vele, soms inmiddels weer terug-
gedraaide, onderwijsvernieuwingen achter de rug. 
Er is de afgelopen decennia betrekkelijk weinig gedaan aan een aantal belangrijke voorwaar-
den voor kwaliteitsverbetering: de opleidingseisen voor de lerarenopleidingen groeiden niet
mee met de algehele stijging van het opleidingsniveau en ook (bij)scholing van docenten
kreeg weinig aandacht. 
Er doet zich op dit moment een tekort aan docenten voor, dat de komende jaren vermoedelijk
verder zal toenemen. De mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering (hogere vooroplei-
dingseisen, bijscholing) zijn in zo'n situatie beperkt. Scholen zijn, door de nood gedwongen,
eerder geneigd in te leveren op kwaliteit (bv. onbevoegde leerkrachten aanstellen) dan op
kwantiteit.
Het basisonderwijs beschikt over onvoldoende financiële middelen om lesmaterialen en
methodes regelmatig te vernieuwen. In het Regeerakkoord 1998 zijn extra middelen vrijge-
maakt om deze achterstand enigszins in te lopen (vervanging van leermiddelen eenmaal per
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acht jaar in plaats van eenmaal per tien jaar). Er zal de komende jaren bovendien flink geïn-
vesteerd worden in de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het
onderwijs.
In het kader van de schaalvergrotingsoperatie Toerusting en bereikbaarheid zijn met name in
de stedelijke gebieden veel leegstaande scholen en schoollokalen afgestoten. Sindsdien is de
behoefte aan schoollokalen echter sterk toegenomen, niet alleen vanwege het sinds 1990 weer
groeiende leerlingenaantal, maar ook in verband met de operatie Klassenverkleining. Veel
basisscholen in stedelijke gebieden worstelen inmiddels met ruimtegebrek. 
Er is sprake van grote verschillen in de toerusting van scholen. Zo vindt in het voortgezet
onderwijs iets meer dan de helft van de schoolleiders de vergoedingen voor personeel niet
toereikend; voor materieel vindt zelfs 73% de vergoedingen ontoereikend. Vooral in scholen
die in oude gebouwen zijn gevestigd zijn er relatief vaak tekorten in inrichting en inventaris. 
Veel scholen zijn, kortom, niet goed toegerust om aan de nieuwe eisen en wensen te voldoen.
Inhalen van achterstallig onderhoud en verbeteringen in de toerusting brengen als gevolg van
de grote aantallen (leerlingen, personeelsleden, scholen) hoge kosten met zich mee. Alleen al
de klassenverkleining in de onderbouw van het basisonderwijs en de toerusting van scholen
met informatie- en communicatietechnologie kosten deze kabinetsperiode meer dan 2 miljard
gulden.

9.3.4 Condities voor scholen worden complexer

De condities waaronder scholen moeten werken zijn de afgelopen twintig jaar aanzienlijk
verzwaard. De leerlingenpopulatie stelt hogere eisen, niet alleen als gevolg van een gewijzig-
de samenstelling, maar ook door veranderingen in de gezins- en opvoedingssituaties. 
Scholen worden vaak als eerste geconfronteerd met de gevolgen van relatie- en opvoedings-
problemen binnen gezinnen: met emotioneel verwaarloosde kinderen, teruggetrokken of juist
agressieve leerlingen, of kinderen die voortdurend over de schoolregels willen onderhandelen.
Scholen worden bovendien geconfronteerd met uiteenlopende jeugdculturen die, naarmate
docenten ouder worden, soms moeilijker worden geaccepteerd

De opleidingseisen op de arbeidsmarkt en de onderwijsaspiraties van ouders en leerlingen zijn
aanzienlijk gestegen. Tegenwoordig geldt als minimumeis een met succes afgeronde korte
(tenminste twee jaar) middelbare beroepsopleiding. Veel jongeren (ongeveer 30% van de
schoolverlaters) slagen er niet in een dergelijk niveau te bereiken. De druk om te presteren
neemt met name in het voortgezet onderwijs sterk toe. 

Niet alleen leerlingen, ook scholen moeten presteren. De groeiende groep van hoger opgeleide
ouders benadert de school in toenemende mate als consument - een ontwikkeling die past bij
het in de jaren tachtig opgekomen marktdenken, waarbij onderwijs steeds meer als een
investeringsgoed wordt gezien en de school als een bedrijf dat toegevoegde waarde produ-
ceert. Ten behoeve van de ouders worden er sinds kort regelmatig vergelijkende overzichten
van schoolkwaliteiten en schoolresultaten gepubliceerd. Scholen die slecht scoren moeten zich
daarvoor verantwoorden. 
Scholen zijn ook uit concurrentieoverwegingen genoodzaakt steeds meer rekening te houden
met de wensen van ouders. Die wensen betreffen niet alleen de onderwijskwaliteit en de
onderwijsresultaten, maar ook zaken als veiligheid op school of een aanbod van buitenschool-
se activiteiten. Vooral brede scholengemeenschappen in de achterstandswijken van de grote
steden ondervinden daarvan het gevolg: leegloop van havo/vwo-opleidingen omdat leerlingen
en ouders uit de middengroepen en hogere milieus kiezen voor een smalle havo/vwo-school in
meer welvarende en veilige stadsdelen.
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Tegelijkertijd wordt er van scholen (of hun besturen) een groter organisatorisch en bestuurlijk
vermogen gevraagd. Er worden nieuwe en steeds grotere bestuurlijke verbanden en samen-
werkingsorganen in het leven geroepen om de meer complexe bestuurlijke taken te kunnen
vervullen of om de risico's (bv. m.b.t. wachtgeld) te verminderen. Scholen worden daardoor in
toenemende mate afhankelijk van besluitvorming op hogere, boven-schoolse niveau's.

9.4 Onderwijsinhouden en werkwijzen op school

9.4.1 Ontwikkelingen in eisen en wensen ten aanzien van onderwijsinhouden en werkwijzen

In de eisen en wensen ten aanzien van inhouden en werkwijzen deden en doen zich de
volgende vier ontwikkelingen voor:
- een verbreding en veralgemening van de onderwijsinhouden in het basisonderwijs en het

voortgezet onderwijs (basisvorming);
- een verschuiving van kennis en inzicht naar vaardigheden en, meer recentelijk ook naar

houdingen;
- een verschuiving van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat;
- een verschuiving van onderwijzen (de leraar centraal) naar zelfstandig leren (de leerling

centraal).

Deze ontwikkelingen worden meestal ingegeven door veranderingen in de samenleving of
door opvattingen over verwachte dan wel wenselijk geachte maatschappelijke ontwikkelingen.
Over de wenselijkheid van de verschillende onderwijsvernieuwingen bestaan echter aanzien-
lijke meningsverschillen. Tegenover voorstanders van een brede algemene vorming voor alle
leerlingen tijdens het funderend onderwijs staan deskundigen die vanwege de beperkte
hoeveelheid onderwijstijd prioriteit willen toekennen aan basiskennis en -vaardigheden, en
docenten uit de onderwijspraktijk die leerlingen die een breed algemeen vormend pakket niet
aankunnen, de mogelijkheid willen bieden om al in de leerplichtfase enig beroepskwalifice-
rend onderwijs te volgen.
Ook de ontwikkeling naar meer vaardigheden en attitudevorming in het onderwijs wordt lang
niet door iedereen onderschreven. Datzelfde geldt voor de wenselijkheid van een meer op de
individuele leerling gerichte gedifferentieerde aanpak. Veel docenten geven in de praktijk nog
steeds de voorkeur aan een overwegend leerstofgerichte klassikale aanpak en ook deskundigen
zijn lang niet allemaal overtuigd van de wenselijkheid van onderwijs op maat. De wenselijk
geachte omslag van onderwijzen naar leren is nog maar net ingezet, maar op voorhand zijn
ook hierbij al de nodige vraagtekens gezet.

De overheidsbemoeienis met inhouden en werkwijzen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
De richtlijnen ten aanzien van de onderwijsinhouden zijn echter dwingender (namelijk bij wet
vastgelegde kerndoelen, exameneisen) dan de overheidsbemoeienis met de werkwijzen.
Wensen ten aanzien van de pedagogisch-didactische aanpak worden meestal niet in regel-
geving neergelegd, maar in toelichtingen en beleidsnota's verwoord. De onderwijsinspectie
gaat vervolgens na of de onderwijspraktijk op scholen voldoet aan de bedoelingen van de
wetgever en beoordeelt scholen aan de hand van kwaliteitsstandaarden waarin de gewenste
nieuwe werkwijzen tot uitdrukking komen. Ook exameneisen gaan uit van het gebruik van
nieuwe werkwijzen en methoden. De autonomie die scholen de afgelopen jaren bij de voor-
deur kregen (geen voorschriften meer voor lessentabellen) wordt zo als het ware via de achter-
deur van het schooltoezicht weer tenietgedaan. 
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9.4.2 Uiteenlopende waardeoriëntaties

Sommige van de hiervoor genoemde eisen en wensen staan in de praktijk op gespannen voet
met elkaar. Dat komt doordat ze voortkomen uit zeer verschillende waardeoriëntaties. De idee
van profielen (bovenbouw havo/vwo) en leerwegen (bovenbouw vbo/mavo) komt voort uit de
in de jaren tachtig opgekomen behoefte aan een grotere doelmatigheid in het onderwijs:
kortere leerwegen, zwaardere programma's en een hoger rendement in het vervolgonderwijs.
De idee van zelfstandig en actief leren in een studiehuis gaat veel meer uit van autonomie en
individuele zelfstandigheid van leerlingen en van een onderwijsaanbod waarbij de leerling en
niet de leerstof centraal zou moeten staan. Beide waarden kunnen binnen de beperkte beschik-
bare onderwijstijd moeilijk tegelijkertijd worden gehonoreerd. 
Van scholen wordt enerzijds verwacht dat ze leerlingen op een hoger opleidingsniveau
afleveren dan voorheen (vanuit arbeidsmarkt- en rendementsoverwegingen), terwijl diezelfde
scholen anderzijds ook geacht worden om zwakkere leerlingen - die een lager opleidings-
niveau vaak al nauwelijks aankunnen - binnen de poort te houden (vanuit sociale en budget-
taire overwegingen).
Scholen moeten aan de ene kant rekening houden met de opvattingen van ouders en met hun -
soms traditionele, op gehoorzaamheid en aanpassing gerichte - opvoedingswaarden, en
worden aan de andere kant door de overheid 'gedwongen' om een moderne - op autonomie en
zelfstandigheid gerichte - didactische aanpak te hanteren. 
Dergelijke tegenstrijdige signalen leggen een grote druk op scholen. 

9.4.3 De pedagogische taak van de school

'Onderwijs' en 'opvoeding' zijn weliswaar twee verschillende begrippen, in de dagelijkse
praktijk vallen ze moeilijk te onderscheiden. Onderwijsgevenden voeden ook op, niet alleen
via de leerstof, maar ook via hun gedrag en de omgangsvormen op school. Over de reikwijdte
van de pedagogische taak van de school wordt verschillend gedacht. Onderwijsgevenden in
het basisonderwijs zien zichzelf meer als opvoeder; docenten in het voortgezet onderwijs zijn
meer georiënteerd op hun vak en op de overdracht daarvan (didactiek). Sommige deskundigen
wijzen op de schaarse onderwijstijd: tijd besteed aan bijvoorbeeld sociale vorming zou ten
koste gaan van de cognitieve vorming. Anderen stellen daartegenover dat eerst aan een aantal
noodzakelijke sociale voorwaarden moet zijn voldaan alvorens effectief onderwijs mogelijk is. 
De meeste ouders zijn, blijkens opinieonderzoek, niet erg geporteerd voor een brede opvoe-
dende taak van de school: ruim 60% van de ouders vindt bijvoorbeeld dat het aan kinderen
bijbrengen van goede manieren een taak is voor het gezin, terwijl 34% het een taak vindt voor
zowel school als gezin. Een meerderheid van de ouders wenst bij veel taken wél een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid van school en gezin. Er zijn ook verschillen, vooral naar
opleidingsniveau, maar ook naar gezinstype (eenoudergezin) en naar religieuze achtergrond.
Bekend is dat Turkse en Marokkaanse ouders veel opvoedingsverantwoordelijkheid bij de
school leggen. Er bestaat kortom onder ouders, docenten en deskundigen een grote diversiteit
in wensen en opvattingen.
De behoefte aan pedagogisch partnerschap komt ook naar voren uit twee recente onderzoeken
onder ouders, leerlingen en leerkrachten op enkele basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs.
Daaruit komt naar voren dat er in de praktijk nogal wat wederzijds onbegrip en irritatie is
tussen ouders en school. Docenten zijn van mening dat ouders te weinig eisen stellen aan hun
kinderen en hun te weinig rust bieden; ouders klagen erover dat docenten onvoldoende met
ouders praten over waardeopvoeding en pas contact opnemen als er problemen zijn.
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9.4.4 Zeggenschap over inhouden en werkwijzen en dilemma's voor scholen

In artikel 23 van de Grondwet is de vrijheid van onderwijs neergelegd: de vrijheid van
richting, stichting en inrichting. Vanwege het belang van een goede aansluiting tussen de
opvoeding thuis en het onderwijs op school kunnen ouders desgewenst zelf een bijzondere
school stichten en hebben met name bijzondere scholen een zekere ruimte om het onderwijs
naar eigen inzicht in te richten. Beide vrijheidsrechten staan sinds enkele jaren onder druk.
De vrijheid van stichting is in het kader van de schaalvergroting (hoge stichtingsnormen) aan
banden gelegd. De vrijheid van inrichting wordt beperkt als gevolg van een toenemende
overheidsbemoeienis met inhouden en werkwijzen. 

De zeggenschapsverhoudingen tussen overheden, scholen en gezinnen zijn er de afgelopen
jaren niet doorzichtiger op geworden. Aan de ene kant is er sprake van een toenemende
zeggenschap van de overheid op het punt van de inhouden en werkwijzen, die de plurifor-
miteit in de inrichting van het onderwijs enigszins aan banden legt, aan de andere kant lijkt
diezelfde overheid meer ruimte te willen bieden voor pluriformiteit in de samenleving. In
beleidsdocumenten rond de aanpassing van het scholenbestand wordt aangegeven dat het
richtingbegrip bij de planning van basisscholen zal worden verlaten, waardoor pluriformiteit
een ruimere invulling (dan levensbeschouwing) kan krijgen. Al met al lijkt zich een ontwik-
keling voor te doen waarin meer groeperingen de gelegenheid krijgen om bij voldoende
leerlingen een eigen school te stichten, maar waarin diezelfde groeperingen tegelijkertijd
minder ruimte wordt geboden om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. 

Het is op dit moment evenmin duidelijk welke positie scholen als uitvoerders van het onder-
wijs nu precies innemen in het veld van veranderende zeggenschapsverhoudingen. In de
praktijk passen scholen zich bij de invulling van het onderwijs in hoge mate aan aan hun
situatie en omgeving (mogelijkheden van docenten, wensen van ouders, capaciteiten van
leerlingen).
Scholen met een heterogene leerlingenpopulatie (qua sociaal-culturele achtergrond), die in
hun werkwijze ver afstaan van de van overheidswege geformuleerde pedagogisch-didactische
wenselijkheden, staan het meest onder druk.

9.5 Onderwijsresultaten

9.5.1 Ontwikkelingen in eisen, wensen en verwachtingen met betrekking tot de onderwijs-
resultaten

In eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de onderwijsresultaten deden zich de
volgende ontwikkelingen voor.
- Aanvankelijk stond de aandacht voor onderwijsresultaten vooral in het teken van de

ongelijkheid en gelijke kansen: de ongelijke deelname aan hogere onderwijsniveau's door
kinderen uit verschillende sociale milieus, door meisjes en later ook door kinderen met
diverse etnische achtergronden.

- In de loop van de jaren tachtig werd het meritocratische gedachtegoed omarmd; er kwam
meer aandacht voor individuele prestaties.

- In de jaren negentig werd duidelijk dat niet alleen de prestaties van leerlingen, maar ook
die van scholen sterk kunnen verschillen; basisscholen moeten meer opbrengstgericht
gaan werken (meer aandacht voor kernvakken, leerlingvolgsystemen, toetsen).

