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opinie

Stapelen opleidingen is prima lapmiddel

ONDERWIJS Het stapelen van opleidingen wordt terecht weer aangeprezen. Door op te klimmen in de onderwijspiramide
kan een te vroege selectie van het niveau worden hersteld.

I n de achterliggende periode zijn
nieuwe plannen gelanceerd voor
het onderwijs, waaronder het
plan van Diederik Samsom en
Eric van ’t Zelfde: ‘De Nieuwe

School. De strijd voor één samenleving,
voor kansen voor ieder kind’. Directe
aanleiding was de toegenomen onge-
lijkheid van kansen in het onderwijs
tussen kinderen van rijke en arme ou-
ders. Het blijkt dat kinderen van rijke
ouders veel vaker een hoger advies krij-
gen dan de eindtoets adviseert.

Ook in Trouw is een levendig debat
gevoerd over deze kwestie. Vertegen-
woordigers van politieke partijen en or-
ganisaties als PvdA, CDA, SP enCNV
hebben zich gemengd in het debat. En
alle benadrukten zij het belang van de
leraar. ‘Het allerbeste onderwijs begint
bij de leraar’, aldus Samsom enVan ’t
Zelfde.

Rijke hoogopgeleide ouders
De ironie wil dat het nou juist de leraar
is die – al of niet onder druk van de rij-
ke, hoogopgeleide ouders – het advies
geeft. Te lang hebbenwe het liedje ge-

hoord dat de eindtoets slechts een foto
is, de leraar kent immers de hele film...
Maar we zien inmiddels waar het op
uitdraait. Minister Bussemaker over-
weegt nu om de eindtoets weer leidend
temaken bij de selectie voor het voort-
gezet onderwijs.

Dewoordvoerders waren het niet al-
leen roerend eens over het belang van
de leraar, zij zagen ook zonder uitzon-
dering het stapelen als de belangrijkste
oplossing voor het probleem van de on-
gelijke kansen.

Leerlingen uitmigrantenfamilies en
uit arme gezinnenmet laagopgeleide
oudersmissen te vaak de boot op de
leeftijd van 12 jaar. Zij moeten later

kunnen opstromen in de onderwijspi-
ramide.

Ondanks de vele pogingen in het
verleden omhet stapelen te ontmoedi-
gen, wordt het nu dus weer aangepre-
zen. En dat is volgensmij terecht. Sta-
pelen kan een remedie zijn voor fouten
bij de selectie.

Wij volgen in een zogenoemd longi-
tudinaal onderzoek aan deVrije Univer-
siteit inAmsterdam leerlingen in hun
loopbaan van 10 tot 27 jaar. Zowerd
Marjolein bijvoorbeeld door haar leraar
op de basisschool als ‘niet al te slim’ in-
geschat. Maar ze wist al vroeg dat ze
‘ietsmet kinderen’ wilde doen. Ze
kwam op het vmbo in een brede school
voor voortgezet onderwijs. Daar
stroomde zij al snel door naar de havo-
afdeling. Toen heeft ze – volgens haar
moeder – ‘het licht gezien’. Zij heeft de
discipline en de inhoudelijke interesse
om vol te kunnen houden. Na de oplei-
ding tot leraar is zij nu lerares en lid van
hetmanagementteam. Bovendien is zij
coördinator van een landelijke vernieu-
wingsbeweging. Ze heeft gewoekerd
met haar talenten.

Helaas komen in onze steekproef ook
andere casussen voor. Soms komen
leerlingen in een doodlopend straatje
terecht en verlaten ze voortijdig de
school.

Maar stapelen kan voor leerlingen
zeker een oplossing zijn.Wie kent er
geen succesvolle stapelaars in onze sa-
menleving?

Structuurfout in onderwijs
Stapelen komt voort uit fouten bij te
vroege selectie.Want wie kan voorspel-
len hoe een loopbaan zal verlopen?Ar-
me leraren, zij moeten iets doenwat
niemand kan. Hoe eerder het selectie-
moment, hoe groter de kans dat er fou-
tenworden gemaakt.

Stapelen is een poging tot reparatie
van een structuurfout in ons onder-
wijssysteem. Deware aard van stapelen
is repareren,met hoge kosten voor de
leerling en de samenleving.

Stapelen is een doekje voor het bloe-
den, het is ‘oude school’. Het kan veel
beter. Maar zolang die ‘oude school’ be-
staat, moetenwe vooral doorgaanmet
stapelen.
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Gemeenteradenmoeten actiever de
dialoog aangaanmet burgers en lokale
organisaties, betogenHansVollaard en
Hester van de Bovenkamp in hun arti-
kel ‘Nodig de huisarts eens uit in de
raad’ (Opinie, 23mei).

Vollaard enVan de Bovenkamp leg-
gen de bal bij de gemeenteraad: nodig
mensen actief uit. Maar juist huisartsen
en andere specialisten laten zich niet of
nauwelijks uitnodigen door de raad.
Tijdgebrekwordt veelal als reden aan-
gevoerd.Maar er is nog een andere re-
den: het argument dat je pas praatmet
de gemeente als je zaken kunt doen.

Tijdens dewerkbezoeken die ik zelf
als gemeenteraadslid inWoerden afleg,
merk ik dat veel organisatiesmoeite
hebben ommet raadsleden te praten,
omdat zij slechts ambtenaren enwet-
houders zien als de vertegenwoordigers
van de gemeente. De gemeenteraad,

dat is politiek en je komt er niet tot za-
ken. En voor een deelmoet ik diemen-
sen gelijk geven.Met raadsleden doe je
niet concreet zaken. Dat kan enmag
ook niet.

Met de gemeenteraad praat je wel
over hoofdlijnen: over visie, over kader-
stelling, over vernieuwing en verbete-
ring van beleid. Niet zakelijk, wel nood-
zakelijk.

De oproep vanVollaard enVan de
Bovenkampmoet daaromwatmij be-
treft gespecificeerd en uitgebreid wor-
den: huisartsen en anderen, praat ook
met de raad. En praat danmet de in-
steek dat je niet alleen zakelijk, maar

ook noodzakelijkmet gemeenteraden
om de tafel moet zitten. Dát helpt de
gemeente verder.

Andere punten dieVollaard en van
de Bovenkamp in hun bijdrage aanha-
len, nodigen eveneens uit tot een nuan-
cering. Zowekken zij de suggestie dat
politieke partijen steedsmeer leden
verliezen en dat de deelname aan ver-
kiezingen steeds verder daalt. Zij ver-
melden niet dat vooral de drie grote
partijen leden verliezen en dat het aan-
tal leden van de overige partijenmin of
meer stabiel is gebleven. En: dat de ver-
kiezingsdeelname na de afschaffing van
de opkomstplicht is gedaald, wijst op
het feit dat dewérkelijke betrokken-
heid altijd al lager was dan uit de statis-
tieken bleek.

Niet de vermindering van de betrok-
kenheid bij de politiek is een probleem,
maar de versplintering van de betrok-
kenheid. Het antwoord op die versplin-
tering is niet nógmeer discussie, maar
meer helderheid in de discussies die al
gaande zijn.Meer argumentenfabriek,
minder retoriek.
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Geen behoefte aan nógmeer retoriek

Gemeenteraden zijn niet
gebaat bij nógmeer
discussie, wel bij helderder
argumenten

Leerlingen uit arme
gezinnen enmigranten-
families missen te vaak
de boot in het onderwijs

‘Leerlingen uit migrantenfamilies moeten later kunnen opstromen in de onderwijspiramide’ FOTO JERRY LAMPEN, ANP
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