- Onder invloed van bestuurlijke ontwikkelingen (deregulering en autonomie) moeten
scholen sinds kort ook in het openbaar verantwoording afleggen over hun resultaten. 
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Bij de eerste twee ontwikkelingen gaat het vooral om de onderwijsresultaten die het onder-
wijsbestel als zodanig oplevert; bij de laatstgenoemde ontwikkelingen staan de resultaten van
scholen in de schijnwerper. De verschillende ontwikkelingen zijn als het ware over elkaar
heen gerold. Zo is de doelstelling van een evenredige onderwijsdeelname van jongeren met
verschillende gezinsachtergronden nog steeds een belangrijk oogmerk van beleid (het is één
van de doelstellingen uit het landelijk beleidskader voor het gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid); de afgelopen jaren nam echter ook het belang toe dat aan de individuele
prestatie en verdienste van leerlingen wordt gehecht. De prestaties van de afzonderlijke
scholen staan pas sinds enkele jaren in de belangstelling. 

9.5.2 Bijdrage van gezinnen aan verschillen in onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten van kinderen hangen in belangrijke mate samen met kenmerken van het
gezin van herkomst. Bij gezinskenmerken gaat het om genetische aanleg, om onderwijsvoor-
bereidend en -ondersteunend gedrag binnen het gezin, en om buitenschoolse ervaringen die
eveneens in belangrijke mate door het gezin worden bepaald (via schoolkeuze, deelname aan
buitenschoolse activiteiten en dergelijke).
Hoogopgeleide ouders besteden blijkens onderzoek gemiddeld meer tijd aan voorlezen en
praten met hun peuters en schoolgaande kinderen dan laagopgeleide ouders. Ze spreken thuis
vaker standaard-Nederlands met hun kinderen dan laagopgeleide en allochtone ouders Van de
laagopgeleide autochtone ouders (minder dan lbo of vbo) spreekt ruim eenderde thuis dialect.
Ook de onderwijsaspiraties verschillen naar sociaal milieu. 
Tijdens het voortgezet onderwijs worden relaties met schoolgenoten en vrienden belangrijker
en komt de verhouding met de ouders als gevolg van de puberteit onder druk te staan. Toch
blijft er ook in het voortgezet onderwijs een behoorlijke betrokkenheid van ouders bij het
onderwijs; het merendeel van de scholieren kan naar eigen zeggen bij problemen op school bij
de ouders terecht en wordt af en toe of regelmatig geholpen bij het huiswerk. Eén op de zeven
scholieren (vooral (i)vbo-leerlingen, mavo-leerlingen en allochtone leerlingen) heeft thuis
onenigheid met beide ouders, zowel over de schoolprestaties als over het gedrag op school.
Eén op de zes scholieren piekert naar eigen zeggen veel over de schoolprestaties; dat geldt
vooral voor kinderen van allochtone herkomst (één op de vier). Mogelijk hangt dat samen met
een verkeerde schoolkeuze, wellicht spelen ook de hooggespannen verwachtingen van hun
ouders een rol.

Relateert men onderwijsresultaten aan gezinskenmerken, dan blijkt dat het opleidingsniveau
van de ouders verreweg het belangrijkst is voor het schoolsucces van kinderen. Verschillen in
opleidingsniveau werken door via de aanleg, middels opvoedingswaarden en -gedrag, via
verwachtingen van ouders en via onderwijsondersteunend gedrag. Daarmee vergeleken zijn
andere kenmerken, zoals het beroepsniveau van de moeder, het behoren tot een eenoudergezin
door echtscheiding, of armoede, van ondergeschikt belang. 

9.5.3 Bijdrage van scholen aan verschillen in onderwijsresultaten

Scholen dragen uiteraard ook het nodige bij aan de resultaten. Onderzoek onder basisscholen
bracht aan het licht dat er grote verschillen zijn tussen scholen. Sommige basisscholen zijn
met hun leerstof één à twee jaar verder dan andere. De zwakste leerlingen uit de meest effec-
tieve scholen presteren op eenzelfde niveau als de beste leerlingen uit de minst effectieve
scholen. Uit het onderzoek werd overigens niet geheel duidelijk wat scholen nu precies tot een
effectieve school maakt. Onderwijsmethodes (gedifferentieerd of klassikaal) lijken er weinig
toe te doen. 
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Uit een overzichtsstudie van diverse onderzoeken in binnen- en buitenland komt een aantal
belangrijke effectiviteitverhogende factoren naar voren, zoals nadruk op verwerving van
basisvaardigheden, hoge effectieve leertijd, hoge verwachtingen bij leerkrachten en een sterk
onderwijskundig leiderschap. Veel scholen scoren een onvoldoende op deze kenmerken. 

9.5.4 Beleid ten aanzien van onderwijsresultaten

Er wordt langs drie beleidssporen geprobeerd de onderwijsresultaten van scholen te
verbeteren:
- via het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid;
- via beleid om de opbrengstgerichtheid van basisscholen te vergroten;
- via beleid gericht op openbaarmaking van onderwijsresultaten.

Sinds de jaren zeventig wordt er veel beleid gevoerd om de onderwijsresultaten van kinderen
uit achterstandsmilieus (allochtone en autochtone gezinnen met laagopgeleide ouders) te
verbeteren: onderwijsstimuleringsbeleid, onderwijsvoorrangsbeleid, gebiedenbeleid. De
opbrengsten van dat beleid stelden teleur. Sinds kort zijn gemeenten verantwoordelijk voor
het onderwijsachterstandenbeleid. In dat kader wordt er op dit moment veel aandacht
geschonken aan voor- en vroegschoolse educatie (o.a. afstemming tussen peuterspeelzalen en
basisscholen, meer deelname aan peuterspeelzalen, speciale ontwikkelingsprogramma's), aan
beheersing van de Nederlandse taal (o.a. centrale opvang van nieuwkomers in het onderwijs,
taalbeleid in het basis- en voortgezet onderwijs, speciale programma's) en aan vermindering
van voortijdige schooluitval uit het voortgezet onderwijs (o.a. zorgbreedteteams, leerlingbege-
leiding, handhaving leerplicht). 

Een tweede lijn is die van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zelf, in de verwach-
ting dat daarmee ook de opbrengsten van de scholen worden vergroot. In dat kader wordt er
veel aandacht besteed aan invoering en gebruik van leerlingvolgsystemen en worden er leer-
lijnen en tussendoelen voor de vakken rekenen en taal ontwikkeld. Vorderingen van leerlin-
gen worden via toetsen nauwkeurig bijgehouden; in geval van achterstanden wordt er extra
aandacht gegeven. 
Scholen proberen de effectieve onderwijstijd te vergroten en besteden extra aandacht aan de
basisvakken.

Eenderde beleidslijn is erop gericht prestaties van scholen in de openbaarheid te brengen
opdat ouders bij de schoolkeuze rekening kunnen houden met de verschillende kwaliteiten
van scholen - niet alleen verschillen in leerprestaties, maar ook in werkwijzen en school-
klimaat. De resultaten van scholen worden steeds vaker openbaar, via inspectierapporten, via
onderzoek door dagbladen en via schoolgidsen die scholen zelf uitgeven. Scholen hebben om
een aantal redenen moeite met openbaarmaking van resultaten. Het kan hun concurrentie-
positie schaden, terwijl ze zelf de resultaten maar ten dele kunnen beïnvloeden. Ook heeft
men moeite met de cognitieve bias van de resultaatmetingen; prestaties die scholen leveren in
het bijbrengen van bijvoorbeeld sociale vaardigheden en in attitudevorming komen onvol-
doende tot hun recht.

9.5.5 Uiteenlopende eisen en dilemma's voor scholen

Scholen worden met eisen geconfronteerd die soms moeilijk verenigbaar zijn. 
Vanwege het belang van de basisvakken wordt er op sommige basisscholen in achterstands-
wijken veel tijd gestoken in rekenen en taal, waardoor andere onderdelen uit de kerndoelen
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(bv. milieu, gezond en redzaam gedrag, muziek) nauwelijks aan bod komen. Andere achter-
standsscholen proberen het schoolklimaat te verbeteren, in de hoop vervolgens meer resultaat
te boeken met het onderwijs. Publicatie van resultaten dwingt basisscholen tot concentratie op
kernvakken (vakken voor de Cito-toets). Tegelijkertijd worden scholen door de onderwijs-
inspectie ook beoordeeld op hun aandacht voor brede vorming en op pedagogisch klimaat. 
Publicatie van resultaten van scholen voor voortgezet onderwijs kan tot verscherpte selectie
leiden, in die zin dat scholen meer op zeker gaan spelen en leerlingen zo snel mogelijk
indelen in het niveau dat zij zeker aankunnen (bv. een mavo-niveau bij een mavo/havo-
advies). Leerlingen worden in dat geval onvoldoende uitgedaagd en komen mogelijk in een te
laag schooltype terecht. Bij publicatie van resultaten in termen van toegevoegde waarde wordt
dit probleem gedeeltelijk opgelost. Voor scholen voor voortgezet onderwijs geldt overigens,
meer dan voor basisscholen, dat ook de toegevoegde waarde wordt beïnvloed door omgevings-
factoren waar scholen betrekkelijk weinig invloed op hebben (vrienden, vermaak of onveilig-
heid in de buurt, bijbaantjes, huiswerkdiscipline enz.). 

9.6 Voorzieningen in en rond de school

9.6.1 Ontwikkelingen ten aanzien van voorzieningen in en rond de school

De groeiende beleidsaandacht voor extra voorzieningen in en rond de school kan aan diverse
maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden toegeschreven:
- nieuwe ongelijkheden en achterstanden, met name bij allochtone kinderen (achterstanden

in cognitieve, sociale, motorische en culturele ontwikkeling), zowel bij aanvang als
tijdens het onderwijs;

- groeiende arbeidsparticipatie door moeders en meer vraag naar buitenschoolse kinder-
opvang;

- toenemende segregatie in buurten en scholen waardoor kinderen (en ouders) met verschil-
lende etnische en sociale achtergronden nauwelijks meer met elkaar in aanraking komen; 

- toenemende onveiligheid (agressie, criminaliteit, geweld) in buurten en op scholen;
- decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid en het huisvestingsbeleid naar

gemeenten, hetgeen een impuls biedt om op lokaal niveau te komen tot samenwerking
tussen diverse gedecentraliseerde voorzieningen (behalve scholen ook kinderopvang,
welzijn, politie, maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening e.d.) en tot vormen van
ruimtelijke concentratie;

- sociale vernieuwing en grotestedenbeleid waardoor de aandacht voor sociaal beleid en
voor samenhang en ontkokering binnen dat beleid is toegenomen: lokaal sociaal beleid,
preventief jeugdbeleid, integraal veiligheidsbeleid. 

9.6.2 Deelname aan buitenschoolse voorzieningen

Kinderen uit verschillende gezinstypen nemen in ongelijke mate deel aan buitenschoolse
activiteiten.
Gezinnen met hoogopgeleide moeders maken veel meer gebruik van georganiseerde vormen
van voorschoolse kinderopvang (met name kinderdagverblijven) dan kinderen met laagopge-
leide moeders. Bij peuterspeelzalen is de deelname minder ongelijk. Kinderen uit allochtone
gezinnen gaan er echter nog nauwelijks naar toe. 
Ook deelname aan sportverenigingen en culturele activiteiten verschilt naar gezinsachter-
grond; kinderen uit allochtone gezinnen nemen veel minder deel aan buitenschoolse sport en
cultuur, terwijl kinderen uit gezinnen met hoogopgeleide ouders juist vaker deelnemen aan
culturele activiteiten buiten de school.
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Kinderen die vanuit een ontwikkelingsperspectief het meeste baat zouden hebben bij deel-
name aan kinderopvang of aan sportieve en culturele activiteiten, nemen er dus het minst aan
deel. De komende uitbreiding (vanuit arbeidsmarktoverwegingen) van de (buitenschoolse)
kinderopvang zal deze ongelijkheid in buitenschoolse educatieve ervaringen vermoedelijk
verder vergroten. 

9.6.3 Projectenbeleid

De hiervoor gesignaleerde ongelijkheden en achterstanden gaven de afgelopen jaren aan-
leiding tot een wildgroei aan projecten en experimenten. Voor de voorschoolse periode
waren/zijn er onder andere Opstap, Stap rond, Stap door, Klimrek, Piramide, Kaleidoscoop en
de Voorschool. Tijdens de basisschoolperiode zijn er bijvoorbeeld projecten als de verlengde
schooldag, de brede school (Rotterdam), de vensterschool (Groningen) en de forumschool
(Utrecht). Kenmerkend voor deze projecten is dat er op lokaal niveau samengewerkt wordt
tussen scholen en andere instellingen en voorzieningen voor jongeren. Gemeenten vervullen
hierbij vaak een stimulerende rol (vanuit preventief jeugdbeleid, integraal veiligheidsbeleid,
grotestedenbeleid).
De effectiviteit van de aanpak valt (nog) moeilijk te meten. In de eerste plaats vanwege de
veelal korte duur van projecten. De veelheid aan doelstellingen die worden nagestreefd vormt
eveneens een complicerende factor. Gaat het om verbetering van de leerprestaties, om een
beter sociaal klimaat op school, om meer veiligheid in de buurt of om betere contacten met
allochtone ouders? Is het de bedoeling dat buitenschoolse instellingen scholen helpen opdat
zij hun onderwijstaak beter kunnen vervullen of gaat het er vooral om dat scholen een
bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen (meer sociale cohesie of veiligheid op lokaal
niveau)? De invloed van een specifiek beleidsproject laat zich bovendien vaak moeilijk
isoleren van andere invloeden.

9.6.4 De rol van gemeenten

Door de overdracht van taken en bevoegdheden aan gemeenten zijn er meer mogelijkheden
ontstaan om de verschillende buitenschoolse voorzieningen (kinderopvang, welzijnswerk,
jeugdzorg, bibliotheken, maatschappelijke werk en politie) gericht in te zetten in het kader
van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid en achterstandsbestrijding. De school vormt in de
visie van veel gemeenten een centrale schakel: de school zou het centrum van de buurt moeten
worden. In diverse gemeenten is inmiddels een enthousiaste start gemaakt. Het accent ligt op
het verbeteren van de condities voor kinderen en jongeren om te kunnen leren: dat kan
variëren van het aanbieden van voorschoolse activiteiten aan peuters en ouders, het verbeteren
van het schoolklimaat via allerlei vormen van vrijetijdsbesteding na schooltijd, of het
betrekken van allochtone ouders bij het onderwijs tot maaltijdverstrekking, opvoedingsonder-
steuning, opvang van kinderen van werkende ouders na schooltijd en bestrijding van vanda-
lisme en criminaliteit. De maakbare samenleving lijkt op lokaal niveau weer terug van
weggeweest, zij het dat daar nu nadrukkelijk aan wordt toegevoegd dat de overheid het niet
alleen kan. 
Deze ontwikkelingen roepen ook vragen op. Sommigen vrezen dat het onverstandig is
gezinnen al te veel taken uit handen te nemen en dat het beter zou zijn indien gezinnen zelf in
de gelegenheid worden gesteld de opvoedings- en opvangverantwoordelijkheid op zich te
nemen (empowerment van het gezin). Anderen vrezen dat door de functieverbreding de
kerntaken van de school op de achtergrond raken. De aandacht voor samenwerking met
buitenschoolse instellingen zou ten koste kunnen gaan van de aandacht voor de kwaliteit van
het onderwijs zelf. Sommige lokale bestuurders zien problemen ontstaan bij kleine
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gemeenten. Zij zouden onvoldoende in staat zijn om hun regietaak naar behoren te vervullen.
Weer anderen vinden dat de rijksoverheid meer centrale sturing zou moeten geven.
Optimisten verwachten dat door de decentralisatie het onderwijsbeleid weer hoog op de
plaatselijke politieke agenda komt. Pessimisten vrezen daarentegen dat het onderwijs speelbal
zal worden van lokale politieke strijd, waardoor een effectief beleid onmogelijk wordt.

9.6.5 Problemen bij samenwerking en dilemma's voor scholen

Samenwerking tussen scholen en buitenschoolse instellingen kan in de praktijk de nodige
problemen oproepen.
- Scholen en buitenschoolse instellingen hebben soms verschillende belangen; uitbreiding

van het aanbod aan sportieve en culturele activiteiten op school (tijdens een verlengde
schooldag) kan bijvoorbeeld leiden tot leegloop bij sportverenigingen en muziekscholen
en vervolgens tot vermindering van subsidies voor deze instellingen. 

- Er zijn grote verschillen in regelgeving en bekostiging: status en beloning van de diverse
beroepsgroepen zijn zeer ongelijk, normen voor accommodaties verschillen, en ook de
hoogte van de eigen bijdragen voor ouders loopt sterk uiteen. 

- Scholen in achterstandswijken beschikken vaak niet over voldoende en/of aantrekkelijke
accommodatie voor buitenschoolse activiteiten. Bij accommodatie buiten de school ont-
staan er problemen met het vervoer.

- Overheden zijn ongeduldig en willen vaak (te) snel resultaten zien, zeker indien er (door
het rijk of de gemeente) extra middelen in gestoken zijn. Het gevaar dreigt dat gemeenten
en de betrokken instanties te snel op resultaten worden afgerekend. 

Scholen zullen de komende jaren regelmatig voor dilemma's komen te staan. 
Er zal door ouders of door de gemeente druk worden uitgeoefend om het schoolgebouw na
schooltijd voor allerlei activiteiten open te stellen. Buitenschoolse voorzieningen worden
vermoedelijk een belangrijk wapen in de concurrentiestrijd. Scholen of schoolbesturen zullen
strategische keuzen moeten maken. Richten ze zich in principe op alle leerlingen (invalshoek
buitenschoolse opvang) of vooral op leerlingen die dat bijvoorbeeld vanwege de situatie thuis
het meest nodig hebben (invalshoek voorkomen of verminderen van achterstanden). 
Geldt bij dat laatste het uitgangspunt dat scholen (schoolleiders en docenten) moeten worden
ondersteund om hun onderwijstaken beter te kunnen uitvoeren, in de praktijk worden ze in
veel gevallen juist extra belast met organisatorische, en soms ook inhoudelijke activiteiten. Er
is in de regel geen organisatorische voorziening om de voor- en naschoolse activiteiten te
regelen, afspraken te maken met externe professionals of om de eigen bijdragen te innen. 
Scholen kunnen problemen bij leerlingen wel signaleren en hen eventueel doorverwijzen,
maar moeten vervolgens maar afwachten of de problemen door andere instanties ook daad-
werkelijk worden aangepakt en opgelost. Er is geen persoon of instantie die uiteindelijk op het
resultaat kan worden aangesproken. 

9.7 Invloed en betrokkenheid van ouders

9.7.1 Ontwikkelingen in invloed en betrokkenheid van ouders

Ten aanzien van de invloed en betrokkenheid van ouders deden zich de volgende
ontwikkelingen voor.
- Ouders zijn vanouds dragers van de vrijheid van onderwijs (de school aan de ouders). In

veel gevallen hebben schoolbesturen en het verzuilde maatschappelijk middenveld die rol
overgenomen. Deze constituentrol van ouders wordt nog voortdurend bevestigd,
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bijvoorbeeld bij het beleid rond de stichting van scholen, aanpassing van het scholen-
bestand (kleurverschieten) en participatie van ouders in het schoolbestuur.

- In de jaren zeventig ontstond de roep om inspraak en medezeggenschap. In het funderend
onderwijs kwam er in 1981 een vorm van ongedeelde medezeggenschap (ouders en
docenten gezamenlijk in de medezeggenschapsraad), in lijn met de idee van een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid van school en gezin.

- In de loop van de jaren tachtig ontstond een heel andere zienswijze op de rol van ouders.
Scholen werden in toenemende mate benaderd als bedrijven en ouders als consumenten.
In de jaren negentig kwamen daar ideeën bij rond deregulering, autonomievergroting en
versterking van de markt en omgeving van scholen. Ouders worden gezien als een
countervailing power, als bewakers van de onderwijskwaliteit. Het beleid met betrekking
tot de schoolgids en de publicatie van resultaten van scholen past in deze lijn. Bij
consumentouders is er in principe veel minder sprake van wederzijdse betrokkenheid
tussen ouders en school; indien de school niet bevalt wordt een andere school gezocht.

9.7.2 Invloed en betrokkenheid van ouders in de praktijk

Bij de keuze van een school kunnen ouders hun invloed het meest laten gelden. Ouders
ondervinden bij de keuze van een basisschool in het algemeen weinig belemmeringen. De
overwegingen bij de schoolkeuze zijn in de loop der tijd wel van karakter veranderd (minder
kiezen langs levensbeschouwelijke en meer langs sociale en culturele lijnen). Vermoedelijk
wordt ook de aanwezigheid van buitenschoolse opvang van steeds groter belang. Onduidelijk
is nog in hoeverre ouders zich laten leiden door gepubliceerde prestatiegegevens van scholen.
Nieuw onderzoek naar schoolkeuzemotieven zou hier licht op kunnen werpen. 
Via medezeggenschap is de invloed van ouders in het algemeen beperkt. De meeste ouders
zijn niet of nauwelijks geïnteresseerd in medezeggenschap in het beleid van de school. Het
wel en wee van het eigen kind staat centraal; ouders worden op dat punt ook steeds veeleisen-
der en assertiever (inclusief juridische procedures). Tegenover de claimende - veelal hoogop-
geleide - ouders staan ouders die zich nauwelijks op school laten zien (vaak laaggeschoolde en
allochtone ouders) en ouders (bv. in het confessioneel onderwijs) die juist zeer betrokken zijn
bij de school en er veel hand- en spandiensten voor verrichten. Sommige scholen hebben
slechts met één type ouder te maken (gereformeerde scholen of scholen in achterstandswijken
in de grote steden), andere met meerdere typen (openbare scholen en scholen in de rand-
gemeenten). De variatie in mate van betrokkenheid en in behoefte aan invloed is dus groot.
Op lokaal niveau zijn inmiddels tal van initiatieven gestart om de relatie tussen (allochtone)
ouders en school te versterken (ouderpunten, buurtmoeders, verkeersouders). 

9.7.3 Beleidsontwikkelingen met gevolgen voor invloed en betrokkenheid

Er zijn onlangs diverse nieuwe regelingen van kracht geworden, of nog in voorbereiding, die
beogen de positie van ouders te versterken: informatie via de schoolgids, kwaliteitskaarten
van de onderwijsinspectie, klachtrecht, instemmingsrecht van ouders in medezeggenschaps-
raden op het punt van de eigen bijdragen, voornemens met betrekking tot de deelname van
ouders aan schoolbesturen en de zogenoemde rugzak voor gehandicapte kinderen. 
Er zijn echter ook beleidsontwikkelingen die de invloed van ouders mogelijk zullen vermin-
deren: schaalvergroting of krachtenbundeling van besturen, 'weer samen naar school' en
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Kenmerkend voor de laatstgenoemde ontwikke-
lingen is dat er een nieuwe bovenschoolse besluitvormingslaag wordt gecreëerd die de
beleidsruimte van de individuele school beperkt. Invloed en medezeggenschap van ouders op
het boven-schoolse niveau zijn nagenoeg afwezig. 
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9.7.4 Ouders in verschillende rollen en dilemma's voor scholen

Het huidige funderend onderwijs is niet goed ingesteld op de nieuwe consumentouders, maar
gaat óf uit van ouders die als mededragers van de vrijheid van onderwijs sterk bij de school
zijn betrokkenen (constituentouders), óf van ouders die vertrouwen op de professionaliteit van
schoolleiding en docenten (cliëntouders). 
De huidige ongedeelde medezeggenschapsregeling gaat uit van de premisse van gezamenlijke
verantwoordelijkheid van school en gezin, dat wil zeggen van ouders die zichzelf als
constituent zien. Consumentouders zullen vermoedelijk eerder voorstander zijn van gedeelde
medezeggenschap, waarbij ouders hun belangen afzonderlijk bij het schoolbestuur aan de orde
kunnen stellen. 
Veel ouders voldoen in de praktijk niet aan de veronderstellingen van de regelgeving. Daarin
wordt impliciet uitgegaan van ouders die de Nederlandse taal kunnen lezen, in het onderwijs
en het beleid van de school geïnteresseerd zijn, en assertief zijn, maar tegelijkertijd ook
behulpzaam.
De uiteenlopende rollen van ouders raken ook de docent. De trend om het beroep van leraar te
professionaliseren via een beroepsstandaard en een register (d.w.z. volgens lijnen die
gebruikelijk zijn in de gezondheidszorg) staat op gespannen voet met ontwikkelingen die
ouders meer zeggenschap willen geven over het eventueel veranderen van de richting van de
school (kleurverschieten) en de inrichting van het onderwijs. 

Scholen met veel kinderen uit hoogopgeleide milieus worden het meest geconfronteerd met de
kritische en eisenstellende consumentouder. Uit concurrentieoverwegingen zullen scholen
zoveel mogelijk aan de eisen van deze hoogopgeleide ouders tegemoet willen komen.
Docenten zien de bemoeienis van ouders met de inhoud of organisatie van het onderwijs
echter vaak als een inbreuk op hun professionele autonomie. Dat plaatst scholen voor de vraag
hoe de eigen professionele autonomie kan worden afgebakend tegenover de steeds mondiger
en veeleisender ouders.

9.8 Naar een heldere en samenhangende verantwoordelijkheidsverdeling

9.8.1 Conclusies naar aanleiding van het voorgaande

De volgende conclusies uit de voorgaande zeven hoofdstukken waren aanleiding om te pleiten
voor een heldere en meer samenhangende verdeling van verantwoordelijkheden.

Een toenemende diversiteit

Als gevolg van diverse maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen is de diversiteit sterk
toegenomen, niet alleen bij gezinnen maar ook bij scholen.
De samenleving is de afgelopen decennia veel pluriformer geworden. Gezinssituaties,
leefstijlen en opvoedingspraktijken zijn ingrijpend gewijzigd. De verschillen tussen scholen
zijn eveneens toegenomen. Niet alleen schoolgrootte (basis- en voortgezet onderwijs) en
schoolstructuur (voortgezet onderwijs) lopen sterk uiteen, ook in de toerusting van scholen en
de condities waaronder zij moeten werken zijn er grote verschillen. 

Aan scholen worden steeds meer functies toegekend

Scholen worden geacht steeds meer functies te vervullen, namelijk:
- als onderwijsinstelling waar overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden plaatsvindt; 
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- als instelling voor socialisatie en opvoeding (bv. morele en sociale vorming); 
- als vindplaats van kinderen met individuele problemen (signaleren van bv. psychosociale

problemen);
- als plaats waar tekorten in de opvoeding worden gecompenseerd (bv. sport, cultuur,

maaltijden);
- als ontmoetingsplaats voor diverse etnische bevolkingsgroepen (integratie);
- als plek waar ouders bij de opvoeding kunnen worden ondersteund; 
- als instelling waar tijdens schooltijd kinderopvang plaatsvindt;
- als gebouw met accommodatie voor (buitenschoolse) activiteiten ten behoeve van

kinderen en ouders;
- als jeugdvoorziening in de buurt (bv. brede school, vensterschool, forumschool)

(ontkokering);
- als laatste publieke voorziening in kleine kernen (leefbaarheid platteland).

De onderwijsfunctie is vanouds de kernfunctie. Over de reikwijdte van de socialisatie- en
opvoedingsfunctie zijn de meningen sterk verdeeld, zowel binnen als buiten het onderwijs. De
signalerings- of vindplaatsfunctie was lange tijd beperkt tot het opsporen van kinderen met
leer- en ontwikkelingsproblemen (bv. dyslexie), maar wordt voortdurend uitgebreid (bv.
seksueel misbruik). De compensatiefunctie wordt niet alleen via de inhoud van het onderwijs
vervuld, maar in toenemende mate ook via allerlei buitenschoolse activiteiten (bv. verlengde
schooldag). Van de integratiefunctie wordt veel verwacht, maar de vervulling ervan laat te
wensen over (vanwege toenemende segregatie in woonwijken en scholen). De opvoedings-
ondersteuningsfunctie en de kinderopvangfunctie van scholen worden niet alleen vanuit het
onderwijsachterstandenbeleid aan de orde gesteld, maar ook vanuit het veiligheidsbeleid en
het arbeidsparticipatiebeleid. Met het centraal stellen van de school in het jeugdbeleid wordt
ook een bestuurlijk doel nagestreefd, namelijk ontkokering van voorzieningen op lokaal
niveau.
Hoewel duidelijk is dat de school al die functies niet alleen kan vervullen en dat samenwer-
kingsverbanden en bondgenotenstrategieën uitkomst moeten bieden, bestaat er over de
afbakening van functies nog nauwelijks consensus. 

De toenemende druk op scholen (draaglast) gaat hun mogelijkheden (draagkracht) te boven

Gedurende de afgelopen decennia zijn er steeds meer taken naar de scholen toegeschoven. De
onderwijsinhouden zijn sterk verbreed. Scholen moeten noodgedwongen kiezen welke kern-
doelen wel en welke niet of slechts fragmentarisch aan bod komen. Kinderen met leer- en
gedragsproblemen, die vroeger naar het speciaal onderwijs zouden gaan, moeten nu binnen
het reguliere onderwijs worden opgevangen, met een beperkte ondersteuning vanuit het
speciaal onderwijs. Er komt daarnaast steeds meer druk op scholen om ook buiten schooltijd
voorzieningen aan te bieden. 
Er zijn nauwelijks maatschappelijke krachten die tegendruk geven, noch in de samenleving,
noch op de verschillende beleidsniveaus. Waarschijnlijk is een belangrijk deel van de
permanente frustratie en het slechte imago van de onderwijssector aan deze overmaat aan
druk toe te schrijven. 
Het ziet er niet naar uit dat de toerusting van scholen op korte termijn zodanig verbetert dat
draagkracht en draaglast meer in evenwicht raken. Verbeteringen in de toerusting van
scholen brengen hoge kosten met zich mee. De condities waaronder scholen moeten opereren
vallen slechts ten dele te verbeteren. De oplossing zal dan ook voornamelijk moeten worden
gezocht in het verminderen van de druk van de vele, soms onverenigbare eisen en wensen. 
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Uiteenlopende waardeoriëntaties

Een deel van de druk wordt veroorzaakt doordat scholen moeten voldoen aan verschillende
eisen die moeilijk gelijktijdig kunnen worden ingewilligd. Dat komt deels doordat er in de
loop der tijd vanuit verschillende waardeoriëntaties zeer uiteenlopende signalen aan de
scholen zijn afgegeven. Eerder is al gewezen op de uiteenlopende rollen die aan ouders
worden toebedacht (constituent, cliënt, consument, participant). 
Een vergelijkbare verwarring tussen uiteenlopende waardesystemen lijkt zich voor te doen in
het voortgezet onderwijs, waarbij de idee van vakkenprofielen (havo/vwo) en leerwegen
(vmbo) voortkomt uit de behoefte aan meer doelmatigheid (korte leerwegen en verbetering
van rendement door betere inhoudelijke afstemming van het voortgezet onderwijs op het
vervolgonderwijs), terwijl de pedagogisch-didactische aanpak van zelfstandig leren in het
studiehuis veel meer uitgaat van de opvatting dat individuele zelfstandigheid en de ontwikke-
ling van de leerling (en niet de leerstof) voorop zouden moeten staan. Beide waarden vallen
binnen de beperkte onderwijstijd moeilijk gelijktijdig te realiseren. 
Tegenstrijdige signalen leggen een zware druk op scholen; een druk die maar zeer ten dele
kan worden verlicht door verbeteringen in de toerusting van en condities voor scholen. 

Geen geloof in een strategie van een leven lang leren

De neiging om functies en taken van scholen te verbreden staat in zekere zin haaks op de
filosofie van het levenslang leren. 
In een stelsel van 'een leven lang leren' ligt de huidige aanpak, waarin het funderend onder-
wijs voor kinderen en jongeren (tot 16 jaar) zeer breed is en het vervolgonderwijs en het
postinitieel onderwijs steeds smaller worden, niet noodzakelijkerwijze voor de hand. Een
omgekeerde benadering ligt meer in de rede. In een stelsel van levenslang leren kan worden
begonnen met een beperkt curriculum waarin alleen basisvakken zijn opgenomen, dat wil
zeggen vakken die essentieel en onmisbaar zijn voor de verdere onderwijsloopbaan. In het
daaropvolgende onderwijs vindt, op een leeftijd dat jongeren daaraan toe zijn, verbreding en
verdieping plaats. Die verbreding en verdieping stoppen niet op het moment dat het initieel
onderwijs wordt afgesloten. Ook in het postinitieel onderwijs wordt verbreding afgewisseld
met vormen van beroeps- en functiegerichte specialisatie. 
Bij een leven lang leren gaat het overigens niet alleen om de timing van verschillende
onderwijsinhouden. Ook de plaats waar wordt geleerd, zal in een stelsel van levenslang leren
veel gevarieerder zijn dan in het huidige bestel, waarin onderwijs en leren in toenemende
mate geconcentreerd worden bij scholen en onderwijsinstellingen. In een stelsel van perma-
nente educatie wordt er op veel meer plaatsen geleerd; niet alleen in scholen en instellingen,
maar ook in allerlei buitenschoolse instellingen en organisaties, op het werk, via de media en
met behulp van de informatie- en communicatietechnologie. De huidige ontwikkeling, waarin
de verantwoordelijkheid voor onderwijs en leren in toenemende mate bij de school wordt
gelegd, staat haaks op een ontwikkeling naar een lerende samenleving waarin sprake is van
vele plaatsen en mogelijkheden om te leren.

Fundamentele verschillen van inzicht ten aanzien van de wenselijke koers van het funderend
onderwijs

Op de achtergrond van veel discussies over ontwikkelingen in het funderend onderwijs spelen
meer fundamentele verschillen van inzicht een rol. Bijvoorbeeld over de vraag of funderend
onderwijs uniform moet zijn, dat wil zeggen zoveel mogelijk gelijk en gemeenschappelijk
voor alle leerlingen ongeacht hun achtergrond, dan wel gevarieerd, dat wil zeggen qua
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inhoudelijk aanbod verschillend voor leerlingen met een uiteenlopende achtergrond of aanleg.
Verschil van inzicht is er ook over de vraag of funderend onderwijs een hoge mate van
continuïteit en stabiliteit moet kennen of daarentegen juist dynamisch en veranderbaar moet
zijn en snel moet inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren scoort hoog op de kenmerken uniformiteit en
dynamiek, door een gemeenschappelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen, dat geregeld
wordt aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Anderen zijn meer geporteerd
voor uniformiteit in combinatie met stabiliteit: funderend onderwijs moet niet telkens de waan
van de dag volgen, maar moet tenminste een vast, en overwegend cognitief fundament leggen
waarop in de verdere schoolloopbaan kan worden voortgebouwd. Weer anderen bepleiten
variatie én dynamiek in het funderend onderwijs: variatie vanwege de grote verschillen in
persoonlijke aanleg en in gezinsachtergrond, dynamiek omdat de maatschappij daarom
vraagt.
De verschillende partijen luisteren in het algemeen slecht naar elkaars argumenten. Voorstan-
ders van variatie wordt verweten dat zij te weinig oog hebben voor gelijke kansen en een
tweedeling in het onderwijs in de hand werken. Voorstanders van dynamiek beschuldigen
degenen die continuïteit bepleiten van conservatisme en van het met de rug naar de toekomst
staan ('stilstand is achteruitgang'). 

Onduidelijkheid over de verhouding tussen publieke en private zeggenschap

De vraag naar de zeggenschap over onderwijsinhouden en werkwijzen binnen scholen valt
door recente ontwikkelingen nauwelijks meer te beantwoorden. Behoort de zeggenschap met
het oog op het algemeen belang bij de overheid te berusten of behoort ze vanwege het belang
van een goede aansluiting tussen onderwijs en opvoeding overwegend in private handen te
zijn, dat wil zeggen bij de ouders of hun vertegenwoordigers uit het maatschappelijk midden-
veld? En welke positie heeft de professional binnen de school in dit verband?
De afgelopen jaren is de overheidsbemoeienis met inhouden en werkwijzen sterk toegenomen.
Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid echter ook het belang van private betrokkenheid
onderstreept. Een goede aansluiting van het onderwijs op de opvoeding wordt noodzakelijk
geacht; waar opvoeding tekortschiet, moet onderwijs de nodige aanvulling bieden. Daarbij
wordt erkend dat private belangen steeds meer gedifferentieerd raken en lang niet altijd meer
gedekt worden door de traditionele levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties die
lange tijd de inhoud en inrichting van het onderwijs bepaalden (de verzuilde besturen en hun
organisaties). Private belangen raken bovendien, net als de samenleving en de gezinnen,
steeds meer geïndividualiseerd. De verhouding tussen publieke en private zeggenschap over
funderend onderwijs is er door alle ontwikkelingen niet doorzichtiger op geworden.

9.8.2 Overwegingen, opties en eisen

Doel van dit rapport is te komen tot een duidelijke afbakening van functies en een heldere
toewijzing van taken aan de verschillende betrokkenen (rijksoverheid, gezinnen, scholen,
buitenschoolse instellingen en gemeenten), opdat de draagkracht en draaglast van scholen
meer met elkaar in evenwicht komen. Dat evenwicht kan onvoldoende worden bereikt door
uitsluitend te werken aan een verbetering van de toerusting en condities. 
In dit verband wordt vaak gesproken over gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet alleen van
school en gezin, maar ook van scholen en buitenschoolse instellingen. Gezamenlijke verant-
woordelijkheid is aantrekkelijke formule, die in de praktijk echter nogal eens leidt tot afschui-
ven van verantwoordelijkheid. Afschuiven is met name aan de orde als het aankomt op de
organisatie, financiering en uitvoering van taken. Samenwerking tussen instellingen blijft
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vaak steken in overleg, signalering en onderlinge doorverwijzing. Dat genereert veel overleg
en bestuurlijke drukte, maar de problemen van de leerlingen of de school worden er veelal
niet door opgelost. Een duidelijke en samenhangende verdeling van verantwoordelijkheden
leidt waarschijnlijk tot betere resultaten.

Er zijn in principe verschillende opties om te komen tot zo'n verduidelijking van verantwoor-
delijkheden en afbakening van functies en taken.
Drie opties passeren de revue: 
- ongewijzigd beleid;
- een specificatie van verantwoordelijkheden van betrokken partijen door de overheid; 
- zelfregulering in eigen kring. 
Elk van deze opties heeft voor- en nadelen. Gekozen wordt voor een mengvorm van elemen-
ten uit optie 2 (noodzaak van publieke garantie) en optie 3 (ruimte voor private variatie).

Een samenhangend stelsel van verantwoordelijkheden moet niet alleen ruimte bieden voor
uiteenlopende visies, maar waar mogelijk ook een antwoord geven op eerder geschetste
tegenstrijdigheden en dilemma's. Gekozen is voor een zodanige ordening van verantwoorde-
lijkheden dat:
- zowel uniformiteit als variatie een plaats krijgt;
- de vraag naar continuïteit en de vraag naar verandering beide kunnen worden gehono-

reerd;
- er een duidelijker onderscheid komt tussen publieke en private zeggenschap;
- de verantwoordelijkheid van gezin (ouders) en school (docenten) voor de verschillende

aspecten van onderwijs, opvoeding en maatschappelijke zorg duidelijk is; 
- scholen weten wat in ieder geval moet en wat optioneel is; 
- er meer samenhang ontstaat tussen wat kinderen op school leren en wat daaraan van

gemeentewege nog aan buitenschoolse leermogelijkheden wordt toegevoegd.

9.8.3 Een concentrisch model voor de verdeling van verantwoordelijkheden

Aan deze eisen kan het beste worden voldaan via een model van concentrische cirkels, waarin
de binnenste cirkel het zogenoemde kerncurriculum aangeeft, de middelste cirkel verwijst
naar het profieldeel van het curriculum en de buitenste cirkel de voorzieningen in en rond de
school omvat.

Het kerncurriculum

De binnenste cirkel omvat de stabiele kern van het funderend onderwijs.
De kerncurricula voor het basisonderwijs en voor de basisvorming, die door de rijksoverheid
worden vastgesteld, omvatten het gemeenschappelijke minimum aan leerdoelen voor alle
leerlingen. Het gaat om basisvakken, om de essentialia, de kennis die nodig is voor maat-
schappelijk functioneren en verder leren. Het kerncurriculum brengt het algemeen gedeelde,
publieke belang van onderwijs tot uitdrukking. 
De doelen uit het kerncurriculum worden omschreven in termen van resultaten die minimaal
behaald moeten worden. Om de gewenste leerresultaten ook daadwerkelijk bij alle leerlingen
te kunnen realiseren, zal met verschillende methodes moeten worden gewerkt. Naast differen-
tiatie in werkwijzen zal er in de regel ook differentiatie in tijd nodig zijn, niet alleen in het
aantal uren per week dat aan het kerncurriculum wordt besteed, maar ook in schooltijd (een
langer verblijf in het basisonderwijs of de basisvorming door vroeger te beginnen of langer
door te gaan).
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Zo'n gemeenschappelijke basis is vooral van belang voor het basisonderwijs. Daar zijn het nu
in de praktijk vooral de leerkrachten die door hun keuze uit de grote hoeveelheid kerndoelen
bepalen wat de kinderen daadwerkelijk leren. De onderwerpen uit de Cito-toets zijn daarbij in
toenemende mate richtinggevend. Door een kerncurriculum kan de inhoudelijke aansluiting
met het voortgezet onderwijs verbeteren. 
In het voortgezet onderwijs (de basisvorming) ligt het curriculum in de praktijk veel meer
vast, omdat al in het eerste leerjaar de exameneisen reeds hun schaduwen vooruitwerpen.
Hoewel de basisvorming in principe een vrije ruimte kent (7 van de 32 uur per week kunnen
door scholen naar eigen inzicht worden ingevuld), zijn er in de praktijk zoveel restricties dat
de ruimte voor profilering zeer beperkt is. 
Het kerncurriculum neemt een beperkt deel van de beschikbare onderwijstijd in beslag, zeg
70%.
Binnen scholen bepaalt het schoolteam, bestaande uit schoolleiding en docenten, de aanpak.
Leerkrachten zijn professionals die in teamverband en onder leiding van een onderwijskundig
geschoolde schoolleider zorgen voor een optimale pedagogisch-didactische aanpak. 
Ouders zijn, als het gaat om het kerncurriculum, in de eerste plaats cliënt. Zij moeten kunnen
vertrouwen op de professionaliteit van het schoolteam, zoals patiënten vertrouwen stellen in
de huisarts en de specialist.

Voor met name de basisscholen geldt dat invoering van een kerncurriculum betekent dat de
vrije beleidsruimte bij de invulling van de basisvakken minder groot wordt. Daar staat echter
tegenover dat er meer duidelijkheid komt omtrent de inhouden die in ieder geval moeten
worden overgedragen en het niveau dat tenminste moet worden bereikt. Schoolleiders en
docenten opereren als professionals die zo nodig een beroep kunnen doen op externe onder-
steuning. De overheid draagt zorg voor voldoende ondersteuning op pedagogisch-didactisch
gebied, maar onthoudt zich van (impliciete) voorschriften met betrekking tot de werkwijzen.
Professionals bepalen deze zelf en bedienen zich daarbij van een passende mix van werk-
vormen.

De vrije ruimte of het profieldeel van het curriculum

Door de inperking van het curriculum (de huidige kerndoelen) tot een kerncurriculum
ontstaat er tijd en ruimte voor scholen om een eigen profiel te kiezen. Met het profieldeel van
het curriculum - de middelste cirkel van het model - kan de school tegemoetkomen aan
wensen van ouders, rekening houden met specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie of
inspelen op talenten van individuele leerlingen. Met de invulling van het vrije curriculumdeel
wordt vormgegeven aan de identiteit of het profiel van de school. Het biedt ruimte voor
private belangen. Het profiel kan zijn oorsprong hebben in een levensbeschouwing of een
maatschappijopvatting, maar ook in een pedagogisch-didactische stroming. Het profiel kan
bovendien in de loop der tijd veranderen; de leerlingenpopulatie verandert immers ook.
Profiel of identiteit zijn dus niet statisch, maar dynamisch. 
Het profieldeel vormt een integraal onderdeel van het totale curriculum. Scholen zijn dan ook
niet volledig vrij bij de invulling van het profieldeel. In de wet wordt de bandbreedte aan
mogelijkheden vastgelegd. 
Sommige scholen zullen gedwongen zijn om de tijd voor het profieldeel voor een belangrijk
deel te benutten om de doelstellingen uit het kerncurriculum te realiseren. Andere scholen
zullen inzetten op verdieping van de leerstof uit het kerncurriculum, terwijl weer andere
scholen de voorkeur zullen geven aan verbreding of aanvulling van het kerncurriculum met
educaties in de sfeer van bijvoorbeeld gezondheid of milieu. In het voortgezet onderwijs zou
het profieldeel van de basisvorming kunnen worden ingevuld met beroepsgerichte inhouden.
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Sommige scholen zullen individuele profielen aanbieden, afgestemd op de mogelijkheden en
talenten van individuele leerlingen (topsport, muziek, ballet), andere zullen hun profiel
afstemmen op bepaalde leerlingengroepen. Grotere scholen met voldoende formatie zullen in
staat zijn verschillende profielen naast elkaar aan te bieden. Kleine scholen zullen zich
specialiseren op één profiel (bv. een brede klassieke vorming in het gymnasium).

Bij het profiel van een school gaat het niet alleen om de inhoud van het onderwijs (wat er
geleerd wordt), maar ook om de inrichting van het onderwijs of de werkwijze van de school
(hoe en wanneer er geleerd wordt). Ten aanzien van de inrichting van het onderwijs maken
scholen eigen keuzen; ze zijn daarbij wel gebonden aan bepaalde randvoorwaarden die zijn
neergelegd in wettelijke voorschriften. De overheid onthoudt zich van richtinggevende
voorschriften ten aanzien van de inrichting van het primair proces. Dat is bij uitstek een
verantwoordelijkheid die aan professionals toebehoort. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke vaststelling van het profieldeel van het
curriculum en voor de werkwijze berust bij het schoolbestuur. Besluitvorming over het profiel-
deel en over de pedagogisch-didactische identiteit van de school vindt daar plaats. Ouders die
in het schoolbestuur vertegenwoordigd zijn, vervullen daarbij de rol van constituent. Iedere
school heeft met het oog hierop een eigen bestuur, hetgeen de aanwezigheid van één of meer
boven-schoolse bestuurslagen overigens niet hoeft uit te sluiten. Daarnaast kunnen ouders via
een medezeggenschapsorgaan hun invloed laten gelden. 
Met het profieldeel kan invulling worden gegeven aan de wens van ouders om voor een aantal
inhoudelijke terreinen te komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en
gezin. Leerkrachten voor het profieldeel zijn in de regel dezelfde onderwijsprofessionals die
zorg dragen voor het kerncurriculum; er kunnen echter ook andere professionals (bv. peda-
gogen) of vakdocenten (sport, cultuur) van buiten worden ingeschakeld.

Met het profieldeel kunnen scholen zich profileren op de onderwijsmarkt, een ontwikkeling
die zich in regio's met een grote scholendichtheid vaak al voltrekt. Voor ouders en leerlingen
worden de verschillen tussen scholen duidelijker. Profilering kan leiden tot grotere verschillen
tussen scholen en tot een sterkere segregatie van leerlingenpopulaties. Die ontwikkeling doet
zich echter ook nu al voor, zij het op een voor buitenstaanders veelal weinig doorzichtige
wijze. Door meerdere profielen aan te bieden kunnen scholen niet alleen zorgen voor een
groter marktaandeel, maar ook voor een bredere, meer gemêleerde samenstelling van de
leerlingenpopulatie.

Voorzieningen in en rond de school

De buitenste cirkel bevat de voor- en buitenschoolse voorzieningen die de school kan aanbie-
den. Ook met voorzieningen kan worden ingespeeld op wensen van ouders en behoeften van
de omgeving. Anders dan het profieldeel, dat iedere school moet aanbieden, zijn extra voor-
zieningen voor de school een optie. Scholen kunnen ervoor kiezen geen voorzieningen aan te
bieden. Net als met het profieldeel kan met voorzieningen tegemoet worden gekomen aan de
behoefte aan variatie en dynamiek.
Veel scholen zullen vermoedelijk overgaan tot het aanbieden van buitenschoolse activiteiten.
Welke voorzieningen en activiteiten dat zullen zijn, hangt af van de leerlingenpopulatie en de
wensen van ouders en (in het voortgezet onderwijs) ook van leerlingen. Omstandigheden,
zoals beschikbare ruimte in het gebouw of de ligging van de school, zijn medebepalend voor
de organisatorische vorm - activiteiten binnen of buiten het schoolgebouw, een netwerk-
organisatie of volledige integratie van voorzieningen in het onderwijsaanbod. 
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De verantwoordelijkheid voor de voor- en buitenschoolse voorzieningen ligt bij de gemeente. 
De gemeente draagt allereerst zorg voor een samenhangende en gedifferentieerde infrastruc-
tuur van algemeen toegankelijke en kwalitatief goede voorzieningen, zoals kinderopvang,
sport, cultuur en bibliotheek (spreiding, kwaliteitseisen, eigen bijdragen). Die voorzieningen
kunnen zowel in schoolgebouwen als daarbuiten zijn gesitueerd. 
Gemeenten dragen daarnaast, vanuit hun zorg voor achterstandenbeleid, in het bijzonder een
verantwoordelijkheid indien er specifieke zorgvoorzieningen voor jeugdigen en/of hun ouders
noodzakelijk zijn (schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, opvoedings-
ondersteuning, voorschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding). Scholen met een populatie
van overwegend kansarme kinderen krijgen niet alleen prioriteit bij de toekenning van
middelen uit diverse achterstandsbudgetten (bv. het budget t.b.v. het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid, grotestedenbudget, middelen t.b.v. vermindering voortijdige schooluit-
val), maar ook feitelijke ondersteuning (personeel) vanuit buitenschoolse instellingen. De
organisatie van die zorg zou in handen gelegd kunnen worden gelegd van speciaal daarvoor
aangestelde zorgteams (vanuit de jeugdzorg, het schoolmaatschappelijk werk, de schoolbe-
geleidingsdienst en de politie). Deze teams zouden niet alleen de specifieke zorgvragen die
scholen signaleren moeten oppakken en doorverwijzen, maar zouden ook moeten nagaan of
de problemen ook daadwerkelijk worden aangepakt en opgelost. 

Scholen of schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het signaleren van problemen, achter-
standen en tekorten die de schoolresultaten beïnvloeden (psychosociale ontwikkeling,
onveiligheid, voorschoolse ontwikkelingsachterstanden, onvoldoende gelegenheid om huis-
werk te maken, enz.). 
Ouders zijn, als het gaat om voorzieningen, in de eerste plaats consument. Dat betekent dat zij
kunnen kiezen voor voorzieningen vanwege de school, maar ook voor activiteiten die onaf-
hankelijk van de school worden aangeboden. In achterstandssituaties zullen ouders vaak de
rol van participant vervullen, in die zin dat zij zelf deelnemen aan activiteiten in of vanwege
de school.
Het buitenschoolse-voorzieningenaanbod wordt in principe door externe krachten en niet door
de leerkrachten van de school verzorgd.

De verhouding tussen kerncurriculum, profieldeel en voorzieningen

Elk van de drie cirkels kent weliswaar een eigen patroon van verdeling van verantwoordelijk-
heden, maar dat betekent geenszins dat de drie onderdelen los van elkaar staan. Integendeel.
Het is juist de bedoeling dat onderwijsinhouden, werkwijzen en voorzieningen meer in samen-
hang met elkaar worden bezien.

- Kerncurriculum en profieldeel vormen tezamen het reguliere bekostigde onderwijsaan-
bod. Op de hoeveelheid vrije ruimte voor het profieldeel moet in de praktijk worden
ingeleverd ingeval het kerncurriculum in de daarvoor beschikbare tijd niet kan worden
gerealiseerd.

- Scholen profileren zich niet alleen via de inhoud van het onderwijs (het profieldeel van
het curriculum), maar ook via de inrichting van het onderwijs (de pedagogisch-
didactische aanpak). Die eigen aanpak beperkt zich uiteraard niet tot het profieldeel,
maar komt ook bij de vormgeving van het kerncurriculum tot uiting.

- Het voorschoolse- en buitenschoolse-voorzieningenaanbod staat evenmin los van het
kerncurriculum. Het ligt in de rede dat scholen die een groot deel van hun vrije ruimte of
profieltijd moeten besteden aan het bereiken van de doelstellingen uit het kerncurriculum
- veelal scholen met een hoog percentage kinderen uit kansarme milieus - voor het
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ontbreken van die ruimte compensatie zullen zoeken in de vorm van buitenschoolse
voorzieningen. Ten aanzien van deze scholen draagt de gemeente een speciale verant-
woordelijkheid. Profieldeel en buitenschoolse voorzieningen zijn dus in zekere zin
communicerende vaten.

9.8.4 Betekenis van het model in het licht van eerdere conclusies en overwegingen

-  Het model geeft ordening, maar nog geen sturing
Het model positioneert de verschillende betrokkenen (school, gezin, rijk, gemeente, buiten-
schoolse instellingen) ten opzichte van elkaar en bakent verantwoordelijkheden af. Het plaatst
als het ware een aantal piketpalen, daar waar verantwoordelijkheden niet langer vanzelf-
sprekend zijn.

- Het model biedt publieke garantie, maar ook ruimte voor private variatie
Het model geeft enerzijds uitdrukking aan de publieke verantwoordelijkheid voor een gemeen-
schappelijk inhoudelijk fundament (kerncurriculum), maar biedt tegelijkertijd ruimte voor
variatie (profieldeel en voorzieningen).

- Het model biedt scholen minder vrijheid ten aanzien van de onderwijsinhoud, maar meer
professionele autonomie ten aanzien van de werkwijze
Het kerncurriculum geeft uitdrukking aan de publieke verantwoordelijkheid voor een gemeen-
schappelijk inhoudelijk fundament. Nu komt het regelmatig voor dat belangrijke onderdelen
van basisvakken in het geheel niet aan de orde komen. 
Ten aanzien van de werkwijzen wordt juist meer beleidsvrijheid aan de scholen geboden,
opdat zij een aanpak kunnen kiezen die past bij de aard van hun leerlingenpopulatie. 

- Het model bakent de functies van de school als instelling af
De school heeft als instelling in de eerste plaats een onderwijsfunctie en in het kader daarvan
ook een opvoedings- en socialisatiefunctie; voorts vervult de school een beperkte compensatie-
functie (kennismaken met verschillende mogelijkheden van sport en cultuur) en een vind-
plaats- en signaleringsfunctie (bij persoonlijke en/of gezinsproblemen). 
Ten behoeve van de andere functies (ontmoetingsplaats, kinderopvang, opvoedingsonder-
steuning, integraal beleid, leefbaarheid) draagt de school als instelling geen verantwoordelijk-
heid. Het schoolgebouw kan desgewenst mogelijk wel de nodige accommodatie bieden.
Het is aan de rijksoverheid om ouders en andere betrokkenen via voorlichting duidelijk te
maken tot hoever de taak van de school reikt. Tot op heden wordt de reikwijdte van die
opdracht meestal in het midden gelaten.

- Het model beziet onderwijsinhouden, werkwijzen en voorzieningen in onderlinge samenhang
De doelen uit het kerncurriculum moeten door alle leerlingen worden behaald; soms zal dat
ten koste gaan van de vrije ruimte. In dat geval zullen extra buitenschoolse voorzieningen
voor aanvullende vorming en ontwikkeling moeten zorgen. 

- Het model legt een fundament voor vervolgonderwijs en levenslang leren
Het kerncurriculum biedt een gemeenschappelijke en stabiele basis voor vervolgonderwijs en
levenslang leren. Nieuwe leergebieden en werkwijzen worden bij voorkeur eerst beproefd in
het profieldeel of bij buitenschoolse voorzieningen.
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- Het model biedt duidelijkheid ten aanzien van de rol van ouders
Bij het kerncurriculum zijn ouders cliënt, bij het profieldeel zijn zij constituent en bij voorzie-
ningen consument, en in een aantal situaties ook participant (bv. opvoedingsondersteuning). 

- De voorstellen uit het model bouwen voort op ontwikkelingen die al gaande zijn
Dat geldt bijvoorbeeld voor de aandacht voor basisvakken in het kader van een grotere
opbrengstgerichtheid (leerlijnen en tussendoelen bij rekenen en taal), voor profilering van
scholen en voor extra voorzieningen bij scholen in achterstandswijken. 

De verschillende verantwoordelijkheden zullen in de praktijk nog nader moeten worden
ingevuld (sturing). Het rapport doet op dit punt een aantal suggesties.
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Rapportage groepssessies 
'Scholen onder druk'

Nijmegen, september 1999
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1.  DE GEVOLGDE AANPAK

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft ITS Nijmegen verzocht via groepsgesprek-
ken met leidinggevenden en leraren in het basis- en (de eerste fase van) het voortgezet
onderwijs analyses en oplossingsrichting in de SCP- studie <Scholen onder druk' te toetsen. 

Vragen
In grote lijnen luiden de vragen waarop het SCP een antwoord wil aldus:
1. Delen betrokkenen het geschetste beeld in <Scholen onder druk' ten aanzien van de

toename van het aantal eisen, wensen en verwachtingen die aan scholen voor
funderend onderwijs - zowel door de overheid als allerlei andere actoren rond de
school - worden gesteld?

2. Welke eisen en verwachtingen veroorzaken problemen, bijvoorbeeld doordat er sprake
is van tegenstrijdige eisen en verwachtingen?

3. Hoe gaan scholen om met de eisen, wensen en verwachtingen; wat vinden zijzelf tot
hun taak behoren en wat niet? Welke oplossingen zien de betrokkenen zelf?

4. Wat vinden de betrokkenen van de in het rapport voorgestelde oplossingsrichting? 

Opzet
Gekozen is voor het houden van vier groepsgesprekken: twee voor het basisonderwijs en twee
voor het voortgezet onderwijs. De groepsgesprekken vonden plaats op 29 juni 1999 en op 1,
5 en 8 juli 1999, van 18.00 uur tot 21.00 uur te Utrecht. 

Selectie deelnemers
Er is gestreefd naar een groepssamenstelling van tien personen: in het basisonderwijs
directeuren en in het voortgezet onderwijs zowel leidinggevenden als docenten. Er is afgezien
van het uitnodigen van leraren basisonderwijs omdat dezen in het algemeen minder zicht
hebben op de krachtenvelden rondom de school dan hun directeur, vanwege hun gerichtheid
op wat in de klas speelt. In het voortgezet onderwijs is gekozen voor het perspectief van de
leidinggevende vanwege diens helicopterview én voor het perspectief van de docent vanwege
diens gerichtheid op klassen en vaksectie. 
Het streven was een goede spreiding van schoolleiders en docenten in het land te vinden, een
evenwichtige man/vrouw-verdeling en een spreiding over scholen in de grote stad en in
kleinere plaatsen. Beoogd werd bovendien een zodanige samenstelling van de groepen dat
openbaar en bijzonder onderwijs evenwichtig vertegenwoordigd zouden zijn. 
Via de zogenoemde sneeuwbalmethode is ITS op basis van bestaande contacten op zoek
gegaan naar gemotiveerde gespreksdeelnemers van wie verwacht kon worden dat ze een
redelijk overzicht hebben van allerlei ontwikkelingen die spelen, zonder al te sterke politieke
inkleuring.
Door de noodgedwongen planning van de gesprekken aan het eind van het schooljaar - voor
de regio-Midden zelfs aan het begin van de vakantieperiode - was het bepaald niet eenvoudig
deelnemers voor de sessies te vinden. Een veelvoud van het uiteindelijke aantal deelnemers is
telefonisch benaderd met het verzoek om mee te doen. De reacties van potentiële deelnemers
waren overwegend positief voorzover het het initiatief tot het houden van groepsgesprekken
betrof, hetgeen werd verwoord in allerlei variaties van <goed dat er aandacht is voor dit
belangrijke probleem'. Enkele personen zagen in de uitnodiging wederom een voorbeeld van
de <onmogelijke', want opnieuw tijdsinvestering eisende, vragen die op hen afkwamen.
Duidelijk werd dat zij aan het eind van het schooljaar kampten met een overvolle agenda:
afscheid nemen van personeel en schoolverlaters, musical, schoolkamp, sollicitatiegesprekken
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voor volgend jaar, enzovoort. Voor de meesten van hen gold dat zij het onderwerp belangrijk
genoeg vonden om er een groepsgesprek aan te wijden en zij er ook met interesse aan zouden
willen deelnemen, gesteld dat zij er de tijd voor hadden. Enkele personen die hun medewer-
king hadden toegezegd moesten alsnog verstek laten gaan wegens ziekte of iets dergelijks.
Uiteindelijk hebben totaal 24 leidinggevenden/leraren aan de groepssessie deelgenomen.
Gezien de omvang en de samenstelling van de groepen kan er geen enkele sprake zijn van
representativiteit. In het navolgende gaat het om impressies.
De samenstelling van de groepen was als weergegeven in schema 1 (voortgezet onderwijs) en
schema 2 (basisonderwijs). 

Schema 1 - Samenstelling sessies voortgezet onderwijs

denominatie en functie urbanisatiegraad geslacht

deelnem
er

directeur docent op directeur docent gr.stad kl.stad. man vrouw
op bijz. bijz.

sessie 1

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5 X X X

6 X X X

7 X X X

sessie 2

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5 X X X

totaal 1 1 8 2 2 10 10 2
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Schema 2 - Samenstelling sessies basisonderwijs

denominatie en functie urbanisatiegraad geslacht

deelnemer directeur op directeur bijz. gr.stad kl.stad man vrouw

sessie 1

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5 X X X

6 X X X

sessie 2

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5 X X X

6 X X X

totaal 8 4 4 8 8 4

Opzet sessies
De deelnemers ontvingen enige tijd voor het groepsgesprek een door de auteur van Scholen
onder druk gemaakte notitie, waarin de hoofdpunten van het rapport en de te behandelen
vragen beknopt zijn weergegeven. Het programma van de drie uur durende sessies bevatte de
volgende onderdelen:
- een kennismakingsronde;
- een toelichting op het rapport door Ria Bronneman (SCP);
- het invullen van een vragenlijst met als hoofdbestanddelen de door deelnemers ervaren

eisen, taken en oplossingen (zie bijlage);
- de bespreking van de hoofdpunten uit het rapport c.q. de vragenlijst;
- slotronde.

De gesprekken voor het voortgezet onderwijs werden geleid door Nico van Kessel en voor het
basisonderwijs door Hans van Gennip, beide senior-onderzoeker bij ITS. Aantekeningen ten
behoeve van de werkverslagen werden gemaakt door Miek Laemers, onderzoeker bij ITS. De
gesprekken zijn op geluidsband opgenomen. Ria Bronneman was als inleider, toehoorder en
gesprekspartner aanwezig tijdens de vier sessies.

Op basis van het aldus verworven materiaal zijn werkverslagen gemaakt, welke ten behoeve
van deze rapportage op hoofdlijnen zijn geanalyseerd. De onderhavige eindrapportage is,
rekening houdend met de perspectieven van basis- en voortgezet onderwijs, ingedeeld naar de
volgende hoofdpunten: 
- toename van eisen, wensen en verwachtingen (par. 2);
- taken van de school; wijze van omgaan met toegenomen eisen, wensen en

verwachtingen (par. 3);
- oplossing door duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheidsverdeling (par. 4).
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Elke paragraaf begint met een beknopte weergave van de SCP-studie en wordt gevolgd door
de bevindingen van de deelnemers zoals die uit de vragenlijst en de discussie naar voren
kwamen. De rapportage wordt afgesloten met conclusies.

2  TOENAME VAN EISEN, WENSEN EN VERWACHTINGEN 

2.1 Opeenstapeling van eisen, wensen en verwachtingen: het SCP-rapport

In <Scholen onder druk' is beschreven dat scholen voor basis- en voortgezet onderwijs de
afgelopen jaren geconfronteerd zijn met tal van nieuwe eisen, wensen en verwachtingen, met
name ten aanzien van:
- de inhoud van het onderwijs en de pedagogisch-didactische werkwijze op school

(verbreding, van kennis naar vaardigheden en houdingen., onderwijs op maat, zelf-
standig leren);

- onderwijsresultaten en opbrengsten van de school; (meer gelijke deelname van sociale
groepen, individuele leerprestaties, opbrengstgerichtheid van de school, openbaar-
making van de resultaten);

- voor- en buitenschoolse voorzieningen en samenwerking met andere instanties buiten
de school (samenwerking met peuterspeelzalen, jeugdhulpverlening, politie, ‘brede
school’);

- de positie van ouders (schoolgids, klachtrecht, medezeggenschap, bestuursdeelname).
De verschillende eisen en wensen zijn afkomstig van diverse actoren (rijksoverheid,
gemeenten, maatschappelijke organisaties, ouders) en worden vanuit zeer uiteenlopende
overwegingen (maatschappelijke ontwikkelingen, economische overwegingen, bestuurlijke
ontwikkelingen) ingebracht. Sommige eisen en wensen staan dan ook op gespannen voet met
elkaar of kunnen moeilijk gelijktijdig worden gehonoreerd.
Bijvoorbeeld:
- verhoging van het onderwijsniveau - meer kinderen met leerproblemen in het regulier

onderwijs houden;
- aansluiten bij de (traditionele) opvoedingsstijl van ouders - didactische vernieuwing als

zelfstandig leren;
- ouders als medevormgevers van onderwijs - ouders als consumenten;
- school als onderwijsinstelling - school als jeugdinstelling of centrum van de buurt.

In dezelfde periode trad er stagnatie op in de toerusting van scholen (personeel, materieel,
huisvesting) en werden ook de condities waaronder scholen moeten opereren veel complexer
(veranderingen in de leerlingenpopulatie, mondiger ouders, schaalvergroting, toenemende
concurrentie tussen scholen, meer financiële risico’s).

Spanningen en reacties
De samenloop van toenemende eisen en verwachtingen enerzijds en beperkte mogelijkheden
anderzijds leidt tot spanningen waarmee scholen op diverse manieren omgaan; bijvoorbeeld
aanpassen van eisen (ten aanzien van het niveau) aan mogelijkheden van leerlingen, gewenste
vernieuwingen slechts gedeeltelijk invoeren of negeren of leerlingen sterker selecteren. In de
loop der jaren is er een aanzienlijke kloof ontstaan tussen de papieren beleidswerkelijkheid en
de dagelijkse onderwijspraktijk. De overheid probeert die kloof te dichten door verbeteringen
aan te brengen in de toerusting (bijvoorbeeld klassenverkleining, ICT, wegwerken
achterstallig onderhoud) en condities (zoals bevorderen van samenwerking met bondgenoten
in de brede school). Verbeteringen in de toerusting brengen echter - vanwege de wet van de
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grote aantallen in het onderwijs - hoge kosten mee, terwijl de externe condities door de
overheid maar in beperkte mate te beïnvloeden zijn.

2.2 Opeenstapeling van eisen, wensen en verwachtingen: bevindingen van de deelnemers

Het beeld van de eisen, wensen en verwachtingen zoals hiervoor geschetst, is ook als schema
aan de deelnemers voorgelegd (schema 3). 

Schema 3 - Eisen, wensen en verwachtingen waarmee de school wordt geconfronteerd

De vragen (1 en 2) van het SCP die hier aan de orde zijn luiden: delen betrokkenen het
geschetste beeld in Scholen onder druk ten aanzien van de toename van het aantal eisen,
wensen en verwachtingen die aan scholen voor funderend onderwijs - zowel door de overheid
als allerlei andere actoren rond de school - worden gesteld? En welke eisen en verwachtingen
veroorzaken problemen, bijvoorbeeld doordat er sprake is van tegenstrijdige eisen en
verwachtingen?

In de kennismakingsrondes werd al snel duidelijk dat er de laatste tien à vijftien jaar
ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. Veel schoolleiders maken melding van
een doorgemaakte fusie, van toenemende concurrentie tussen scholen, grote tot zeer grote
omvang van de school, mondiger ouders en veranderingen bij leerlingen. Kortom, sterk
veranderde condities.

Toename op alle domeinen
Via de vragenlijst hebben deelnemers voor vier terreinen de mate van toe- of afname van
eisen, wensen en verwachtingen aangegeven Alle deelnemers zijn het er over eens dat er over
de hele linie een toename is. De eisen met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de
pedagogisch-didactische aanpak zijn volgens alle deelnemers in het basisonderwijs
toegenomen, volgens de helft van hen is sprake van een sterke toename. In het voortgezet
onderwijs ervaart zelfs bijna iedere deelnemer een sterke toename op dit terrein. Hetzelfde
patroon is te zien bij de eisen ten aanzien van onderwijsresultaten/opbrengst van de school. 
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Ten aanzien van voorzieningen in en rond de school wordt door de meesten een toename van
eisen ervaren. Bij de invloed en betrokkenheid van ouders is in vergelijking tot de andere
terreinen iets minder sprake van sterke toename

Druk van OC&W
Diverse instanties beoordelend naar de mate waarin de school druk ondervindt, blijkt de
grootste druk uit te gaan van OC&W. Dat geldt zowel voor basisscholen als - nog unaniemer
geuit - voor scholen voor voortgezet onderwijs. De commentaren van deelnemers uit het
basisonderwijs op OC&W spreken boekdelen:
- Hoe bestaat het dat de overheid zichzelf beschouwt als terugtredend?
- De verplichte schoolgids moest een leesbaar document worden, maar je moet er van

de overheid zoveel instoppen dat ie weer onleesbaar wordt.
- Aan de ene kant verkondigt de overheid bestuurlijke vrijheid, maar aan de andere kant

durft de overheid scholen niet los te laten.
- De school moet zich verantwoorden en alles vastleggen, zo komen via de achterdeur

allerlei eisen binnen.
- OC&W voert een minimumbeleid: doet niet meer dan het hoogst noodzakelijke. Er

komen al nieuwe eisen voordat de andere goed en wel zijn doorgevoerd. Er is ook
sprake van een achteruitgang in middelenvoorziening. 

Ook de planlast opgelegd door de overheid wordt door velen zwaar genoemd. 

In het voortgezet onderwijs wordt gesproken over pressie en inconsistentie van overheids-
beleid. Een voorbeeld betreft de eisen ten aanzien van het schoolwerkplan en het scholings-
beleidplan: toen de school alle documenten keurig voor elkaar had, was het plotseling
overbodig geworden. Een andere directeur bestempelt OC&W als een <onbetrouwbare
partner'. Gesignaleerd wordt dat de regels worden aangepast gedurende het spel en dat het
concept dat onder de regels ligt, steeds wijzigt. 
Een rector meent dat er sprake is van <de mythe van deregulering' omdat in de basisvorming
juist méér wordt gereguleerd. De introductie van de basisvorming met vijftien, deels nieuwe
vakken, heeft nogal wat druk veroorzaakt. Er wordt bezorgdheid uitgesproken over de zware
wissel die de basisvorming trekt op sommige kinderen: het is moeilijk in te zien waarom vbo-
leerlingen zoveel theorie opgedrongen moeten krijgen, terwijl daar hun kwaliteiten niet
liggen. Omdat de regels steeds worden veranderd ervaren scholen geen steun van hun
departement.

Niet alle overheidsdruk wordt echter als negatief ervaren. Een schoolleider vreest dat als er
meer geld komt zonder oormerking, er geen vernieuwing plaatsvindt. Over de planlast merkt
hij op dat de overheid juist zoekt naar planningsinstrumenten waar de school zelf iets aan
heeft.

Ten aanzien van de inhoud van het onderwijs en de pedagogisch-didactische werkwijze op de
basisschool moet er vanwege nieuwe visies op het onderwijs veel veranderen. Op een
basisschool wordt voor de ontwikkeling van sturende naar begeleidende leerkrachten de tijd
genomen zodat alle leerkrachten goed kunnen inbuigen. De overheid dwingt scholen tot een
bepaalde aanpak. Maar volgens een schoolleider in het basisonderwijs is het zo dat er goede
en slechte klassikale scholen zijn en scholen willen gewoon de vrijheid om de beste manier te
kiezen.
Een gesignaleerde tegenstrijdigheid betreft het Weer-Samen-Naar-School-beleid en het
daarbij horende onderwijs-op-maat dat leerlinggericht is versus het leerstofgerichte beleid dat
wordt ingegeven door Cito-toetsen en inspectie-oordelen. Terwijl het WSNS-beleid vraagt ook
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de zwakste leerlingen mee te nemen al kost dat grote inspanning van de school, dwingen de
prestatie-oordelen tot een grote inzet van energie op het behalen van de beste prestaties bij
alle leerlingen.

In het voortgezet onderwijs wordt geklaagd dat de pedagogisch-didactische aanpak via
omwegen verplichtend wordt opgelegd. Vooral de taak van de school om sociale ongelijkheid
te bestrijden wordt als een problematische ervaren. Het cultureel kapitaal waarmee een
leerling de school binnenkomt is zeer bepalend. Algemeen wordt gesteld dat de school de
verschillen niet kan oplossen. De taal is het grootste probleem. Niet iedereen is voorstander
van ongedifferentieerd onderwijs: We moeten niet bang zijn te erkennen dat er verschillen
tussen kinderen zijn en: dat kan de school ook niet oplossen. Dit levert dus een volgende
tegenstrijdigheid op: het verschil in leerlingkenmerken en de overheidsdwang om alle leer-
lingen op één niveau (dat van de basisvorming) te brengen.

Druk van de inspectie
De inspectie wordt gezien als oog en oor van het ministerie. Men is van mening dat bij het
beoordelen van onderwijsresultaten veel meer gelet moet worden op de input, in de zin van
verschillen in leerlingkenmerken. Integraal Schooltoezicht (IST) en verantwoording van
resultaten worden op zichzelf algemeen onderschreven: je krijgt een gratis diagnose, maar er
zou met meer indicatoren gewerkt moeten worden. Als IST gebruikt wordt voor evaluatie van
de schoolontwikkeling dan kan het als een ‘positieve drukfactor’ beschouwd worden. In de
huidige situatie gaat er te veel druk uit van de inspectie: de inspectie adviseert ook over de
aanschaf van een methode, maar als je dat advies niet opvolgt, word je afgerekend door een
slechte IST-beoordeling op dit punt. Er zijn scholen die laag op de IST scoren en hoog op de
Cito. Veel scholen kunnen zelf wel wat doen met de informatie die uit de Cito-toetsen komt,
maar vinden het geen goede zaak dat de media er mee aan de haal gaan. Een basisschool-
directeur meldt dat zijn school niet meedoet met Cito, maar dat hij daarover menig gevecht
heeft moeten leveren met de onderwijsinspectie.

Druk van de gemeenten
De gemeenten zorgen in het basisonderwijs in grotere mate voor druk dan in het voortgezet
onderwijs. De druk die scholen van de gemeente ervaren is ook afhankelijk van de vraag of
het gaat om een openbare of een bijzondere school: voor openbare scholen is de gemeente ook
bevoegd gezag, derhalve worden openbare scholen dubbel geconfronteerd met deze actor,
terwijl er bovendien sprake kan zijn van spanning tussen beide taken (als bevoegd gezag en
als lokale overheid belast met onder meer huisvesting en achterstandsbeleid). Openbare
scholen hebben het volgens een basisschoolleider moeilijker dan bijzondere scholen: die
laatste hadden van oudsher meer vrijheid, een homogenere schoolbevolking en vormden een
verlengstuk van de opvoeding thuis: een openbare school is meer los zand.
De belangrijkste drukfactor wordt gevormd door het gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid. Het feit dat gemeenten nog niet zijn toegerust voor deze taak veroorzaakt problemen:
meer overleg is vereist en eigen initiatief van scholen moet worden ontwikkeld bij gebrek aan
een consistente aanpak van de gemeente.
In het voortgezet onderwijs wordt melding gemaakt van beginnersproblemen aan de kant van
de gemeente. Een schoolleider meldt een gemeentelijke situatie waarin een heel slechte
sturing plaatsvindt. Uiteindelijk zijn de achterstandsgelden gewoon uitgekeerd aan de
scholen.

Druk van ouders
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Ouders worden steeds kritischer, ze verwachten veel van de school. Er wordt druk op de
leraren uitgeoefend door ouders en leerlingen. Soms wordt uit concurrentieoverwegingen
sterk aan ouders tegemoet gekomen: ouders worden als consument behandeld en zij gaan zich
daar vervolgens naar gedragen. Je ziet dat de school hen van alles belooft tijdens open dagen
et cetera. De school wordt aangesproken als ouders menen dat hun kind niet optimaal
functioneert. Ook hier duikt de spanning tussen leerstofgerichte en leerlinggerichte aanpak
op. De verplichte klachtenregeling wordt algemeen gewaardeerd, maar sommige ouders
maken er misbruik van. Er is een beperkte groep ouders die zelfs via juridische procedures
hun gelijk probeert te krijgen. Het zijn vooral de ‘witte’, goed opgeleide ouders die leerkrach-
ten confronteren met hun eisen, allochtone ouders roeren zich niet veel. Op sommige scholen
komen ouders in opstand tegen het weglekken van onderwijstijd. Vanuit de school wordt
<opvoedingsarmoede' geconstateerd: werkende ouders met minder tijd voor hun kinderen
willen dat de school hun tekort aan aandacht goedmaakt. Bovendien zijn gezagsverhoudingen
weggevallen en weten ouders soms zelf niet meer hoe ze hun lastige kinderen moeten
hanteren en doen daarvoor een beroep op de school. Een spanningsveld wordt hier opgeroe-
pen doordat de school soms andere (strengere) normen hanteert dan de ouders.
Ouders kunnen ook een positieve bijdrage hebben in de medezeggenschapsraad en ouderparti-
cipatie. Waar dat het geval is ervaren scholen minder problemen van de kant van de ouders.

Druk van het team
Bij het team is het van belang dat het op één lijn gebracht wordt. Niet alle teamleden lopen
even hard mee met noodzakelijke vernieuwingen. Zij moeten gemotiveerd worden en een
goed scholingsaanbod krijgen, dat niet altijd in adequate vorm voorhanden is. Leraren moeten
voorbereid worden op hun nieuwe taken. Teamleden doen een beroep op de schoolleiding om
moeilijke gevallen op te lossen. Leraren lijken het ieder jaar zwaarder te krijgen. Een
spanningsveld ligt bij de examens die sterk cognitief zijn, terwijl de nadruk bij het onderwijs
moet liggen op vaardigheden en attitudes. Een basisschoolleider meent dat als je de zorgtaken
van de school wil uitbouwen, je in de eerste plaats naar het personeel moet kijken. Een ander
ziet de veiligheid voor het team (bedoeld is: de bescherming van het team) als richtinggevend
kader bij het oppakken van taken die zich aandienen.

Druk van andere scholen
Van andere scholen gaat in de regel weinig druk uit: ze komen alleen in beeld als potentiële
concurrenten. Dat leidt ertoe dat ouders in grote mate tegemoet gekomen worden om hen voor
de school te laten kiezen. 

Druk van leerlingen
Leerlingen scoren over het algemeen niet hoog als drukfactor. Toch merkt een rector op dat
een docent aan een <gewone' klas al zijn handen vol heeft. Een avo-klas met gebekte
leerlingen is een grote kluif voor de docent. Een spanningsveld ontstaat doordat de diversiteit
tussen leerlingen groter wordt. Ook merkt een directeur van een scholengemeenschap op, dat
de schoolorganisatie niet meer aansluit bij de leerlingencultuur: ICT-middelen zijn zo beperkt
dat je je als school uit de markt prijst. 

Druk van buitenschoolse instellingen
Buitenschoolse instellingen scoren in de vragenlijst in de laagste regionen. Niettemin wordt
geconstateerd dat regionale samenwerkingsverbanden een enorme vergaderlast veroorzaken.
Zeker als de leerlingen uit verschillende gemeenten komen is het bijna ondoenlijk om als
school overal acte de presence te geven. 
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3.  TAKEN VAN DE SCHOOL

Hier is aan de orde de derde vraag van het SCP: hoe gaan scholen om met de eisen, wensen
en verwachtingen; wat vinden zijzelf tot hun taak behoren en wat niet? welke oplossingen
zien de betrokkenen zelf?

3.1 Taken: het SCP-rapport

Als gevolg van ontwikkelingen in de samenleving (meer allochtonen in achterstandssituaties,
meer werkende ouders), veranderingen in gezinssituaties en opvoedingspraktijken (grotere
pluriformiteit) en de afname van het aantal buitenschoolse leer- en opvoedingsmogelijkheden
(socialisatie via kerk, familie) worden er geleidelijk aan steeds meer functies aan de school
toegedacht: de school wordt niet langer alleen gezien als instelling voor onderwijs en voor
socialisatie/opvoeding, maar ook als:
- vindplaats van kinderen met problemen (niet alleen leerproblemen maar ook

psychische problemen, seksueel misbruik enz.); 
- plaats waar tekorten in opvoeding worden gecompenseerd (bv. schoolzwemmen,

cultuur, maaltijden);
- ontmoetingsplaats voor diverse bevolkingsgroepen (integratie);
- plaats waar ouders bij de opvoeding kunnen worden ondersteund;
- plaats waar tijdens en buiten schooltijd kinderopvang plaatsvindt;
- accommodatie voor allerlei buitenschoolse activiteiten;
- buurtvoorziening voor jeugd en ouders;
- laatste publieke voorziening in kleine kernen op het platteland.
Soms gaat het alleen om de accommodatiefunctie van de school, vaak echter wordt de school
ook als verantwoordelijke instelling aangesproken.

3.2 Taken: bevindingen van deelnemers

Overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden
Er is een grote mate van herkenning van de gegeven analyse van de feitelijke uitbreiding van
taken. Over één ding zijn de deelnemers het eens: de primaire taak van de school is kennis,
inzicht en vaardigheden overdragen, voor een opvoedkundige taak achten scholen zich
secundair verantwoordelijk (naast de primair verantwoordelijke ouders). 

Signaleren van problemen en het begeleiden van leerlingen
Het signaleren van problemen van leerlingen is in het basisonderwijs niet alleen een primaire
taak voor de school, het is ook onvermijdelijk. De wijze van verdere begeleiding of verwijzing
is verschillend. Er zijn scholen die schoolinterne voorzieningen hebben of in overleg met
buitenschoolse instanties naar een oplossing zoeken. Ook op dit punt lijkt de taakopvatting
van de school meer door de omstandigheden bepaald te worden dan door principiële keuzes:
als je ziet dat een kind nergens terecht kan, dan blijf je net zo lang zoeken tot er een
oplossing is. Gemeld wordt dat een school in Den Haag begonnen is met het serveren van een
ontbijt op school. Een dergelijke vorm van dienstverlening is ingegeven door de situatie. Een
schoolleider wil andere dan puur schoolse taken op zich nemen als en alleen als er facilitering
voor komt: wij doen niet aan liefdewerk oud papier. Over het algemeen vindt men het prima
dat de school problemen van kinderen signaleert, maar de zaken moeten niet omgedraaid
worden. Er zijn ook scholen die er voor kiezen actief zaken de school binnen te halen en er
vervolgens financiering voor zoeken. Een basisschooldirecteur is van mening dat er zelfs geen
relatie hoeft te zijn met de kerntaak van de school. 
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De conclusie die hier getrokken kan worden is: er is geen probleem zolang de school iets
opvat als taak. Maar krijgen scholen ook taken opgedrongen? Een voorbeeld werd gegeven in
een groep basisschooldirecteuren: er zijn hoe langer hoe meer kinderen die al om 7.45 uur op
school zijn vanwege het feit dat de ouders werken. De school krijgt dan een opvangtaak
opgedrongen.

In het voortgezet onderwijs zijn er veelal min of meer professionele voorzieningen geschapen
binnen of rond de school. Eén school heeft de signalerende taak geconcentreerd in de eerste
leerjaren: je moet dan een flinke screening doen, maar de school moet vervolgens grenzen
stellen bij het aandragen van oplossingen. Een school kan uit concurrentieoverwegingen
verder gaan: consultatieteams in school als uitbreiding van de RMC-functie. Er is volgens een
directeur van een scholengemeenschap sprake van <kikkers koken' in het onderwijs (als je
kikkers in een pan gaat koken en de hitte langzaam opvoert, gaat het een hele poos goed, dat
wil zeggen de beestjes veranderen niet totdat opeens door een overdosis hitte de situatie
omslaat). Hij houdt de probleemkinderen zolang binnen boord tot het niet meer kan, maar dan
blijken er in zijn gemeente wachttijden van een half jaar voor probleemkinderen. 
Ten aanzien van bestrijding van schoolverzuim willen de scholen niet veel verder gaan dan
registreren en signaleren. Een probleem is het ‘verwijderverbod’ van leerlingen: we hebben
niet de middelen om een criminele leerling op school op te vangen. Een school lost het
verwijderverbod op door langdurig te schorsen (met behoud van bekostiging), een andere
school werkt met detacheringsovereenkomsten. Er is overeenstemming over het feit dat de
verantwoordelijkheid in dezen nu niet helder ligt. 

Het bieden van compensatie van tekorten in de opvoeding door het aanbieden van sport,
cultuur of maaltijden wordt door de deelnemers gezien als een taak die buiten de school ligt:
buitenschoolse instellingen en de gemeente zouden dit tot hun taak moeten rekenen. 

Het bieden van mogelijkheden om op school huiswerk te maken
Het aanbieden van voorzieningen om op school huiswerk te maken is voornamelijk aan de
orde in het voortgezet onderwijs. Het wordt niet door iedereen als een primaire taak gezien.
Degenen die dat wel vinden, menen dat docenten toegerust moeten zijn voor hun taak als
huiswerkbegeleider en dat de school de accommodatie moet bieden vanwege het sociale
aspect. De kosten blijken een belangrijk punt: er moet gericht subsidie op worden ingezet
want het kan niet uit de formatie bekostigd worden. Een variant die wordt aangeboden, is
openstelling van (computer)lokalen buiten schooltijd.

3.3 Oplossingen van scholen

Grenzen stellen
Een aantal deelnemers uit het basisonderwijs geeft aan dat door de school zelf duidelijke
grenzen worden gesteld: er moeten zaken geschrapt worden als er nieuwe zaken bijkomen die
gewoon moeten. Als het klassikale systeem voldoet, wordt daaraan vastgehouden. Ook
richting ouders worden door enkelen taken stevig afgebakend: we doen niet mee met de
Avondvierdaagse als er zich geen ouders melden voor de begeleiding; wij zijn niet ingehuurd
om opvangertje te spelen, als ouders niet meehelpen gaat het over.
Een school helpt zichzelf door te stellen dat opvoeden een taak is, maar wel een taak binnen
duidelijke kaders. Ook het welbevinden van het docententeam vormt zo’n kader.
Door een directeur wordt duidelijk gesteld dat kinderopvang niet alleen van OC&W kan
komen en ik word niet betaald voor buitenschoolse opvang. Hierin klinkt door dat de school
bij een ruimere middelenverstrekking deze taak niet geheel afwijst. Met name in het basis-
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onderwijs is duidelijk dat de school zich voor veel zaken verantwoordelijk voelt, ook voor het
waken over het welzijn van de leerling: als de school het niet doet, wordt het alleen maar
erger. De mentaliteit dat je begaan bent met kinderen zorgt er vaak voor dat de school uit
idealisme een oneigenlijke taak naar zich toetrekt. 

In het voortgezet onderwijs is de houding van grenzen stellen wat uitgesprokener. Directeuren
nemen de vrijheid bepaalde dingen gewoon niet te doen. Scholen gaan er wel toe over
bepaalde vakken creatief in te vullen. De verschillende onderwijsniveaus worden nogal eens
op afzonderlijke locaties gehuisvest zodat er een voorsortering plaatsvindt. Er worden ook
praktische oplossingen gekozen door inschakeling van ouders, <ingehuurde' surveillanten en
oud-leerlingen. Eén school kanaliseert de aanspraken van ouders door hen jaarlijks via een
vragenlijst hun mening te laten geven. Gaat het om het signaleren van kinderen met proble-
men dan is de school behoedzaam en vraagt zich af of de verantwoordelijkheid voor het hele
traject wel gedragen kan worden. Het wordt gevaarlijk gevonden als docenten te ver gaan in
hun hulpverlening. Sommige scholen besteden een deel van hun budget aan de aanstelling
van professionele begeleiders (orthopedagoog, vertrouwensarts).

4. NAAR OPLOSSINGEN: MÉÉR DUIDELIJKHEID OVER TAKEN EN
VERANTWOORDELIJKHEIDSVERDELING

4.1 Oplossing: het SCP-rapport

Het SCP-rapport betrekt de stelling dat er naast een betere toerusting ook gekeken moet
worden naar de eisen en verwachtingen ten aanzien van scholen. Er moet van overheidswege
meer duidelijkheid worden verschaft met betrekking tot de taak en verantwoordelijkheid van
de school; de verantwoordelijkheidverdeling tussen scholen en andere actoren zoals het gezin,
de rijksoverheid, de gemeente, en de vele buitenschoolse instellingen, moet duidelijker
worden. In het rapport wordt een model ontwikkeld voor een verantwoordelijkheidsverdeling
tussen de genoemde actoren. Het model kent de volgende karakteristieken: 
- De school draagt verantwoordelijkheid voor het onderwijs en voor de opvoeding van

kinderen en jongeren, voorzover dat in het kader van het onderwijs van belang is.
- Binnen het curriculum van het basisonderwijs en de basisvorming wordt een

onderscheid gemaakt tussen een kerncurriculum (een beperkt gemeenschappelijk deel
dat door alle leerlingen moet worden behaald) en een profieldeel waarmee de school
kan inspelen op de aard van de leerlingenpopulatie, op wensen van ouders en waarmee
zij zich kan profileren (bv. sport, cultuur, ICT, eerste beroepsvorming). De rijksover-
heid stelt het kerncurriculum vast, ouders stellen zich daarbij op als cliënt. Het profiel-
deel wordt periodiek vastgesteld door het schoolbestuur; ouders hebben daarin een
belangrijke stem (ouders zijn hier dus medevormgevers). De rijksoverheid onthoudt
zich van aanwijzingen met betrekking tot de pedagogische-didactische aanpak.
Schoolteams hebben hiervoor voldoende pedagogische-didactische kwaliteit in huis. De
overheid draagt wel zorg voor de ontwikkeling van goede methodes en voor
gevarieerde en kwalitatief goede ondersteuningsmogelijkheden.

- Ten aanzien van de andere functies (voorzieningen voor wegwerken achterstanden in
verband met sociaal milieu, voor kinderopvang, voor hulpverlening, voor opvoedings-
ondersteuning, maatschappelijk werk, politie-ondersteuning en dergelijke) is de
gemeente verantwoordelijk. De gemeente draagt zorg voor voldoende organisatorische
ondersteuning van de school en voor voldoende hulp- en opvangcapaciteit bij de
diverse instanties. De gemeente is in het bijzonder (financieel) verantwoordelijk voor



Naar een balans van taken en verantwoordelijkheden

Kerncurriculum
essentialia, publiek belang, in
termen van resultaten, stabiel

Overheid: stelt vast

Schoolteam: bepaalt werkwijze
Ouders: cliënt

Vrije ruimte
eigen profiel, private deel, 
dynamisch

Overheid: bandbreedte vaststellen
Schoolteam: bepaalt in overleg met ouders
eigen profiel
Ouders: consument en constituent

Voorschoolse- & buiten-
schoolse opvang: optioneel

Gemeente: verantwoordelijk voor deze voorzieningen
Schoolbesturen: signaleren achterstanden, tekorten
Ouders: consument + vaak participant
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buitenschoolse voorzieningen als het gaat om scholen in achterstandswijken die
vanwege de aard van hun leerlingenpopulatie feitelijk alleen het kerncurriculum
kunnen aanbieden. In andere gevallen worden ouders bij extra voorzieningen als
consument aangesproken (ouderbijdrage).

4.2 Oplossing: bevindingen van deelnemers

De deelnemers spraken zich uit over bovenstaande oplossing, die ten behoeve van de discussie
als volgt in een model werd samengevat (zie schema 4).

Schema 4 - Naar een balans van taken en verantwoordelijkheden

In de vragenlijst (vraag 7, zie bijlage) werd de deelnemers gevraagd om op een vijfpunts-
schaal aan te geven wat zij wenselijk achten: ter linkerzijde een <gezamenlijk breed
curriculum voor alle leerlingen' versus een <smal curriculum als fundament voor verdere
opleiding met daarnaast ruimte voor eigen profilering' ter rechterzijde (de SCP-oplossing). De
eensgezindheid over een score aan de rechterzijde van de schaal en de instemming met dit
onderdeel van de SCP-oplossing was groot. 
Die score was nog eenduidiger bij het aangeven van het tweede onderdeel: de <wenselijkheid
van eigen beleidsruimte van de school wat betreft pedagogisch-didactische aanpak' versus
<duidelijke voorschriften van de overheid voor de pedagogisch didactische aanpak'. Geen
enkele deelnemer koos voor die laatste kant. 
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Als wenselijk kwam ook het derde onderdeel naar voren, namelijk dat <de school als
onderwijsinstelling fungeert' en dus niet <als jeugdinstelling/buurtcentrum voor kinderen en
ouders'.
Bij het aangeven van de wenselijkheid op het vierde onderdeel: <de overheid die duidelijk
aangeeft waar de verantwoordelijkheden van de school en van andere instanties liggen' (de
SCP-oplossing) versus <de school die zelf een positie kiest in de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden' (de huidige situatie volgens de visie van Adelmund: laat duizend
bloemen bloeien) bleven de meeste scores in het middensegment.

Ook in de bespreking bleek dat het door het SCP aangereikte model in grote lijnen aansprak:
het is goed dat er duidelijke piketpaaltjes geslagen worden. Er werd evenwel discussie
gevoerd over onderdelen van de aangereikte oplossing. Daaruit bleek dat met name basis-
scholen toch zelf in grote mate willen uitmaken welke taken ze oppakken en welke niet. Een
basisschooldirecteur meende dat basisscholen zelf de keuzes moeten maken, omdat de school
het tenslotte zelf moet rooien in zijn eigen context. Een andere meende dat de school niet
achter alle nieuwigheden moet aanrennen, hetgeen door een collega werd verwoord met: de
school moet nee kunnen zeggen. Positief werd een standpunt van gelijke strekking
geformuleerd door een deelnemer: we moeten investeren in onze innerlijke kracht; de school
kan zelf piketpaaltjes slaan. Een fraaie relativering van deze standpunten werd geleverd door
een basisschooldirecteur: soms moet je gewoon meedeinen op de maatschappelijke
ontwikkelingen.
In het voortgezet onderwijs blijken sommige scholen allerlei zaken aan te pakken waar ze
liever van af willen en die zien hier een mogelijkheid tot duidelijke taakafbakening. 

Ten aanzien van het kerncurriculum kwamen de volgende aandachtspunten en suggesties
naar voren: 
- Wie hebben inbreng bij de vaststelling door de overheid: de leraren of ook

belangengroepen?
- Er is discussie nodig over de inhoud van het kerncurriculum, het moet afgebakend

worden; dezelfde valkuilen als bij de bepaling van de kerndoelen doemen op.
- Het vastleggen van hoeveel uur aan welk vak van het kerncurriculum besteed moet

worden schept duidelijkheid.
- Een kerncurriculum als resultaat van een politiek proces zal gekenmerkt worden door

een compromiskarakter. Men is tegenstander van een curriculum als pakketje
onderhandelingsresultaten met een nietje erdoor, het moet meer zijn dan de som der
delen en niet tot stand komen onder invloed van de waan van de dag maar op basis
van de vraag: wat moeten leerlingen van nu kunnen over vijftien jaar.

- Er moet duidelijkheid zijn zowel over de inhoud als over het proces waarlangs het
kerncurriculum tot stand komt. Een landelijk lerarenforum moet zich bezighouden met
de vraag welke visies er leven en wat de grootste gemene deler moet zijn.

- Het aanleren van vaardigheden zou hoger op de lijst moeten staan dan het aanleren
van kennis: als je weet hoe een vogeltje in elkaar zit, hoef je ze niet alle vogeltjes bij
naam te kennen.

- Gewezen wordt op het gevaar van een tweedeling tussen scholen: scholen die 100%
van hun tijd nodig hebben om het kerncurriculum te realiseren (en dus niet toekomen
aan leuke/culturele/sportieve zaken) en andere die zich juist kunnen profileren op
aantrekkelijke terreinen; als de overheid paaltjes slaat om het kleinste tuintje, dan
kunnen er grote verschillen tussen scholen ontstaan.
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- Buitenschoolse compensatie van zaken die niet op school aan bod komen heeft het
nadeel dat het niet verplicht is. Dat betekent dat sommige kinderen nooit aan gewenste
profilering toekomen.

- De pedagogisch-didactische invulling is primair de taak van het schoolteam.
- In het voortgezet onderwijs moeten ook de exameneisen aangepast worden, want die

dwingen het meest.

Dissidente geluiden vallen te beluisteren in de volgende uitspraken:
- Misschien is het beter de zaken te houden zoals ze nu liggen: wat er gebeurt, en hoe

het gebeurt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de populatie binnen de school.
- Je hoeft niet bang te zijn dat de onderwijsvrijheid wordt bedreigd: normen en waarden

kunnen ook in de behandeling van het kerncurriculum tot uitdrukking komen. De
beperking van profilering tot de vrije ruimte is kunstmatig. 

Samengevat luidt de conclusie: Een duidelijk profiel en programma wordt door de meesten
wenselijk geacht. Als er nieuwe zaken in het curriculum komen, moeten de middelen
daarvoor worden verstrekt. De consequenties van een kerncurriculum voor de diversiteit in
leerlingpopulaties behoeven nog doordenking.

Vrije ruimte
Het hanteren van dertig procent vrije ruimte heeft volgens de deelnemers voor- en nadelen.
De opmerkingen geven dat aan:
- het gaat om communicerende vaten, daarom moet er eerst duidelijkheid zijn over het

kerncurriculum;
- scholen hebben nu ook allemaal iets eigens, iets dat ze belangrijk vinden. Scholen

hechten aan die ruimte;
- profilering hoeft zich niet te beperken tot het profieldeel. Ook in het kerncurriculum

kan een school zijn eigenheid leggen;
- naarmate je als school meer gezicht hebt, is het ook makkelijker te kiezen c.q. zaken te

laten liggen;
- bij de invulling van het vrije deel moet de school de oren niet te veel laten hangen naar

de ouders; een ontwikkeling waarbij de onderwijsdeelnemer counterpart wordt voor het
bestuur (zoals bij het ROC) is niet wenselijk in het leerplichtig onderwijs; dertig
procent vrije ruimte is wel een erg groot deel om tot <speelbal' van de ouders te maken.
Het gevaar bestaat dat het verschil tussen zwarte en witte scholen groter wordt.

- het profieldeel is goed voor allochtone leerlingen: meer taal en meer
beroepsvoorbereiding; in het profieldeel zit mogelijkheid voor maatwerk.

- het is een gevaarlijke tendens om al te veel te willen profileren: de waan van de dag
gaat dan regeren.

Samengevat: de meningen zijn hier tamelijk diffuus. Met name in het basisonderwijs wordt
gehecht aan vrijheid, zij het dat de gevaren van tweedeling worden benadrukt. In het
voortgezet onderwijs lijkt een zekere huivering voor meer vrijheid aanwezig te zijn. Een
grotere rol voor ouders bij de invulling is niet vanzelfsprekend.

Buitenring: voorschoolse en buitenschoolse opvang
Hier gaat het om een grote variëteit aan taken, die nu (nog) voor een deel door de scholen ter
hand genomen worden. Enkele kanttekeningen worden gemaakt bij de voorgestelde oplossing:
- hulpverlenende instanties zijn nog niet op hun taak berekend; de gemeenten zijn vaak

nog niet geëquipeerd;
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- zolang gemeenten en buitenschoolse instellingen hun zaken niet op orde hebben zal de
school het voortouw moeten nemen bij het zoeken van oplossingen voor probleemleer-
lingen;

- de school is de gemakkelijkst toegankelijke instantie en daarom zou de school - mits de
financiering wordt aangepast - hier ook taken kunnen (blijven) vervullen;

- wil je als school betrokken blijven, dan moet je in veel overlegsituaties participeren.

5.  CONCLUSIES

De diagnose (vraag 1)
De toename van eisen, wensen en verwachtingen zoals in het SCP-rapport geïnventariseerd
en geanalyseerd, wordt breed onderschreven. OC&W is ondanks het beleden deregulerings-
beleid de grootste-druk-veroorzakende-actor. Daarnaast is er een duidelijke toename van de
mondigheid van ouders en scholieren te constateren waarmee de school uit de voeten moet
kunnen. Een kleine groep ouders veroorzaakt een relatief grote belasting voor de school
doordat deze de school ook langs juridische weg ter verantwoording roept. Aan de andere
kant moeten er ook meer <tekorten' bij leerlingen worden opgelost.

Spanningen (vraag 2)
Deelnemers melden enkele situaties waarin eisen en wensen op gespannen voet staan met
elkaar: het Weer-Samen-Naar-School-beleid waardoor meer kinderen in het regulier onder-
wijs gehouden worden maar de school tegelijk wordt <afgerekend' op de onderwijsprestaties.
Een andere spanning zit in het leerstofgericht onderwijs (daar moet de school verantwoording
over afleggen en daar gaan de examens over) versus het leerlinggericht onderwijs. Het over-
dragen van kennis versus het aanleren van vaardigheden is een ander voorbeeld. De cultuur
van de school sluit niet altijd aan bij de cultuur en normen van de ouders. Ouders willen de
beste prestaties van de school, maar investeren zelf weinig. 
De ontoereikendheid van middelen c.q. het ontbreken van middelen ter financiering van taken
waarvoor de school zich geplaatst ziet, speelt overal doorheen.

Eigen oplossingen (vraag 3)
Er is onder de gesprekspartners sprake van het nodige zelfbewustzijn dat maakt dat zij zelf
duidelijke keuzes (durven) maken als er weer een onmogelijke eis op hen afkomt. Sommige
scholen gaan er toe over zelf hun grenzen zodanig te stellen dat ze niet in de problemen
komen. Andere scholen kiezen schoolinterne maatregelen die beogen problemen te kanali-
seren of voor te blijven: inschakeling van ouders en oud-leerlingen, deelname aan buiten-
schools overleg en dergelijke. Sommige scholen leggen zich toe op het maken van
projectplannen, om zich vervolgens te beijveren voor het binnenhalen van gelden daarvoor.
Van een duidelijke aanpassing van eisen (ten aanzien van het niveau) aan mogelijkheden van
leerlingen is niet gebleken. Er zijn grote verschillen in populatie en daarmee van de aanpak
die scholen voorstaan. Scholen kiezen zo veel mogelijk voor een eigen invulling van vakken
en het curriculum wordt waar mogelijk volgens eigen principes (vrijheid van onderwijs)
ingevuld.
Er is een verschil te constateren tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs:
deelnemers uit het basisonderwijs blijken méér geneigd te zijn om opvoedingstaken over te
nemen en kennelijk is er - wellicht door het ontbreken van de druk van examens in het basis-
onderwijs - méér ruimte voor idealisme en andere rolopvattingen.

Duidelijker taak- en verantwoordelijkheidsverdeling (vraag 4)
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Alle deelnemers zijn voorstander van een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijk-
heden zoals in het SCP-rapport voorgesteld, maar er zijn nogal wat kanttekeningen bij het
kerncurriculum en het profieldeel. Ook wordt erop gewezen dat zaken nogal verschillend
kunnen uitpakken naar gelang de populatie van de school en de mate van professionaliteit van
actoren in de <buitenring'. Zowel voor- als tegenstanders van het profieldeel hebben hun
opmerkingen laten horen. Er zijn basisscholen die het liefst zoveel mogelijk zelf willen doen,
maar dan moeten er wel middelen voor komen. Andere scholen, met name in het voortgezet
onderwijs, zijn duidelijk toe aan een striktere taakafbakening.
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BIJLAGE: VRAGENLIJST GROEPSSESSIES 'SCHOLEN ONDER DRUK'

1 Waar bent u werkzaam?
- Basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs

2 Wat is uw functie?
- leraar
- leidinggevende

3 Diverse instanties stellen scholen eisen en hebben wensen en verwachtingen. Wilt u de
volgende zeven rangschikken naar de druk die uw school van hen ondervindt?
Ouders - OC&W - buitenschoolse instellingen - gemeenten - andere scholen - team -
leerlingen

Meeste druk: a ...................................................

b ...................................................

c ...................................................

d ...................................................

e ...................................................

f ....................................................

Minste druk g ...................................................

4 Kijkend over de laatste vijf à tien jaar naar uw school, wat vindt u dan van het aantal
eisen, wensen en verwachtingen van OC&W, gemeente, ouders, buitenschoolse
instanties ten aanzien van:

sterk toegenomen gelijk afgenomen geen
toegenomen gebleven mening

a de inhoud van het onderwijs en de 1 2 3 4 5
pedagogisch-didactische aanpak 

b de onderwijsresultaten / opbrengst van de 1 2 3 4 5
school

c voorzieningen in en rond de school 1 2 3 4 5

d invloed en betrokkenheid van ouders 1 2 3 4 5
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5  Veranderde eisen, wensen of verwachtingen

probleem hanteerbaar n.v.t.

a verbreding en veralgemenisering van onderwijsinhouden (bv.
educaties, algemene basisvorming)

b verschuiving van kennis en inzicht naar vaardigheden en houdingen

c verschuiving van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat

d verschuiving van onderwijzen/doceren naar zelfstandig werken (de
leerling centraal)

e de toenemende aandacht voor <de pedagogische taak' van de school

f zowel bestrijding van ongelijkheid tussen sociale groepen als
optimale individuele prestaties van leerlingen

g de eis meer opbrengstgericht te werken

h in het openbaar verantwoording afleggen van resultaten van de
school

i samenwerking in het kader van achterstandenbeleid, samenwerking
met peuterspeelzalen, jeugdhulpverlening, ... enz. (<de brede school')

j de toenemende vraag naar buitenschoolse opvang in verband met
werkende ouders

k uiteenlopende wensen en verwachtingen van ouders (bijdrage aan de
opvoeding? ouders die zich opstellen als kritische, veeleisende
consument)

l combinatie van al deze verschillende eisen, wensen en verwachtingen
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Taken van de school

6 Scholen worden geacht steeds meer functies te vervullen. Wat vindt u? Waar is welke
instantie primair en eventueel secundair verantwoordelijk voor? 

school ouders buiten- gemeente anderen,
schoolse namelijk
instelling

a overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden

b socialisatie en opvoeding (bv. morele en sociale
vorming)

c signaleren van kinderen met individuele
problemen (bv. psycho-sociale problemen)

d bieden van compensatie van tekorten in opvoeding
(bv. sport, cultuur, maaltijden)

e samenbrengen van kinderen en ouders uit diverse
bevolkingsgroepen (integratie)

f geven van ondersteuning aan ouders bij de
opvoeding

g voorzien in kinderopvang tijdens en buiten
schooltijd

i aanbieden van voorzieningen op school om
huiswerk te maken

Naar een heldere verdeling van verantwoordelijkheden

7 Wat acht u wenselijk?

a gezamenlijk breed curriculum 1 2 3 4 5 smal curriculum als fundament voor
voor alle leerlingen verdere opleiding met daarnaast ruimte

voor eigen profilering

b duidelijke voorschriften van de 1 2 3 4 5 eigen beleidsruimte van de school wat
overheid voor de pedagogisch- betreft pedagogisch-didactische aanpak
didactische aanpak (methodes)

c school als onderwijsinstelling 1 2 3 4 5 school als jeugdinstelling /
buurtcentrum voor kinderen en ouders

d overheid die duidelijk aangeeft 1 2 3 4 5 de school die zelf een positie kiest in de
waar de verantwoordelijkheden verdeling van taken en
van de school en van andere verantwoordelijkheden
instanties liggen
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SUMMARY
Accumulated demands, wishes and expectations in relation to schools

Over recent years, primary and secondary schools have been faced with countless new
demands, wishes and expectations, in particular with regard to:
- their curriculum and teaching methods (a wider range of subjects, a shift in emphasis

from knowledge to skills and attitudes, customised teaching, independent learning);
- pupil and school performance (greater social equality within education, individual pupil

performance, focus on results, publication of results);
- pre-school provision, out-of-school activities and cooperation with external agencies

(cooperation with pre-school playgroups, youth services and police; introduction of
community schools);

- the position of parents (school prospectus, right of complaint, participation council,
representation on the school board).

The various demands, wishes and expectations are expressed by a number of different actors
(central government, local authorities, civil society organisations and parents) and are
inspired by a range of considerations (social trends, ideological attitudes, economic factors
and administrative changes). For this reason, they can be inconsistent or incompatible. For
example, schools are expected on the one hand to raise the level of educational attainment but
on the other to refer fewer children with learning and behavioural difficulties to special
education. On the one hand they are expected to reflect current styles of parenting (which are
sometimes traditional and directed at conformity and obedience), while on the other they are
obliged to use modern methods of teaching which encourage independent learning and
initiative and aim to increase the assertiveness of pupils. They must not only prepare pupils
more specifically for entry to further and higher education (different programmes and fixed
subject combinations in different types of secondary education), but also teach them to
undertake independent study. So schools have to focus more closely both on the content of
teaching and on their individual pupils. Similarly, parents are treated by government both as
active decision-makers within the education system (through their membership of school
boards, establishment of schools and influence on the school ethos) and as consumers (in the
school prospectus). Schools are first and foremost educational establishments, but are also
expected wherever possible to play a key role within local communities.

Resource stagnation and increasing complexity

As schools have faced increasing demands, wishes and expectations, they have also
experienced stagnation in their resourcing (in staff, equipment and accommodation) and an
increasingly complex environment (with changes in pupil population, more vocal parents,
expansion of scale, increasing competition between schools, and greater financial risks). Only
since 1997 has there been a renewed investment in education for the under 16s: reducing class
sizes in the lower years of primary school, dealing with maintenance backlogs, and providing
extra funding for teaching materials and information and communication technology. Due to
the large numbers of pupils and schools, improvements in staffing and resourcing are
generally expensive. The conditions in which schools operate are only partly determined by
government.
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Tensions and responses

The combination of increasing demands and expectations and limited resources produces
tensions. Schools deal with these in different ways. For example, they may reduce attainment
criteria to reflect the abilities of their pupils, ignore parts of proposed reforms, or impose pupil
selection at an earlier stage. Over the years, a considerable gulf has opened up between the
content of government policy papers and the day-to-day reality of the world of education.
Government is attempting to bridge the gap by improving the resourcing of schools or
simplifying the conditions under which schools must operate (for example, by cooperating
with other local agencies to deliver related services on-site).

The report addresses the idea that policy aspirations, wishes and expectations should be
subjected to more critical scrutiny. The division of responsibility between the schools and the
other actors involved - the family, central government, local authorities and agencies
providing out-of-school childcare and activities - is no longer straightforward. Government
should clarify the role and responsibilities of the school.

Increase in number of functions

As a result of social trends (more disadvantaged pupils with a non-Dutch background, more
working mothers), changes in the family, greater diversity in parenting styles and fewer
opportunities for learning and socialisation outside of schools (due to the declining influence
of churches as well as cuts in local youth and welfare services), schools are under constant
pressure to take on new functions. They are no longer regarded as responsible only for the
education and socialisation of children, but also as:
- places for identifying children with problems (not only learning difficulties but also

psychological problems, sexual abuse, etc.);
- places where gaps in children's upbringing can be compensated for (sports, school

swimming lessons, cultural activities);
- a meeting place for different groups in the community (integration);
- places where parenting support can be provided;
- places where childcare is delivered both during and outside of the normal school day;
- venues for a range of out-of-school activities;
- community centres for the whole family;
- the last remaining delivery points for public services in rural areas.
Sometimes the school merely provides a venue for these activities, but frequently it is also
expected to deliver the actual services.

Lack of coordination and conflict between uniformity and diversity

Developments in the different areas of policy - curriculums and methods, pupil and school
performance, parental influence, pre-school provision and out-of-school activities - are not
only inspired by a variety of considerations but also as a rule approached in an uncoordinated
way. For example, no considered choice is made between introducing a broader curriculum
for the entire school population and the use of out-of-school activities for the benefit of
specific categories of pupils.
The increasing diversity in family situations and parenting styles over recent decades has
contrasted with an inverse trend in the policy field towards greater uniformity in the
curriculum and educational methods in the schools (emphasising national attainment targets,
and more learner-centred teaching methods). In practice, schools are finding it difficult to
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cope with the greater diversity in children's backgrounds. The problem is aggravated by the
fact that the constant changes within education make it practically impossible to determine
where responsibility should lie for decisions on the curriculum and teaching methods. Who
should have the greater say in such decisions? Should it be government (because of the
general public interest) or parents and their representatives in civil society (because of the
importance of consistency between home and school), and what then is the position of the
teaching profession in all this?

Clarifying responsibilities and the role of the school

The report offers a model for a clearer division of responsibilities between schools, parents,
central government, local authorities and bodies providing out-of-school activities. The model
is composed of three concentric circles. The innermost circle is the national core curriculum,
the middle one refers to the specialised component of the curriculum and the outer circle
represents facilities in and around the school.

- The content of teaching in primary and basic secondary education is divided into a core
curriculum (a common component to be completed by all pupils) and a specialised
component which schools can use to respond to changes, for example in the nature of
their pupil populations or in the wishes of parents, and to lend their teaching a distinctive
emphasis (e.g. sport, the arts, ICT, vocational subjects). The core curriculum is prescribed
by central government with parents acting as consumers (through their right of
complaint), while the specialised component is planned periodically by the school board,
in which parents have an important say and therefore share responsibility for decisions.
Central government issues no directions on teaching methods, since this is a matter on
which school staffs are well equipped to take their own decisions. It does, however,
ensure that suitable course materials are developed and that high quality training and
support are available.

- Responsibility for other functions (pre-school provision and out-of-school activities
designed to alleviate social disadvantage, childcare provision, medical services, parenting
support, social services, police support etc.) lies with the local authorities. They are
responsible both for providing organisational support for the schools and for ensuring the
availability of adequate support of other kinds by the various agencies. In addition, they
bear special financial responsibility for schools in disadvantaged areas, where the nature
of the school population limits teaching in practice to the core curriculum. In all other
cases, parents are treated as consumers and expected to contribute to the cost of additional
activities.

- Even though each of the three circles has its own division of responsibilities, this does not
mean that the three areas of responsibility - core curriculum, specialised component and
facilities - are entirely separate and self-contained. In fact, it is now more important than
ever to view the curriculum, methods and facilities in relation to each other. The core
curriculum (70% of school time) and the specialised component (30% of school time)
together make up government-funded education. Voluntary parental contributions can be
used only to help fund the specialised component. If the core curriculum cannot be
covered in the classroom time available, the time available for the specialised component
must be used to complete it. The local authority has a special responsibility towards
schools where this situation arises. Out-of-school activities can then take over some of the
functions of the specialised component. 
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The model defines the relative positions of the actors involved and demarcates their
responsibilities. It stakes out the ground, as it were, in areas where the division of
responsibilities is no longer obvious. On the one hand it expresses the public responsibility to
provide a set, uniform core curriculum, but at the same time it offers scope for variety and
change (through the specialised component and facilities).

The model also clarifies the functions of the school as an institution. Its primary function is to
teach. In that context, it also has a role in the socialisation of pupils. In addition, it has a
limited role in compensating for social disadvantages (by introducing children to sporting and
cultural opportunities) and a role in identifying and referring personal and family problems.
The school as an institution has no responsibility for the other activities for which the school
building may, where necessary, provide a venue (childcare, medical and social services,
parenting support, compensation for shortfalls in the recreational sphere, social and
community centre). 
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